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1. Innledning 

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for utbygging 
skal gjennomføres ROS-analyser.  

I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at 

Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig 
risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, 
som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av 
arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene 
brukes. 

I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det 
forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.  

 
1.1 Hensikt 

Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag 
for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende 
tiltak.  

Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbygging av innfartsparkering ved Jonstenkrysset. 

ROS-analysen er et vedlegg til reguleringsplan. 

Prosjektet har som hovedmål å bidra til økt kollektivandel og økt bruk av samkjøring for arbeidsreiser 
mot Akershus og Oslo. 

 

1.2 Metode 
Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018, som er gitt i V712 
konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning gitt i SVV rapport nr. 84 (ROS-analyser i 
vegplanlegging) og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare». Metoden i SVV 
rapport nr. 84 tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» 
(DSB, 2017). Det er blitt gjort tilpasninger er gjort for å bedre passe for vegprosjekter og for Statens 
vegvesen som vegeier. Nedenfor vises trinnene i ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk (figur 1), 
hentet fra DSBs veileder.  
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Figur 1 Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging» 

 

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Råde, Rygge, Våler og Moss 
• Geotekniske rapporter 
• NVE-rapport: Oversiktskartlegging av områder med potensial fare for skred i kvikkleire og 

andre sprøbruddmaterialer. Delområde D Moss, Rygge og Råde i Østfold 

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale 
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon 

Analysen er basert på kjent kunnskap ut fra tilgjengelige kilder, samt planbeskrivelse. Analysen er 
foretatt av en tverrfaglig prosjektgruppe som har kompetanse og erfaring på ROS-analyser, 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

YM-plan vil bli utarbeidet i byggeplanfasen. Det samme gjelder HMS- og SHA plan, mer informasjon 
om etatens rutiner: https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/hms. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:   

Begrep Frekvens 

Lite sannsynlig Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er 
en teoretisk sjanse, sjeldnere enn én gang hvert 100. år 

Mindre sannsynlig Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 100. år 

Sannsynlig 
Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én gang hvert 
år og én gang hvert 10. år  

Meget sannsynlig Oftere enn én gang per år 

Tabell 3-1 Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet
Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Identifisere mulige uønskede hendelser
Sjekkliste risikoidentifisering

Beskrive planområdet og prosjektet

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/hms
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Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som:  

Begrep Konsekvens 

Lite alvorlig 
Liv & helse: Lettere skadd 
Ytre miljø: Liten, selvopprettelig miljøskade 

Mindre alvorlig 
Liv & helse: Hardt skadd 
Ytre miljø: Liten miljøskade som krever opprydding 

Alvorlig 
Liv & helse: 1-4 drepte 
Ytre miljø: Betydelig miljøskade som krever opprydding 

Svært alvorlig  
Liv & helse: 5 eller flere drepte 
Ytre miljø: Uopprettelig miljøskade 

Tabell 3-2 Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

 

Konsekvens i denne analysen er vurdert med henblikk på mest sannsynlige konsekvens.  
 
Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 
hendelse representerer. 

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir 
risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt 
område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt 
område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Lite 
alvorlig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 

4. Meget sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

Tabell 3-3 Tabell som viser samlet risikovurdering 

 

Fargekodene i matrisen sier noe om hvor kritisk risikoen er vurdert til å være. Grønn farge indikerer 
at tiltak ikke er nødvendig. Gul farge indikerer at tiltak bør vurderes. Oransje farge indikerer at tiltak 
skal vurderes, mens rød farge indikerer at tiltak er nødvendig. Hvilke tiltak som bør etableres, gjøres 
normalt ikke kun på bakgrunn av matrisen, men også med henblikk på kostnadseffektivitet, 
grensenytte, kost-nytte, endring i risiko, mv. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis 
dette ikke gir effekt eller ikke er mulig vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

1.3 Usikkerhet ved analysen 
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Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette 
skyldes flere forhold: 

• For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne 
frekvens, eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må 
sannsynligheten vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell 
med kompetanse innen det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til 
dette. Det samme gjelder for vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak. 

 
• Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig 

prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av 
ulike løsninger i byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i 
analysen har forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i 
løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke 
risikoen.  

 
• Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette 

hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen. 
 

• Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli 
annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen 
bør oppdateres. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og 
prosjektering. 

 

1.4 Avgrensninger 
ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredning, eller som inngår i 
konsekvensutredningen. ROS-analysen legger vekt på temaer som representerer en spesiell risiko i 
forbindelse med planforslaget. Fokus er rettet mot det som er spesielt ved prosjektet, og ikke 
generelle trekk ved prosjektet som er uavhengig av lokalisering. Hendelser som vurderes i analysen 
er forhold som kan oppstå plutselig og uforutsett, og ha store konsekvenser for mennesker, miljø og 
samfunn. 

For dette planprosjektet gjelder det:  

Risiko i Byggeperiode/anleggsfase er blitt diskutert og blir omtalt i analysen. 

Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) senest i prosjekteringsfasen. Når det gjelder 
anleggsperioden er det egne krav til at det gjennomføres SHA-plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø, sikker-jobb-analyser (SJA), samt risikovurdering i byggeplanfase hvor det brukes 
RISKEN. RISKEN er SVV’s verktøy for å utføre overordnede risikovurderinger i henhold til kravene i 
byggherreforskriften 

 

1.5 Prosess 
Det ble gjennomført et analysemøte 06.04.2021. På møtet ble risiko først analysert, og 
behovsanalysen tok deretter utgangspunkt i vurderingen som ble gjort.  

Møtedeltakerne fremgår av tabell 2 nedenfor. ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og 
analysere tilgjengelig grunnlagsmateriale i planområdet, i tillegg har de fleste deltakerne i 
analysegruppen vært på befaring av området. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på 



ROS-analyse;  E6/Rv. 110 - Innfartsparkering ved Jonstenkrysset 

7 
 

den samlede kompetansen analysegruppa besitter. Det vurderes at deltagerne på møtet har 
tilstrekkelig kjennskap til lokalmiljøet, trafikale forhold og har dekkende faglig kunnskap. 

I etterkant av analysemøtet har ROS-analysen blitt revidert etter innspill fra Fylkesmannen, NVE og 
fagressurser i SVV og hos entreprenør. 

Rapporten er skrevet av prosessleder for ROS-analysen.   

Tabell 4 Deltakere i analysegruppen 

Navn Stilling/rolle Firma/virksomhet 
Edgar Barsjø Prosjektleder  Statens vegvesen 
Knut Westerbø Planleggingsleder/møteleder Statens vegvesen 
Jan Vasletad Fagansvarlig geoteknikk Statens vegvesen 
Ellen Anita Nilsen Fagansvarlig landskap Statens vegvesen 
Morten Kuvik Fagansvarlig vegplanlegging Statens vegvesen 
Tore Løkken Fagansvarlig vann og avløp Statens vegvesen 
Marie Cathrin Kristiansen Fagansvarlig naturmiljø og naturressurser Statens vegvesen 
Petter Østli Skorem Fagansvarlig Elektro Statens vegvesen 
 

1.6 Beskrivelse av planområdet 
Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet 

I Jonstenkrysset møtes trafikk fra fv.118 / rv. 110 og E6. Rv. 110 er skiltet hovedveg fra E6 mot 
Fredrikstad. Det er betydelig arbeidspendling i E6-koridoren i Østfold mot Akershus og Oslo, og det er 
behov for etablering av innfartsparkering ved Jonstenkrysset i Råde. 
Innfartsparkeringen er forutsatt lagt på sørsiden av E6 nær rundkjøringen der rampen fra E6 og 
rv.110/fv.118 møtes. Dette skyldes at innfartsparkeringen da vil være lett tilgjengelig for trafikk fra 
fv.118/ rv.110 og E6 begge retninger 
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Figur 2: Oversiktskart over planområdet 

 
For å nå målene om økt kollektivandel og ikke økt biltrafikk på tross av befolkningsvekst, er det viktig 
at kollektivtilbudet gjøres tilgjengelig og attraktivt. Kombinasjonen av avstand mellom boligområder 
og holdeplass/stasjon, kollektivreisens lengde og parkerings-/bilbegrensninger i hovedstadsområdet 
tilsier at innfartsparkering ved Jonstenkrysset vil kunne ha potensial for å fange opp store 
pendlerstrømmer. 
 
Det vises til planbeskrivelsen for utfyllende beskrivelser av planområdet og utbyggingsformålet. 
 
 
Beredskapsmessige forhold  

Brann og redning 

Nærmeste brannstasjon  Moss 
Avstand til nærmeste brannstasjon  17 km 
Estimert utrykningstid fra 
nærmeste brannstasjon  

Ca 15 min 

 
Sykehus 

Nærmeste sykehus/ambulanse  Sykehust Østfold Kalnes 
Avstand  13 km 
Estimert utrykningstid  ca 10 min 
 
Politi 

Nærmeste stasjonerte politistasjon  Moss 
Avstand  17 km 
Estimert utrykningstid  Ca 15 min 
 
Omkjøringsveger  

Det legges ikke opp til stengning av E6 eller rv.110 under anleggsperioden.  
 
Farlig gods 

Det er ikke identifisert spesielle forhold knyttet til farlig gods på strekningen. Det er imidlertid mulig 
at alvorlige ulykker kan inntreffe, men det er ikke forhold som tilsier at denne risikoen er mer alvorlig 
her enn ellers. 
 
 

Natur, klima, kultur og miljøforhold 

Grunnforhold og skred 

Planområdet er helt flatt og ikke utsatt for skredfare. Det er varierende grunnforhold i området, men 
i hovedsak fast siltig sand og relativt faste sand og siltholdige leirmasser. 

I rapport B-140 av 20.mai 1967 fra Veglaboratoriet er det angitt relativt fast siltig sand med lavt 
vanninnhold og høy romvekt (gunstige setningsegenskaper) i grunnen under rampe Fredrikstad-Oslo. 
Massene er lite setningsgivende og det er angitt maks setning 3-5 cm med 3,5 m fyllingshøyde. 
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I rapport B-140 II av 27.desember 1967 fra Veglaboratoriet er det angitt relativt faste sand og 
siltholdige leirmasser på fylling mot overgangsbru. Det er også vist til partier med innslag av 
kvikkleire i dybden. 

Det vises også til følgende rapport fra NVE:Oversiktskartlegging av områder med potensiell fare for 
skred i kvikkleire og andre sprøbruddmaterialer. Delområde D. Moss, Rygge og Råde i Østfold. 

Prosjektet tar hensyn til grunnforholdene i prosjektering- og byggefasen og det suppleres med 
grunnundersøkelser ved behov. Det forventes ikke setnings- eller stabilitetsproblemer for tiltakene. 
Innfartsparkeringen vil ikke medføre tilleggsbelastning i form av fyllinger på terrenget. 

Klima 

Klimatilpasning og mål om minst mulig utslipp av klimagasser har ligget til grunn for arealbruken og 
bestemmelsene i planforslaget. Det er blant annet i bestemmelsene stilt krav om at stikkrenner må 
dimensjoneres og utformes slik at de ikke fører til økt fare for oppstuving, erosjon og suspensjon, og 
at de kan ta unna for 200-års flommer/100-års nedbørintensiteter inkludert en klimafaktor på 1,2 og 
en sikkerhetsfaktor på 1,1. Anlegget skal utformes og bygges slik at sikkerheten mot flom ikke 
forringes for eksisterende omkringliggende bebyggelse. 

Eksisterende stikkrenner skal opprettholde sin posisjon og funksjon, men oppdimensjoneres iht. 
forutsetninger gitt i prosjektet. Det skal legges vekt på minst mulig lukking av vannsystemer, men at 
det bygges åpne, robuste og vedlikeholdsvennlige løsninger. 

Natur 

Det er ikke registrert forekomster av sårbar flora eller naturtyper innenfor planområdet. 

Kulturminner 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. 

Område for idrett og lek 

Planområdet omfatter eksisterende gs-veg, men planen er ikke i berøring med eksisterende områder 
for idrett og lek da tilgrensende områder er næringsområder. 

 

 

2 RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING OG IDENTIFISERING AV TILTAK  

2.1 Identifiserte uønskede hendelser 
Prosjektet har identifisert mulige uønskede hendelser som kan være aktuelle og har blant annet 
benyttes DSB’s sjekkliste for potensielle, uønskede hendelser. Det er identifisert enkelte uønskede 
hendelser som kan inntreffe som følge av utbyggingsprosjektet. De uønskede hendelsene er listet 
opp i tabellen nedenfor, hvor hendelsene er gitt et ID-nummer som er gjennomgående i analysen og 
evalueringen. Hendelsene er analysert videre i neste kapittel 

ID nr.  Uønsket hendelse  
1 Brudd på kraftforsyning/vann/avløp 
2 Akutt forurensing på land eller i sjø 
3 Støv- og støyplager fra trafikk 
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4 Påkjørsel mellom kjøretøy og mjuke trafikanter 
5 Påkjørsel mellom syklist og kollektivreisende 

Tabell 4-1 Identifiserte uønskede hendelser som kan inntreffe i prosjektet. 

 

2.2 Overordnet ROS-analyse; Region-ROS for Mosseregionen 
Prosjektet har vurdert identifiserte mulige uønskede hendelser fra overordnet Region-ROS fra 2017; 
Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Råde, Rygge, Våler og Moss. 

Region-ROS har kartlagt uønskede hendelser innenfor følgende farekategorier: 

• Smittsomme sykdommer 
• Dyrehelse 
• Kritisk infrastruktur 
• Akutt forurensing 
• Brann og eksplosjonsfare 
• Atomulykker, radonstråling og elektromagnetiske felt 
• Flom og skred 
• Ekstremvær 
• Skogbrann 
• Risikorelatert biologisk mangfold 
• Storulykke 

Innenfor disse farekategoriene ble det identifisert 36 uønskede hendelser som ble vurdert i 
sårbarhetsvurderingen. Den viser at Mosseregionen totalt sett fremstår som moderat sårbar overfor 
uønskede hendelser som kan påvirke regionen. Det er definert 17 uønskede hendelser med noe 
forhøyet sårbarhet. Disse er blitt analysert videre i en mer detaljert hendelsesbasert analyse. 
Risikovurderingen konkluderer med at totalt 7 hendelser fremstår med uakseptabel risiko: 

• Svikt i kommunale IKT-systemer. 
• Svikt i vannforsyningen, større geografisk område 
• Leirskred bebygd område 
• Akutt forurensning skipshavari 
• Omfattende brann i sykehjem 
• Brann i tettbebyggelse med særlig fare for rask spredning 
• Skipsbrann større fartøy Oslofjorden 

Prosjektet for Innfartsparkering ved Jonstenkrysset har vurdert at kartlagte uønskede hendelser fra 
Region-ROS ikke er relevant som uønskede hendelser for dette prosjektet. 

2.3 Utsjekk av andre hendelser 
Anleggsfasen er i alle prosjekter en kritisk fase og det kan oppstå hendelser. Bygging av tiltaket betyr 
Andre tema/hendelser som har blitt diskutert er som følger: 

Hendelse Aktuelt Kommentar/tiltak 
Forhold ved utbyggingsformålet og omkringliggende områder 
Innføring av nye risiko- og 
sårbarhetsforhold i planområdet 

Nei Foruten hendelsene listet opp i Tabell 4-1 Identifiserte uønskede 
hendelser som kan inntreffe i prosjektet. er det vurdert at 
utbyggingen ikke vil medføre nye alvorlige risiko- og 
sårbarhetsforhold i planområdet.  
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Risiko – og sårbarhetsforhold utenfor 
planområdet som kan påvirke 
utbyggings- og planområdet 

Nei Foruten hendelsene listet opp i Tabell 4-1 Identifiserte uønskede 
hendelser som kan inntreffe i prosjektet. er det vurdert at det 
ikke er risiko – og sårbarhetsforhold utenfor planområdet som 
kan påvirke utbyggings- og planområdet 

Forhold med utbyggingsformålet som 
kan påvirke omkringliggende områder 

Nei Stikkrenner vil dimensjoneres og utformes slik at de ikke fører til 
økt fare for oppstuving, erosjon, suspensjon, og at de kan ta 
unna for 200-års flommer/100-års nedbørintensiteter inkludert 
en klimafaktor på 1,2 og en sikkerhetsfaktor på 1,1. 

Avfallsbehandling Nei Avfall i anleggsperioden. Ingen spesiell risiko i dette prosjektet. 
Det legges til grunn at EN følger lover og forskrifter. 

Naturgitte forhold 

Snø-/ isras Nei Ikke relevant 
Elveflom Nei Ikke relevant 
Vind Nei Ikke relevant for innfartsparkeringen 
Nedbør og vannplaning  Klimaendringer medfører kraftigere nedbør. Vannplaning kan gi 

utfordringer, men det er lav fart og derfor liten risiko for 
alvorlige hendelser i tilknytning til bruken av 
innfartsparkeringen. Det er i planbestemmelsene bakt inn en 
egen bestemmelse om overvann 

Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur 

Sykehus, omsorgsinstitusjon, skole/ 
barnehage andre viktige offentlige 
bygg/anlegg 

Nei Ikke relevant, da det ikke legges opp til stengning av E6 eller 
rv.110 under anleggsperioden. 

Veg, bru, tunnel, knutepunkt, viktige 
kommunikasjonsårer 

 Prosjektet vil gi positive konsekvenser for Jonstenskrysset som 
et knutepunkt for kollektivtrafikken. 

Ulykke med farlig gods  Tiltaket innebærer ikke større risiko  
Ulykke i avkjørselspunkt  Prosjektet vil gi noe økt trafikk i eksisterende avkjøring inn til 

planområdet. Det er her god sikt og lav fart.  
Andre ulykker – Utforkjøring, 
standardsprang 

 Mindre risiko som følge av prosjektet, da innfartsparkering vil 
bidra til mindre arbeidspendling med personbiler.  

   
Næringsvirksomhet 

Virksomheter som håndterer farlige 
stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter 

Nei Det er ingen storulykkevirksomheter i nærheten av 
planområdet. 

 

2.4 Spesielt om anleggsfase 
Anleggsfasen er i alle prosjekter en kritisk fase og det kan oppstå hendelser. Bygging av tiltaket betyr 
at området forandrer seg i karakter, egenskaper og bruk. Dette kan for eksempel være: 

- Mye aktivitet i området 
- Mange store maskiner 
- Omlegging av veger både for kjørende og myke trafikanter 
- Midlertidig skilting og lyssetting 

Aktivitetene i byggeperioden øker risikoen for hendelser som  

- Utslipp fra anleggsmaskiner 
- Støy og støv fra anlegget 
- Ulykker innenfor anleggsområdet 
- Ulykker utenfor anleggsområdet 
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- Behandling av avfall 
- Flytting av kabler og ledninger 
- Fremkommelighet 

Risikohåndtering i forbindelse med anleggsfasen behandles primært under byggeplanleggingen og 
ikke forbindelse med regulering. Utslipp fra anleggsmaskiner, behandling av avfall og mulig 
forurensing av vassdrag skal beskrives og håndteres i YM planen som følges opp på anlegget. Ulykker 
i og utenfor anleggsområdet skal beskrives i egen HMS og SHA plan for anleggsfasen. Arbeidsvarsling 
etter gjeldende regler og faseplaner skal redusere sannsynlighet for ulykke. I anleggsfasen skal 
entreprenør også varsle beboere og iverksette tiltak for å begrense støv i spesielt utfordrende 
værforhold. 
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3 ANALYSE AV IDENFISERTE UØNSKEDE HENDELSER 
 

 

Nr 1 
Navn på uønsket 
hendelse 

Brudd på kraftforsyning/vann/avløp 

Beskrivelse Midlertidig strømstans og brudd på kommunal VA. 
Årsaker Nærføring til kommunalt VA og private anlegg. 
Eksisterende barrierer Kart over ledninger og egne rutiner for varsling og arbeid med høyspent og 

nærføring til VA. 
Sårbarhetsvurdering Beboere, bedrifter og institusjoner vil midlertidig miste strøm og/eller vann.  
Sannsynlighet 
(høy, middels, lav) 

middels Forklaring Hendelsen kan skje i anleggsperioden. 
Strømbrudd er som regel kortvarig.  

Konsekvenstyper Høy Mid Små Ikke relevant Forklaring 
Liv og helse   x  Manglende strøm eller vann over 

lengre tid er krevende, med medfører 
i liten grad fare for liv og helse. 

Stabilitet   x  Alternative strømkilder og vannkilder  
Materielle verdier  x   Liten miljøskade som krever 

opprydding. 
Samlet begrunnelse av 
konsekvens 

Konsekvensen er avhengig av varigheten av strømbrudd og hvor mange 
beboere/virksomheter som blir berørt.  

Usikkerhet 
(høy, middels, lav) 

middels Begrunnelse  

Risikonivå før tiltak og 
oppfølging 

 

Tiltak Dialog med ledningseiere i forkant av byggestart.  
Sikkerhetsmann for arbeid i nærheten av høyspent 

Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til 
kommunen etc 

  

Risikonivå etter tiltak og 
oppfølging 
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Nr 2 
Navn på uønsket 
hendelse 

Akutt forurensing på land eller i sjø 

Beskrivelse Søl av drivstoff/ kjemikalier. Akutt utslipp fra mobilt utstyr. 
Årsaker Risiko i forbindelse med anleggsarbeid.  
Eksisterende barrierer Eksisterende rutiner for å forebygge og håndtere en slik hendelse. Beredskap 

for å stanse og hindre spredning av utslipp. 
Sårbarhetsvurdering Beboere, bedrifter og institusjoner vil midlertidig miste strøm og/eller vann.  
Sannsynlighet 
(høy, middels, lav) 

lav Forklaring Hendelsen kan skje i anleggsperioden.  

Konsekvenstyper Høy Mid Små Ikke relevant Forklaring 
Liv og helse   x  Vil ikke før til fare for menneskelig 

liv og helse. 
Stabilitet   x  Ingen spesielt sårbare områder i 

nærheten av planområdet  
Materielle verdier  x   Liten miljøskade som krever 

opprydding. 
Samlet begrunnelse av 
konsekvens 

Konsekvensen er avhengig av størrelsen av utslipp.  

Usikkerhet 
(høy, middels, lav) 

middels Begrunnelse  

Risikonivå før tiltak og 
oppfølging 

 

Tiltak Forebygge skader på grunn av søl av drivstoff/ kjemikalier ved å: 
• Opprette fyllingsplass for drivstoff, evt kreve fylling fra tankbil. 
• Påse at entreprenører har nødvendig absorbent eller 

oppryddingsmateriell til å tørke opp spill/ søl. 
• Plassering av riggområder 
• Krav om at anleggsmaskiner skal ha absorbsjonsmiddel oppbevart i 

kjøretøy 
Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til 
kommunen etc 

Det er i planbestemmelsene stilt krav om at riggområder skal ha oppsamling av 
alt søl og lekkasjer av olje og drivstoff. Brakkerigg skal ha tett tank for 
oppsamling av alt avløpsvann som ikke har påkobling til kommunalt nett. 
Oppstillingsplass for maskiner og redskap skal ha en minsteavstand til vassdrag 
på 50 m 
 

Risikonivå etter tiltak og 
oppfølging 
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Nr 3 
Navn på uønsket 
hendelse 

Støv- og støyplager fra trafikk 

Beskrivelse Støv og støy som skaper plager for naboer i anleggsperioden. Økte støyplager 
etter ferdigstillelse av anlegget. 

Årsaker Anleggsarbeid vil nødvendigvis medføre støv og støy.   
Eksisterende barrierer Arbeidstidsbestemmelser som setter begrensninger på støybelastning i 

anleggsperioden på kveldstid og om natten. Det er ikke boliger i umiddelbar 
nærhet til planområdet. 

Sårbarhetsvurdering Støy og støv kan oppleves som belastende for naboer.  
Sannsynlighet 
(høy, middels, lav) 

høy Forklaring  

Konsekvenstyper Høy Mid Små Ikke relevant Forklaring 
Liv og helse  x   støy er et alvorlig 

folkehelseproblem 
Stabilitet   x   
Materielle verdier   x   
Samlet begrunnelse av 
konsekvens 

 

Usikkerhet 
(høy, middels, lav) 

høy Begrunnelse  

Risikonivå før tiltak og 
oppfølging 

 

Tiltak • Støvdempende tiltak beskrives i YM-plan.  
• Oppfølging av arbeidstidsbestemmelser 

Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til 
kommunen etc 

 

Risikonivå etter tiltak og 
oppfølging 
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Nr 4 
Navn på uønsket 
hendelse 

Påkjørsel mellom kjøretøy og mjuke trafikanter 

Beskrivelse Påkjørsel av myke trafikanter vil ofte gi fatale konsekvenser. 
Årsaker Forårsakes av konflikt mellom gående/syklende og kjøretøy. Direkte årsaker er 

vanligvis kryssing av veg, eller at syklister blir truffet av kjøretøy i samme 
retning. Bakenforliggende årsaker er vanligvis mangelfull tilrettelegging for 
gående og syklende, utflytende områder, dårlig sikt, m.fl. 

Eksisterende barrierer Lav fart på kjøretøy i nærheten av eksisterende avkjøring og i området ved 
rundkjøring. 

Sårbarhetsvurdering Drepte/hardt skadde i trafikken er en meget stor belastning for samfunnet og 
for pårørende. 

Sannsynlighet 
(høy, middels, lav) 

lav Forklaring Ikke registrert alvorlige ulykker for gående og 
syklende innenfor planområdet.  

Konsekvenstyper Høy Mid Små Ikke relevant Forklaring 
Liv og helse x    Påkjørsel i stor hastighet vil medføre 

dødsfall eller alvorlig skade. 
Stabilitet  x   Trafikkulykker langs riksvegen vil 

umiddelbart medføre vegstengning, 
men drepte medfører uopprettelig 
skade for pårørende og samfunnet. 

Materielle verdier   x  Uvesentlig sammenlignet med 
konsekvensene for liv og helse 

Samlet begrunnelse av 
konsekvens 

Konsekvens av påkjørsel av myke trafikanter kan være fatal.  

Usikkerhet 
(høy, middels, lav) 

lav Begrunnelse Liten usikkerhet knyttet til at påkjørsel av 
myke trafikanter i høy hastighet vil gi fatale 
konsekvenser. 

Risikonivå før tiltak og 
oppfølging 

 

Tiltak • Stramme opp kjøreareal med rabatter for å unngå utflytende områder og 
unødvendig lang kryssing for mjuke trafikanter. 

• Arbeidssikring i anleggsperioden.  
• Etablering av bussholdeplasser i tilknytning til fotgjengerovergang i et 

område med god sikt og lav fart. 
• Sikre gode siktforhold for mjuke trafikanter 

 
Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til 
kommunen etc 

Innarbeide frisiktsoner i plankart og bestemmelser.  
 

Risikonivå etter tiltak og 
oppfølging 
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Nr 5 
Navn på uønsket 
hendelse 

Påkjørsel mellom syklist og kollektivreisende  

Beskrivelse Påkjørsel av syklist når personer går av bussen ut på gs-veg 
Årsaker Fellesareal for gs-veg og repo 
Eksisterende barrierer Flatt og god sikt i område 
Sårbarhetsvurdering  
Sannsynlighet 
(høy, middels, lav) 

lav Forklaring Ikke registrert alvorlige ulykker for gående og 
syklende innenfor planområdet.  

Konsekvenstyper Høy Mid Små Ikke relevant Forklaring 
Liv og helse  x   Påkjørsel i av el-sykkel i 25 km/t kan 

medføre alvorlig skade 
Stabilitet   x  Trafikkulykker langs gs-vegen vil 

trolig ikke medføre vegstengning 
Materielle verdier   x  Uvesentlig sammenlignet med 

konsekvensene for liv og helse 
Samlet begrunnelse av 
konsekvens 

Konsekvens av påkjørsel av myke trafikanter kan medføre alvorlig personskade.  

Usikkerhet 
(høy, middels, lav) 

middels Begrunnelse Alvorlighetsgraden vil i stor grad være 
avhengig av farten til syklisten og hvordan 
person blir truffet. 

Risikonivå før tiltak og 
oppfølging 

 

Tiltak • Vurdere endring i dekke utenfor bussholdeplass for å synliggjøre 
konfliktpunkt. Markere endepunktene på repos-området 

Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til 
kommunen etc 

 

Risikonivå etter tiltak og 
oppfølging 
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4 RISIKOEVALUERING OG OPPFØLGING 
 
I tabell 4 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør trekkes 
frem og krever videre oppfølging. Anbefalte tiltak er hentet fra risikoskjemaene under kap.3.. 
Tabellen viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket. 

Totalt vurderes ikke risikonivået som kritisk for noen av de uønskede hendelsene, men i og med at 
det er store svingninger i trafikkmengde på strekningen grunnet sesongtrafikk, helgetrafikk og 
stengninger av andre fjelloverganger vinterstid, vurderes det som sentralt at det etableres 
tilstrekkelig sikkerhetstiltak for å kunne håndtere svingningene på en god måte. 

Tabell 4 Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema  

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak 
er anbefalt 

gjennomført.  

ROS-analyse  

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

R
eg

ul
er

in
gs

pl
an

 
 

B
yg

ge
pl

an
 

A
nl

eg
gs

fa
se

 

D
ri

ft
sf

as
e 

St
at

us
 / 

op
pf

øl
gi

ng
 

 

1.Brudd på 
kraftforsyning/vann/avløp 

Dialog med ledningseiere i forkant av byggestart. 
Sikkerhetsmann for arbeid i nærheten av høyspent 
 

 x  
x 

  

2.Akutt forurensing på land 
eller i sjø 

Det er i planbestemmelsene stilt krav om at riggområder skal ha oppsamling av 
alt søl og lekkasjer av olje og drivstoff. Brakkerigg skal ha tett tank for oppsamling 
av alt avløpsvann som ikke har påkobling til kommunalt nett. Oppstillingsplass for 
maskiner og redskap skal ha en minsteavstand til vassdrag på 50 m. 
 
Forebygge skader på grunn av søl av drivstoff/ kjemikalier ved å: 

• Opprette fyllingsplass for drivstoff, evt kreve fylling fra tankbil. 
• Påse at entreprenører har nødvendig absorbent eller 

oppryddingsmateriell til å tørke opp spill/ søl. 
• Plassering av riggområder 
• Vektlegge bruk av moderne maskinpark ved nærføring til 

vassdrag. 
 

 x x   

3.Støv- og støyplager fra 
trafikk 

Det er i planbestemmelsene stilt krav til støygrenser for å sikre reduksjon av 
støyplager i planområdet 

 
• Støvdempende tiltak beskrives i YM-plan.  
• Oppfølging av arbeidstidsbestemmelser 

 

x x x   

4. Påkjørsel mellom kjøretøy 
og mjuke trafikanter 

• Stramme opp kjøreareal med rabatter for å unngå utflytende områder 
og unødvendig lang kryssing for mjuke trafikanter. 

• Arbeidssikring i anleggsperioden.  
• Etablering av bussholdeplasser i tilknytning til fotgjengerovergang i et 

område med god sikt og lav fart. 
• Innarbeide frisiktsoner i plankart og bestemmelser.  

 

x x    

5. Påkjørsel mellom syklist 
og kollektivreisende 

• Vurdere endring i dekke utenfor bussholdeplass for å synliggjøre 
konfliktpunkt. Markere endepunktene på repos-området 

 x    
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2. Oppsummering 

Kostnadene knyttet til de enkelte tiltakene vurderes innledende som at de vil gi en tilstrekkelig nytteeffekt, 
men det er opp til SVV å vurdere kost-/nyttespørsmålet nærmere. 
 
ROS-analysen omfatter vurderinger av prosjektet sin virkning både innenfor og utenfor planområdet. Det 
vurderes at de foreslåtte tiltakene, vil redusere risikoen for uønskede hendelser i forhold til dagens situasjon.  
 
ROS-analysen peker på tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene. Siden 
enkelte av hendelsene kan inntreffe uavhengig av planforslaget, blir det opp til kommunen å sette videre fokus 
på forholdene i kommunens helhetlige ROS. Analysen viser uansett at det gjennom planlegging og 
risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av 
disse til et akseptabelt nivå. 
 

5 Kilder 

  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (2011). Samfunnsikkerhet i arealplanlegging, 
kartlegging av risiko og sårbarhet. Oslo: DSB  
  
Statens vegvesen (2018). SVV rapport nr. 530 Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare. Anbefaling for innhold 
og gjennomføring av analysen. Oslo: Statens vegvesen, Vegdirektoratet  
  
Statens vegvesen (2018). V712 Konsekvensanalyser. Oslo: Statens vegvesen, Vegdirektoratet  
  
Regionrådet for Mosseregionen (2011) Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Råde, Rygge, Våler og 
Moss. Norconsult 

NVE-rapport (2017): Oversiktskartlegging av områder med potensial fare for skred i kvikkleire og andre 
sprøbruddmaterialer. Delområde D Moss, Rygge og Råde i Østfold. Golder Associates AS 

 

 


	1. Innledning
	1.1 Hensikt
	1.2 Metode
	1.3 Usikkerhet ved analysen
	1.4 Avgrensninger
	1.5 Prosess
	1.6 Beskrivelse av planområdet

	2 RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING OG IDENTIFISERING AV TILTAK
	2.1 Identifiserte uønskede hendelser
	2.2 Overordnet ROS-analyse; Region-ROS for Mosseregionen
	2.3 Utsjekk av andre hendelser
	2.4 Spesielt om anleggsfase

	3 ANALYSE AV IDENFISERTE UØNSKEDE HENDELSER
	4 RISIKOEVALUERING OG OPPFØLGING
	2. Oppsummering
	5 Kilder

