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Risiko- og sårbarhetsanalyse 
PLANID 2018016 – DETALJREGULERING FOR ODALSVEIEN 42, 44 OG 46, GNR. 40 
BNR. 115/137/172 (M.FL.) - RØYKEN KOMMUNE 
 
Bakgrunn og nøkkelopplysninger: 
Planområdet grenser til Slemmestad sentrum, ett av flere nærsentre i Røyken kommune. 
 
Hensikten med planarbeidet er å endre eksisterende reguleringsplan, for bebyggelse av 28 
boenheter. Antall boenheter er tilsvarende eksisterende plan. 
 
Planforslaget sikrer adkomst, renovasjon, lek-/uteoppholdsarealer m.m. for det planlagte tiltaket. 
Tomtens naturlige topografi bevares i størst mulig grad, men tiltaket omfatter terrengendringer. 
 
Illustrasjonsprosjektet er utarbeidet med fokus på kvalitativt gode og sikre felles uteoppholds- og 
lekearealer, og å begrense biltrafikk til planområdets randsoner. 
 
Metode 
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. For å gi en visuell og 
kvantifiserbar fremstilling av en ROS-analyse er det benyttet en risikomatrise.  
Sannsynlighet: Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 
5.  Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området 
4.  Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre 

perioder, flere måneder 
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet 
2.  Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 

områder 
 
Konsekvens: Vurdering av konsekvens av uønsket hendelse er delt i: 
 
1.  Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye.  
2.  Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner.  
3.  Betydelig/kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 

personer.  
4.  Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  
5.  Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mèn; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 
 
Risiko: kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvens av vurderes på følgende måte: 
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Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn 
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen 
Grønt indikerer akseptabel risiko 
 

   Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2.  
Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3.  
Betydelig/ 
kritisk 

4  
Alvorlig/ 
farlig 

5.  
Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ 
flere enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 
 

 
Sjekkliste 

Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/flom grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/skred Ja 
(ras) 

1 4 4 Tiltaket er ikke plassert i eller i nærheten 
av område med fare for kvikkleireskred. 
Befaring tyder på at det kan være fare for 
steinsprang og det vil være behov for 
bergsikring. 
Det vises til teknisk notat fra GrunnTeknikk 
AS, datert 05.10.18, notat fra GEO konsult 
AS datert 21.11.2018, og rapport fra 
Golder Associates AS, datert 29.03.2019. 

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei    Planområdet er vurdert å ikke være 
flomutsatt. Det vises til teknisk notat fra 
GrunnTeknikk AS, datert 05.10.2018. 

4. Elveflom Nei    Planområdet er vurdert å ikke være 
flomutsatt. Det vises til teknisk notat fra 
GrunnTeknikk AS, datert 05.10.2018. 

5. Tidevannsflom Nei    Planområdet er vurdert å ikke være 
flomutsatt. Det vises til teknisk notat fra 
GrunnTeknikk AS, datert 05.10.2018. 

6. Radongass Ja 5 3 15 Planområdet ligger innenfor særlig høy 
aktsomhetssone i Nasjonalt 
aktsomhetskart for radon. RIB må 
prosjektere egnede løsninger for å ivareta 
utfordringer vedrørende radonutvikling. 
Det vises til rapport fra Golder Associates 
AS, datert 29.03.2019. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei    Så langt vi kjenner til, er ikke området 
spesielt vindutsatt. 

8. Nedbørutsatt Nei    Eiendommen er ikke direkte utsatt for 
flomvann og overflatevann renner naturlig 
av ned skråning og infrastruktur i området. 
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Det vises til notat fra GEO konsult AS, 
datert 21.11.2018. Det vises også til VA-
rammeplan og overvannsplan utarbeidet 
av VA Consult AS, datert 15.03.2019. 

Natur- og kulturområder 

9. Sårbar flora Nei    Planområdet er bebygd i dag, med lav 
vegetasjon uten innslag av vill natur. Det er 
ikke registrert naturverdier eller arter av 
forvaltningsinteresse innenfor 
planområdet. Det henvises til kommunens 
karttjeneste. SWECO har utarbeidet et 
Miljøprogram datert 12.04.2019, som vil 
benyttes som grunnlag for et senere 
Miljøoppfølgingsprogram. 

10. Sårbar fauna/fisk Nei    Planområdet ligger i et etablert 
boligområde. Det er ikke registrert 
naturverdier eller arter av 
forvaltningsinteresse innenfor 
planområdet. Det henvises til kommunens 
karttjeneste. 

11. Verneområder Nei    Planområdet verken omfatter eller grenser 
til noen hensynssoner for bevaring.  

12. Vassdragsområder Nei    Planområdet omfatter ingen 
vassdragsområder. 

13. Fornminner (fk) Nei    I kulturminnesok.no er det ikke registrert 
noen fornminner innenfor eller i nærheten 
av planområdet.  

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Fallskader og utforkjøring Ja 3 3 9 Gjennomføring av planen/tiltaket 
forutsetter etablering av flere 
terrengmurer med nivåforskjeller på flere 
meter. Nivåforskjeller utgjør fare for 
fallskade (person) og utforkjøring 
(kjøretøy). 

16. Vei, bru, knutepunkt Nei    Planområdet omfatter veiarealer som vil 
forbedre situasjonen som følge av 
gjennomføring. Planen sikrer frisikt ved 
avkjørsler. 
Opparbeidelse av veiarealer, derunder 
veikryss, vil påvirke trafikken under 
anleggstiden. 

17. Havn, kaianlegg Nei     

18. Sykehus/ - hjem, kirke Nei     

19. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

20. Kraftforsyning Ja 1 1 1 Det går en strømledning (luftstrekk) over 
tomten, som må legges om. Strømledning 
forsyner også eiendommer utenfor 
planområdet. Kraftforsyning må sikres. 

21. Vannforsyning Nei     

22. Forsvarsområde Nei     

23. Tilfluktsrom Nei     

24. Område for idrett/lek Nei     

25. Park; rekreasjonsområde Nei     
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26. Vannområde for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

27. Akutt forurensing Nei     

28. Permanent forurensing Nei     

29. Støv, støy og lukt; industri Ja 1 1 1 Det ligger en bensinstasjon ca. 80 meter fra 
nærmeste fremtidige bebyggelse innenfor 
planområdet. En eventuell lekkasje fra 
drivstofftank, vil kunne medføre 
midlertidig luktproblematikk innenfor 
planområdet. 
Det har ikke vært produksjonsindustri på 
Slemmestad siden 1989.  

30. Støv og støy; trafikk Nei    Planområdet berøres ikke av støy fra vei. 
Det vises til støyvurdering datert 
02.11.2017. 
Det er ikke registrert høye verdier av 
luftforurensning forbundet med trafikk. 
Det vises til temakart på miljøstatus.no. 

31. Støy; andre kilder Nei     

32. Forurenset grunn Nei    Det er ikke registrert grunnforurensning 
innenfor planområdet. Det henvises til 
kommunens karttjeneste. 

33. Forurensing i sjø Nei     

34. Høyspentlinje (elektromagnetisk 
stråling) 

Nei    Det går imidlertid en strømkabel 
(luftstrekk) over tomten. Denne vil måtte 
flyttes / legges i grunnen som følge av 
utbyggingen.  

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensing Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei    Det vises til støyvurdering fra 
BrekkeStrand, datert 02.11.2017. 
Forøkelsen i boligantall vurderes ikke å ha 
innvirkning av betydning på støv fra trafikk. 

39. Støy og støv fra andre kilder Ja 4 1 4 I anleggsperioden må det påregnes 
periodevis økning i støv og støy. Dette vil 
imidlertid ikke være utover hva som er 
normalt for anleggsarbeid og ulemper vil 
være midlertidige. 

40. Forurensing i sjø Nei     

41. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver osv.) 

Nei     

 
Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Værføre begrenser tilgjengelighet til 
området. 

Nei     

 
Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 3 6 Antall boenheter innenfor planområdet 
øker fra tre til 28 enheter, noe som vil øke 
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biltrafikken til og fra planområdet. 
Trafikkanalyse utarbeidet av A/STAB, 
datert 09.04.2019, konkluderer med at 
dagens vei ikke er dimensjonert for økning 
i trafikkmengde. 

45. Ulykke med gående/syklende Ja 2 3 6 
 

Økning i antall boenheter og beboere, 
medfører økning i både bilister og myke 
trafikanter. Trafikkanalyse utarbeidet av 
A/STAB, datert 09.04.2019, konkluderer 
med at dagens vei ikke er dimensjonert for 
økning i trafikkmengde. 

46. Ulykke ved anleggsgjennomføring Ja 2 4 8 Anleggstransport medfører fare for 
påkjørsler med potensielt alvorlige 
konsekvenser for andre trafikanter. 
Odalsveien (stikkvei) er skolevei for barn, 
og vil fortsette å være dette under 
anleggsperioden. 

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål 

Nei     

- er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, med 
spesiell fare for usikker is, endringer i 
vannstand mm.  

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup, etc) 

Ja 1 4 4 Bratt skråning langs planområdets 
sydøstlige langside. Befaring tyder på at 
det kan være fare for steinsprang og det vil 
være behov for bergsikring. 
Det vises til teknisk notat fra GrunnTeknikk 
AS, datert 05.10.18, notat fra GEO konsult 
AS datert 21.11.2018, og rapport fra 
Golder Associates AS, datert 29.03.2019. 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper, 
etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     
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Oppsummering av ROS-sjekkliste 
 
Temaene lagt inn i risikomatrisen – før tiltak 

   Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

39   6 
  

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

1, 50 
    

3. Sannsynlig /flere 
enkelttilfeller 

  
15 

  

2. Mindre 
sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 

  
44, 45 46 

 

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

19, 28 
    

 
Følgende tema i ROS-sjekklisten krever oppfølging: 
Punkt 1. Masseras/skred 
Punkt 6. Radongass 
Punkt 39. Støy og støv fra andre kilder 
Punkt 44. Ulykke i av-/påkjørsler 
Punkt 45. Ulykke med gående/syklende 
Punkt 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring 
Punkt 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup, etc) 
 
Følgende tema i ROS-sjekklisten krever ikke oppfølging: 
Punkt 19. Kraftforsyning 
Punkt 28. Støv, støy og luft; industri 
 
 

Oppsummering og avbøtende tiltak 
 
Temaene lagt inn i risikomatrisen – etter tiltak 

   Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

 
  

   

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

39 
    

3. Sannsynlig /flere 
enkelttilfeller 

     

2. Mindre 
sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 

     

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1, 20, 29, 50 
 

6, 15, 44, 45 46 
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Temaer som ikke krever oppfølging: 
Punkt 20. Kraftforsyning 
I forslag til planbestemmelser er det nedfelt rekkefølgekrav om at det gjøres avtale med nettselskap om ny trasé for 
strømkabel over boligområdet (§§ 10.2 og 12.1). Temaet ivaretas gjennom planen, og risikoen ansees som akseptabel. 
 
Punkt 29. Støv, støy og luft; industri 
En eventuell lekkasje dra nærliggende bensinstasjon vil kunne medføre midlertidig luktproblematikk innenfor planområdet. 
Alvorlighetsgrad og sannsynlighet er lav, og risikoen ansees som akseptabel. 
 
Temaer som krever oppfølging: 
Punkt 1. Masseras/skred 
Punkt 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup, etc) 
Det vises til geoteknisk rapport fra Golder Associates AS, datert 29.03.2019. Rapporten konkluderer med at bergskjæringer 
må forboltes og sømbores, det må utarbeides en sprengningsplan og en bore- og salveplan. Det må også utarbeides et 
program for rystelsesmålinger og bygningsbesiktigelser av omkringliggende bebyggelse. Oppfølging og gjennomføring av 
sikringstiltak er nedfelt i forslag til planbestemmelser (§§ 2.4 og 12.1).  
Tiltaket medfører ingen økt fare for fall fra naturlig terrengformasjon fra eiendommer på oversiden av bergskjæring. 
 
Punkt 6. Radongass 
Det vises til geoteknisk rapport fra Golder Associates AS, datert 29.03.2019. Rapporten konkluderer med at ettersom 
tiltaksområdet har aktsomhetsgrad 3 for radon må RIB prosjektere tilpassede løsninger iht. dette. Tekniske krav til byggverk 
og øvre tillatte konsentrasjonsnivåer for radon er også regulert gjennom TEK17 § 13-5. 
 
Punkt 15. Fallskade (person) og utforkjøring (kjøretøy) 
Gjennomføring av planen/tiltaket forutsetter etablering av flere terrengmurer med nivåforskjeller på flere meter. 
Nivåforskjeller utgjør fare for fallskade (person) og utforkjøring (kjøretøy). Plankonsulent vurderer det som nødvendig med 
fysisk sikring langs hele terrengmur øst for planlagte leilighetsbygg, langs ny internvei til kjedehus nord for ny avkjørsel, 
samt lang ny kjørbar gangvei (rampe) opp til leilighetsbygg. Ved motorisert ferdsel vil det i tillegg til sikring mot fallskader 
også være behov for sikring mot utforkjøring av kjøretøyer. Ved nedkjøring til planlagt parkeringsanlegg, mot nabotomt, må 
det vurderes sikring mot utforkjøring av kjøretøyer fra nabotomt inn på prosjekttomten. 
 
Balkonger, takterrasser, o.l. må også sikres mot fallskade. 
 
Temaet håndteres i henhold til gjeldende lover og regler. Av TEK17 § 8-3, 3. ledd bokstav b følger det at nivåforskjeller skal 
sikres slik at fallskader forebygges. 
 
Punkt 39. Støy og støv fra andre kilder 
I anleggsperioden må det påregnes periodevis økning i støv og støy. Dette vil imidlertid ikke være utover hva som er 
normalt for anleggsarbeid og ulemper vil være midlertidige. 
 
Dette vil håndteres i henhold til gjeldende lover og regler, for å begrense ulemper for naboer. Naboer vil f.eks. bli varslet 
om forestående sprengningsarbeider, det vil være begrensninger i arbeidstid, o.l. En utbygging medfører nødvendigvis alltid 
noe ulempe for naboer i anleggsperioden. 
 
Punkt 44. Ulykke i av-/påkjørsler 
Punkt 45. Ulykke med gående/syklende 
Antall boenheter innenfor planområdet øker fra tre til 28 enheter, noe som vil øke biltrafikken til og fra planområdet. For 
Odalsveien (stikkvei) øker ÅDT fra 170 til 280. Trafikkanalyse utarbeidet av A/STAB, datert 09.04.2019, konkluderer med at 
dagens vei ikke er dimensjonert for økning i trafikkmengde. 
Planforslag viser en oppgradering av veistandard i henhold til anbefaling trafikkonsulent. Det vises til trafikkanalyse 
utarbeidet av A/STAB, datert 09.04.2019. Samtidig reduseres antall avkjørsler fra boligeiendommer til Odalsveien (stikkvei) 
gjennom reguleringen i forhold til dagens situasjon, fra fire til to. Avkjørselssituasjoner blir mer oversiktlige og veistandard 
heves. Odalsveien (stikkvei) oppgraderes med fortau, som øker sikkerhet for gående og syklende. 
Også trafikken i krysset Odalsveien (stikkvei – hovedvei) vil øke som følge av antall boenheter. Men også dette krysset 
oppgraderes gjennom reguleringen i forhold til dagens situasjon, og vil bli mer oversiktlig. 
 
Punkt 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring 
Anleggstransport medfører fare for påkjørsler med potensielt alvorlige konsekvenser for andre trafikanter. Odalsveien 
(stikkvei) er skolevei for barn, og vil fortsette å være dette under anleggsperioden.  
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Sikkerheten til gående og syklende under anleggsperioden skal inkluderes som risiko i SHA-plan (sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) som er pålagt utført før oppstart på byggeplass iht byggherreforskriften. 
 
 
Konklusjon: 
Før avbøtende tiltak er det ett forhold som medfører uakseptabel risiko (rød), og seks forhold som 
medfører risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. 
Etter avbøtende tiltak er det ingen forhold som medfører uakseptabel risiko, og risikoen reduseres 
som samtlige temaer. 


