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1 BAKGRUNN 

Fåmyrsrøet ligger inntil Åsvegen, fv. 1603, i Nannestad kommune.  
    

  
Figur 1. Planområdets beliggenhet og eksisterende reguleringsplankart 

Området er i kommuneplanens arealdel og i vedtatt regulering avsatt til boligformål. Det skal 
etableres frittliggende og konsentrert bebyggelse. Utnyttelsesgraden varierer mellom %-BYA=25-
35%. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført iht. planlovens § 4-3. ROS-analysen bygger på 
tilgjengelig kunnskap. Det er tatt utgangspunkt i kommuneplanens arealdel (2018-2035) og 
kommunens overordnede ROS-analyse. Videre er informasjon fra offentlige kartdatabaser benyttet 
som utgangspunkt for kartlegging av risiko og sårbarhet. 

1.1 DAGENS SITUASJON 
Eiendommen er i ferd med å bygges ut med boliger i tråd med vedtatt reguleringsplan. 
Reguleringsplan for området ble vedtatt i 2002.  

1.2 GRUNNFORHOLD OG FLOM 
Berggrunnen i området består av grunnfjellsbergarten granitt. Løsmassene innenfor området består 
av breelvavsetninger og morenedekke over fjell. Planområdet ligger over marin grense (modellert). 
Andre gjennomførte tiltak nord og syd for planområdet støtter dette. Det er registrert sand og grus i 
grunnen og det er stedvis fjell i dagen innenfor deler av planområdet. Innenfor området avsatt til lek 
mot øst er det registrert et mindre område med myr, ca. 4 – 5 m dyp. 
 
Det legges til grunn at terreng, områdestabilitet og fundamenteringsforhold er tilfredsstillende 
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Figur 2. Utsnitt fra NGU sitt kart over registrerte løsmasser i området 

Utbyggingen i området medfører en betydelig større andel tette flater sammenlignet med 
opprinnelig situasjon (skog/skogbunn). Med endringer i klima må man forvente mer og mer intens 
nedbør. Innenfor området som helhet er det relativt store areal til grønnstruktur som vil fungere for 
infiltrasjon og fordrøyning av nedbør, det samme gjelder for omkringliggende skogområder. Det er 
ikke nærliggende vassdrag/bekker til planområdet som anses å utgjøre flomfare for området. 
 
Området ligger i sone med høy aktsomhetsgrad med hensyn til radon i grunnen. 

2 METODE 

Analysen er gjennomført med sjekkliste basert på rundskriv fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB 2017) og kommunens mal for ROS-analyse. Analysene tar utgangspunkt i forslag 
til detaljregulering og tilhørende illustrasjoner.  
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdet og det planlagte tiltaket (konsekvenser for tiltaket) og hendelser som kan 
påvirke omgivelsene (konsekvenser som følge av tiltaket). 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

• Svært sannsynlig/kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i området 

• Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre 
periode, flere måneder 

• Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet 

• Mindre sannsynlig/kjennet tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 

• Lite sannsynlig/ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 
områder 
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Vurdering av konsekvenser for uønskede hendelser er delt i: 

• Ubetydelig/ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye 

• Mindre alvorlig/en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 
enkeltpersoner. 

• Betydelig/kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 
personer. 

• Alvorlig/farlig (4): (Behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner  

• Svært alvorlig/katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 
langvarige miljøskader. 
 

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 

 
Risikovurdering: Risiko fremkommer som funksjon av sannsynlighet og konsekvens. 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 

• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

3 UØNSKEDE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 

Tabell 1 viser tenkelige hendelser, og en risikovurdering i henhold til metode beskrevet i kap. 2.  

Tabell 1 - bruttoliste over mulige uønskede hendelser 

Hendelse Aktuelt
? 

Sannsynlig. 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Risiko 
S x K 

Kommentar/tiltak 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei     

2. Snø-/isras Nei     

3. Setningsskader Nei     

4. Flomskred Nei     

5. Vassdragsflom Nei     

6. Radongass Ja 3 3 9 Krav til radonsperre iht. TEK17 

Naturgitte forhold, inkl. klimapåslag 

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

9. Skogbrann Ja 2 2 4 Grenser til større, 
sammenhengende skogomr. 
Ivaretas av kommunens ordinære 
beredskap 

10. Urban flom/overvann Ja 2 2 4 Utbygging medfører endring fra 
skogbunn til tette flater som gir 
økt avrenning. Det er utarbeidet 
VA-plan og foretatt 
overvannsberegning av området. 
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Teknisk plan er godkjent av 
kommunen. 

Natur og kultur. Vil tiltaket påvirke viktige; 

11. Naturverdier Nei    Området er vurdert og avklart i 
vedtatt plan. 12. Kulturminner Nei    

Strategiske områder og funksjoner. Kan tiltaket få konsekvenser for; 

13. Vei,bru,bane,knutepkt Nei     

14. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

15. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

16. Vannforsyning Nei     

17. Forsvarsområde Nei     

18. Område for 
idrett/lek/rekreasjon 

Nei    Utbygging medfører noe 
reduksjon av eksisterende 
skogområder, men det er 
tilrettelagt for grønnstruktur ut i 
omkringliggende skogområder og 
avsatt flere områder for lek.  

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

19. Akutt el permanent 
forurensning 

Nei     

20. Støy fra trafikk Ja 3 2 6 Planområdet grenser til fv. 1603 
som har en begrenset ÅDT (831 i 
2019). Nærmest FV berøres 
planområdet av gul støysone. 
Hensyn til støy er ivaretatt med 
bestemmelse til planen  

21. Forurensning i grunn Nei    Område er tidligere skogområde 

22. Høyspentlinje/-kabel Nei     

23. Risikofylt industri Nei     

24. Avfallsanlegg Nei     

Forurensning. Medfører planen;  

25. Fare for forurensning Nei    Nytt boligområde kobles på 
kommunal infrastruktur. VA er 
avklart gjennom vedtatt teknisk 
plan.  

Trafikksikkerhet. Er det risiko for; 

26. Ulykke ved av/påkjøring Nei    Det er flere av- og påkjøringer, 
men Fv. er oversiktlig på 
strekningen. Fartsgrense 60 
km/t.  

27. Ulykke med gående og 
syklende 

Nei    Det skal anlegges gang- og 
sykkelveg langs fv. og interne 
turstier som et supplement. 

28. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 2 4 8 Området skal bygges ut etappevis 
slik at det vil kunne bli noe 
anleggstrafikk som påvirker deler 
av nytt boligområde. 

29. Andre ulykkespunkt Nei     

Andre forhold; 

30. Er tiltaket spesielt utsatt 
for kriminalitet, 
sabotasje eller er et 
terrormål 

Nei     

31. Finnes det sabotasje-
/terrormål i nærheten 

Nei     

32. Finnes naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare 

Nei     

33. Innsatstid nødetatene OK    Brannstasjon er lokalisert i 
Teigebyen. Det er 
interkommunalt samarbeid om 
legevakt og kort avstand til 
regionens sykehustilbud 
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4 OPPSUMMERING 

Planområdet har i lengre tid vært avsatt til boligformål og forslag til arealbruk inklusive de foreslåtte 
endringene av reguleringsplanen vil i liten grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle 
verdier i negativ retning i det aktuelle området.  
 
Det ble i forbindelse med planarbeidet ikke utarbeidet en ROS-analyse 
 
Tabellen nedenfor oppsummerer de ulike punktene i ROS-analysen. For hendelser i gult felt (middels 
risiko) skal risikoreduserende tiltak vurderes nærmere. 
 
Tabell 2. Oppsummering av risiko for vurderte hendelser etter gjennomførte tiltak for Fåmyrsrøet. 

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 

     

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 
 

 20 6   

2. Mindre sannsynlig/kjenner 
tilfeller 

 9, 10  28.  

1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller 
 

     

 
Planområdet ligger innenfor et område med høy aktsomhet for radon. Hensyn til radonfare ivaretas 
gjennom teknisk forskrift. 
 
Det er i etterkant av vedtatt reguleringsplan utarbeidet og vedtatt teknisk plan for VVA. Planen 
ivaretar også hensynet til lokal overvannshåndtering og er godkjent av kommunen.  
 
Deler av planområdet er utsatt for noe støy i fra fylkesvegen. Dette ivaretas gjennom 
planbestemmelse 3.8 i vedtatt reguleringsplan.  
 
Når det gjelder fare knyttet til anleggsperioden forutsettes det ivaretatt av utbygger/entreprenør 
gjennom fokus på gode HMS-rutiner i hele anleggsperioden med god sikring og skilting i tråd med 
gjeldende regelverk.  
 
Det har i forbindelse med ROS-analysen ikke fremkommet konsekvenser av planforslaget, eller til 
endringsforslagene, som vil være av en slik art at det ikke er forsvarlig å gjennomføre utbygging i 
henhold til vedtatt regulering.  
 


