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Vedlegg 1: ROS-analyse        
Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Krossen         A054356 
Utført av COWI AS. Dato: 15.01.2016 

 

 

1. Generelt 
Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser 

som innebærer en villet konsekvens, og således ikke en uønsket hendelse. 
 

2. Vurderingskriterier 
Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffer er vektet i fire kategorier, med 

grad av sannsynlighet fra "Lite sannsynlig" til "Meget sannsynlig".  

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".  

3. Vurderingskriterier for sannsynlighet 
Vurderingskriterier for sannsynlighet er gitt i tabell 3.1. 

Tabell 3.1: Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe 

Betegnelse Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50.år 1 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4 

 
4. Konsekvens 
Vurderingskriterier for konsekvensgrad er gitt i tabell 4.1 

Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier/økonomiske tap Vekt 

Ufarlig Ingen 

personskade 

Ingen skade Ingen skade på materiell. Driftsstans / reparasjoner  

< 1 uke. 

1 

En viss fare Få og små 

personskader 

Mindre skader, lokale 

skader 

Mindre lokal skade på materiell og ikke umiddelbart 

behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på 

kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. 

2 

Kritisk Alvorlige 

personskader 

Omfattende skader, 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 år. 

Betydelig materielle skader  

Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. 

3 

Farlig Alvorlige 

skader/en død. 

Alvorlige skader, regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid > 1 år 

Alvorlige skader på materiell. 

Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. 

4 

Katastrofalt En eller flere 

døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade 

Fullstendig materielle skader 

Driftsstans / reparasjoner > 1 år. 

5 
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5. Risikogradering 
Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig 

 4 8 12 16 20 

Sannsynlig 

 3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig 

 2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 

 1 2 3 4 5 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 
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6. Undersøkelse 

 

1. NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

1.2 Jord-/leire-/løsmasseskred  Nei Skredfelt ligger med 
korteste avstand 445 m 
vest for planområdet. 

  Norges vassdrags- og energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.3 Kvikkeleire, utglidninger, ustødige, 
grunnforhold 

 Nei Området består av 
breelvavsetning og bart 
fjell. 

  Norges vassdrags- og energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.4 Steinras, steinsprang  Nei Sprang-/rasutløp ligger 
520 m vest for 
planområdet. 

  Norges vassdrags- og energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.5 Is-/snøskred  Nei Skredutløp ligger 460 m 
vest for planområdet. 

  Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/ 

1.6 Kjente historiske skred, utbredelse  Nei     Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/ 

1.7 Flomfare  Ja Otra grenser direkte til 
planområdet. 

Vurderes 
som 
relevant. 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.8 Springflo  Nei     Norges vassdrags- og energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.9 Flomsonekart, historiske flomnivå  Nei Det er ikke utarbeidet 
flomsonekart for området. 

 Norges vassdrags- og energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.10 Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  Nei Området er ikke spesielt 
vindutsatt, innlandsklima 
og ligger i dalbunn. 

  Meteorologisk institutts vær- og klimadata 
(MET). http://eklima.met.no 

1.11 Mye nedbør  Nei Ikke mer nedbør enn 
normalt. 

  Meteorologisk institutts vær- og klimadata 
(MET). http://eklima.met.no 

1.12 Store snømengder  Nei Snømengdene regnes ikke 
som unormale. 

  Meteorologisk institutts vær- og klimadata 
(MET). http://eklima.met.no 

1.13 Radon  Ja Ingen målinger fra 
området. 

 Vurderes 
som 
relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/ 

1.14 Er det regulert vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

 Nei       

1.15 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare (stup)? 

Ja  Det ligger i pr. dags dato 
en bratt skrent nord-øst i 
planområdet. Her vil 
terreng bli bearbeidet ved 
tiltaket. 

 Vurderes 
som 
relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/ 

1.16 Annet: 
a - Isgang 
 
 
 
b - Støy 

  
Ja 
 
 
 
Ja 

  
Otra grenser til 
planområdet, derfor 
oppstår faren for isgang 
 
Området ligger i rød 
støysone fra Evjemoen 
skyte- og øvingsfelt 

  
Vurderes 
som 
relevant. 
 
Vurderes 
som 
relevant. 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 
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2. DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

2.1 Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

> Drikkevannskilder, 
nedbørsfelt, grunnvann 

 Nei     Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/. 

> Landbruksareal  Ja  Ligger 75 m nord for planområde Vurderes 
ikke som 
relevant 

Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/. 

> Oppdrettsanlegg m.m  Nei    Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/. 

> Vurdere nødvendige tiltak, 
båndlegging etc. 

 Nei     Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/. 
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3. INFRASTRUKTUR 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

3.1 Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for 
området? 
> a) Hendelser på vei  Ja Krav til frisikt er ikke 

tilfredsstillende i dagens 
regulering.  

Ny regulering vil 
tilfredsstille frisikt.  

Vegvesenet, kartbase. 
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ 

> b) Hendelser på jernbane  Nei       

> c) Hendelser på sjø/vann  Nei       

> d) Hendelser i luften  Ja Privat landingsstripe for 
småfly på Evjeneset, med 
opptil 4 landinger pr mnd. 

Vurderes ikke som 
relevant. 

  

3.2 Ulykkesbelastede veier  Ja Ved krysset Snarveien x 
Fv 303 Fennefossveien 
har det tidligere skjedd 
trafikkulykker. 

Avkjørsel vil 
tilfredsstille frisiktkrav 
etter regulering. 

Vegvesenet, kartbase. 
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ 

3.3 Vil drenering av området 
føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

 Nei       

3.4 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 
> Utslipp av giftige 
gasser/væsker 

 Nei       

> Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/brennbare 
gasser/væsker 

 Nei       

3.5 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? 

> Elektrisitet (kraftlinjer)  Nei       

> Teletjenester  Nei       

> Vannforsyning  Nei       

> Renovasjon/spillvann  Nei       

3.6 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? 

> Påvirkes området av 
magnetisk felt fra linjer 

 Nei   Det er regulert 
byggeforbudssone 
under 
høyspentledningen 

  

> Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med linjer 

 Nei       

3.7 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? 

> Til skole/Barnehage  Nei       

> Til nærmiljøanlegg (idrett 
etc.) 

 Nei       

> Til forretning etc.  Nei       

> Til busstopp  Nei       

3.8 Brannberedskap 

> Omfatter området spesielt 
farlige anlegg 

 Nei       

> Har området utilstrekkelig 
brannvannsforsyning 
(mengde og trykk) 

 Nei   I reguleringsbe-
stemmelsene settes 
det rekkefølgekrav 
om dokumentasjon 
av tilstrekkelig 
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slokkevannskapasitet 
på minimum 50 l/sek. 

> Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil 

 Nei    Området har flere 
alternative 
adkomstruter ved 
brann.  
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4. TIDLIGERE BRUK 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

4.1 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 

> Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

 Nei       

> Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

 Nei       

> Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

 Nei       

> Annet(angi)  Nei       

 

5. STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKT SOM KAN VÆRE SÆRLIG UTASATT FOR SABOTASJE/TERROR, 
OG/ELLER ER SÅRBARE I SEG SELV OG DERFOR BØR HA EN GRUNDIG VURDERING 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

5.1 Vannkraftverk/Kraftverk  Nei  Ikke registrert     

5.2 Undervannsledninger  Nei  Ikke registrert     

5.3 Bru/Demning  Nei  Bro nær planområdet Anses ikke som spesielt 
utsatt eller sårbar. 

  

5.4 Sosiale arenaer/bygg  Nei  Ikke registrert     

5.5 Annet(angi) 
Fredet kulturminne 

 
 Nei 

 
Et brokar fra 1800 – 
tallet er plassert 
innenfor planområdet. 
Kulturminnet er ikke 
fredet. 

 Det legges opp til bruk av 
historisk brukar for ny 
gangbru fra sør-østlige del 
av planområdet til halvøy i 
Otra. 
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7. Resultater 

Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabell 7.1.  

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Det er ikke funnet situasjoner/ hendelser i denne kategorien der 
tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør 
vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.  

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig  

1.7 

1.15 

1.16a 

1.16b 

3.1a/3.2 

 

   

Lite sannsynlig 2.1 

1.13 

3.1d 

3.8 

   

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

Resultatet av ROS-analysen identifisert følgende hendelser: 

 

1.7  Flomfare (lav risiko) 

 Fare for flom i området knyttes til økt vannføring i Otra. I perioden mars til mai vil vannstanden 
være høyest på grunn av snøsmelting høyere oppe dalen. På den annen side minskes faren for 
flom ved hjelp av topografien i omkringliggende områder. Planområdet ligger plassert oppstrøms 
for Fennefossen og derfor reduseres faren for høyere vannstand innenfor planområdet. I 
forbindelse med mulig utbygging av kraftverk i Fennefossen som ligger nedstrøms planområdet 
ble det utarbeidet en fagrapport på oppdrag fra Agder energi produksjon i 2008 om de 
hydrologiske forholdene i de nærliggende områdene til Fennefossen. Rapporten gir detaljert 
informasjon om vannstandsforhold og fare for erosjon. Ved en 500 års flom med en vannføring på 
1180 m³ /s vil den beregnede vannstanden ligge på 177.33 meter i planområdet. Hvis 
Fennefossen blir utbygd viser beregningene at vannstanden vil bli noe lavere. I forbindelse med 
rapporten ble planområdet ikke vurdert som utsatt for erosjon da bredden i hovedsak består av 
bart fjell. 

 

1.13  Radon (lav risiko) 

 Det er ikke gjennomført tilstrekkelige undersøkelser over radon nivå i området. Tiltak mot radon 
ivaretas av til enhver tids gjeldende byggtekniske forskrift. 

 

1.15      Farlig terreng (lav risiko)  

 Det er bratt terreng nord-øst i planområdet. Skrenter på over to meter skal sikres med gjerde på 
minimum 1,2 m jmfr. reguleringsbestemmelsene.    
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1.16a  Isgang (lav risiko) 

 Isgang, beskriver hendelsen ved at is i elver eller innsjøer brekkes opp på grunn av økt 
vannføring, og føres med strømmen nedover vassdraget. Flomisgang er den vanligste formen for 
isgang, flomisgang vil også være mest aktuell for påvirkning til planområdet. 
Flomisgang inntreffer oftest om våren ved sterkt mildvær eller regn når elven fra før er islagt med 
et sterkt isdekke. Økt vannføring bryter isen opp slik at de kan bevege seg fritt nedover elven. 
Isen kan ved dette pakkes sammen i høye voller, så vannet stues opp høyt over vanlig 
vannstand. Ismasser kan føres langt inn over land.  
Risiko for isgang ved planområdet minimeres vet at Fennefossen ligger nedenfor planområdet, 
denne plasseringen gjør at hyppigheten av høy vannstand i elven vil avta. Ved å dimensjonere for 
500 årsflom på og ikke tillate bygging på lavere enn kote 178 vil risikoen være lav. 

 

1.16b Støy 

 Området ligger innenfor rød støysone fra Evje skyte- og øvingsfelt. Det skal utarbeides en 
støyanalyse som viser tiltak mot støy. Det er nedfelt i planbestemmelsene at 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442 skal 
legges til grunn for planarbeidet. 

   

2.1  Landbruksareal (lav risiko) 

 Planområdet ligger i nærhet til landbruksareal, avstanden til planområdet er 75 meter. Risikoen 
knyttet til landbruksareal, sett i sammenheng med størrelsen på utbyggingen, vurderes som lite 
relevant. 

  

3.1 a Hendelser på vei / Ulykkesbelastede veier (lav risiko) 

3.2 I nærheten til krysset på Fv. 303 x Snarvegen har det vært tre ulykker ved utkjørsel fra 
Snarvegen er registrert i Statens vegvesens databaser. Avkjørselens utforming pr. dags dato 
tilfredsstiller ikke kravet til frisikt eller kurvatur.  Krysset skal bygges om i henhold til krav gitt i 
vegvesnets håndbok N100 Veg- og gateutforming. Ombyggingen av krysset vil øke 
trafikksikkerheten i planområdet  

  

 Planforslaget legger ikke opp til mulighet for gjennomkjøring så den totale trafikkøkningen i 
planområdet vil bli lav.  

 

3.1 d     Hendelser i luften (lav risiko) 

 Nord for planområde ligger det en landingsstripe for småfly. Landingsstripen er privat og har ikke 
autorisasjon eller lys. Leietaker bruker landingsstripen vanligvis en gang pr. mnd. Enkelte 
måneder kan hyppigheten komme opp i en gang i uken. Planområdet ligger 1,7 km sør for 
landingsstripen. Risikoen til hendelser i luften, samt støy fra flytrafikk, vurderes som lav med 
grunnlag i flystripens beskjedne bruk.  

 

       

3.8 Brannvannforsyning (lav risiko) 

 Det er satt følgende krav i bestemmelsene: For bebyggelse annet enn småhusbebyggelse kreves 
slukkevannkapasitet på minimum 50l/s. Overnevnte krav til slokkevann må være tilfredsstilt før 
det kan gis byggetillatelse. 

 

 Planområdet har god adkomstmuligheter for utrykking. Planområdet har to hoved adkomster via 
fv. 303, adkomst via Olstadvegen og Snarvegen. For utrykningskjøretøy vil det i tillegg være 
mulig å ankomme utbyggingsområdet fra motsatt ende i Snarvegen. Snarvegen er til vanlig 
stengt med bom, denne skal være tilgjengelig for åpning ved utrykning for nødetater.  

 


