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Forord  

 
Risiko- og sårbarhetsanalysen for Sole Skog skole i Vestby kommune er utført av SWECO 
NORGE AS på oppdrag av Vestby kommune. 

Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø 
og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de 
uønskede hendelsene.  

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes 
for påkjenninger.  

Analysen fokuserer på hendelser som kan oppstå ved at tiltaket gjennomføres. Det er i 
denne analysen sett på hendelser som er spesielle for dette tiltaket, for øvrig henvises til 
Vestby kommunes generelle ROS-analyse som ble utarbeidet dato 04.02.1999. 

Analysegruppen har bestått av Evy Jakobsen, Marius L-S. Ødegaard og Christine R. Wist. 
Det er videre konsultert Knut Aalde, Hans Jonny Kvalsvik og Jan Bjørne-Larsen (alle ansatt i 
SWECO). Marius L-S. Ødegaard har skrevet rapporten og Sara M. S. Øen har hatt 
kvalitetskontroll for rapporten.  
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Sammendrag 
Følgende mulige trusler er identifisert: 

 
• Naturgitte forhold  
1. Leir- og siltgrunn med fare for setninger 
2. Radon 
 
• Infrastruktur 
1. Nærliggende virksomhet 
2. Transportnett for gående og syklende innen planområdet 
 
• Omgivelser 
1. Veiskjæring 
2. Vindfall 
3. Endringer av avrenningsforhold 
 
• Annet 
1. Dimensjonering av takkonstruksjoner 
 

Akseptkriteriet er bestemt til: ”Risikonivået for tiltaket (Sole Skog skole og idrettsanlegg) skal 
ikke være høyere enn det som er akseptert for ny bebyggelse i Norge”. 

Analysegruppen vurderer at risikonivået ikke er høyere enn det som er akseptert for ny 
bebyggelse i Norge for temaene: Naturgitte forhold, Infrastruktur, Tidligere bruk, Omgivelser 
og Ulovlig virksomhet. 

 

Tema til oppfølging: 

• Deler av området er lokalisert på grunn hvor det er stor erosjonsrisiko. ROS-analysen 
anbefaler derfor at det må gjennomføres grunnundersøkelser som underlag for å 
sikre at prosjekteringen av nye bygg og anlegg vil få sikker stabilitet.  

• Det er ikke gjort systematiske radonmålinger i kommunen og det mangler målinger for 
planområdet. Det bør gjøres undersøkelser/tiltak av området før tiltaket iverksettes. 

• Det må bygges gang-/sykkelveien langs Garderveien som knytter seg til eksisterende 
gang-/sykkelveinett. 

• Vurdere fartsreduksjon forbi planområdet for Garderveien. 

• Reguleringsplanen bør spesielt ta for seg sikker ferdsel for myke trafikanter internt i 
området. 

• Det bør foretas etterhogst av vindutsatte trær for å minske risikoen for vindfall. 

• Veiskjæring langs Solenrunden bør sikres for å minske risikoen for fallulykker. 

• Det må særlig vurderes hvordan man i området kan sikre at avrenningen fra området 
ikke vil øke risikoen for raskere avrenning og påfølgende flom i nærliggende bekker 
og elver. Henviser til konsekvensutredningen (utført av SWECO) som er gjort for 
overvann datert 15.06.2008. Dette må sikres i planen som rekkefølgekrav i 
bestemmelsene. 

• I byggesaksbehandlingen av nye bygg med store takflater bør det vurderes 
uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3 for å sikre bæreevnen til takkonstruksjoner. 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Planlegging og igangsetting 

1.1.1 Formål 

I forbindelse med Vestby kommunes oppstart av arbeidet med reguleringsplan for Sole Skog 
skole og idrettsanlegg har kommunen sett behovet for å få gjennomført en ROS-analyse for 
tiltaket før reguleringsplanen kan vedtas. Reguleringsplanen vil omfatte ungdomsskole, 
idrettsanlegg og infrastruktur (parkering, veier), samt gang- og sykkelvei langs Fv. 6.02 
(Garderveien). Tiltaksområdet ligger i Vestby syd, mellom Follo folkehøgskole, Sundby gård 
og Vestby barneskole. Området er i arealdelen av kommuneplanen regulert til skole og LNF-
område. Området ligger i et rikt kulturlandskap og består i dag av dyrket mark. 

SWECO NORGE AS er engasjert for å bistå med Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). Formålet med dette arbeidet er å identifisere mulige trusler, samt belyse eventuelle 
konsekvenser av disse. 

1.1.2 Metodikk og avgrensning 

Analysen er en kvalitativ grovanalyse - støttet med tall der det har vært mulig.  

Analysegruppen har ikke vurdert risiko i anleggsperioden. Dette kan eventuelt gjøres i 
senere utdypende analyse. 

Analysen inneholder ikke risikovurderinger omkring terror, trusler og sabotasje. Tiltaket (i 
forhold til kjent situasjon pr. august 2008) vil ikke inneholde elementer som er spesielt utsatt 
for slike hendelser. 

Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I denne analysen 
avgrenser vi utfallet ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av 
menneskeliv. Vi fokuserer kun på 3. person, dvs ikke på fører og passasjerer i kjøretøy. 

Det nevnes i denne sammenhengen at Vestby kommune selv er ansvarlig for sikker drift av 
sin virksomhet, viser da til Vestby kommunes egen ROS-analyse av 04.02.1999 der 
undervisningsetaten er ansvarlig for håndtering av brann i skole, barnehage, 
forsamlingslokale og kirke samt kulturetatens ansvar for håndtering av brann i skole, 
barnehage, forsamlingslokale og kirke og teknisk etat er ansvarlig for å gjennomgå instrukser 
m.v. i forbindelse med brann i skole, barnehage, forsamlingslokale og kirke samt ansvarlig 
ved strømbrudd i vannverket. 

1.1.3 Akseptkriterium 

Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygget risiko. Tilsvarende gjelder for opphold på 
ethvert sted til enhver tid. Det betyr at mennesker og samfunn må akseptere en viss risiko. 
Følgende akseptkriterium benyttes i denne analysen: ”Risikonivået for tiltaket (Sole Skog 
skole og idrettsanlegg) skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende 
virksomhet i Norge”.  

1.1.4 Prosess 

Utarbeidelse av analysen er utført i september 2008. Analysegruppen har bestått av Evy 
Jakobsen, Marius L-S. Ødegaard og Christine R. Wist. Det er videre konsultert Knut Aalde, 
Hans Jonny Kvalsvik og Jan Bjørne-Larsen (alle ansatt i SWECO). Marius L-S. Ødegaard 
har skrevet rapporten og Sara M. S. Øen har hatt kvalitetskontroll for rapporten.  
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1.2 Tiltaket 
Vestby kommune ønsker at det etableres ungdomsskole, idrettshall, ballbane, stadion, 
svømmehall og volleyballbane samt en parkeringsplass innenfor planområdet.  

Planområdet er ca 65 daa stort og ligger i et rikt kulturlandskap i overgangen mellom åpent 
jordbrukslandskap og de bebygde bolig- og næringsområdene rundt Vestby sentrum. 
Landskapsbildet domineres av dyrket mark, mindre skogsområder og gårdsbebyggelse. 
Planområdet nyttes i dag til landbruk samt friområder for Follo Folkehøgskole og 
Østbydammen barnehage. Planområdet er definert å tilhøre det store fornminnelandskapet i 
Follo.  

For våre vurderinger har vi lagt til grunn kartskissen som ble benyttet til å varsle 
planoppstart, se kartskisse under. 

 
Planavgrensning (stiplet linje) med foreslått bruk. 

 

 



Sole Skog skole i Vestby kommune - ROS analyse  SWECO NORGE AS 

  

P:\141\250131 Sole Skog skole og idrettsanlegg\08 Rapporter\ROS-analyse\Ros-analyse 8

2 ANALYSE 
 

2.1  Modell 
Risiko beskrives ofte slik: 

 Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens     

Et annet begrep for sannsynlighet er årsak. 

Vi bruker følgende modell til å beskrive en kjede som kan føre til ulykke: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendelsesforløp fra trussel via uønsket hendelse til ev ulykke. 

Til venstre har vi årsakskjeden. Denne viser trusler som via årsakskjeder kan bli til uønsket 
hendelse (UH). Barrierer og sikkerhetssystemer kan redusere eller hindre en slik utvikling. Til 
høyre har vi konsekvensanalysen. Denne viser nye trusler som kan forsterke utviklingen fra 
uønsket hendelse til fatal ulykke, samt nye barrierer og sikkerhetssystemer som reduserer 
eller hindrer en slik utvikling. 

Felles for de fleste hendelser er at det er en rekke faktorer som kan ha medvirket til den. Det 
er umulig å peke ut en bestemt av dem som avgjørende. Hendelsene er et resultat av et sett 
av medvirkende årsaker som til sammen var tilstrekkelig til å utløse den. Dess bedre 
barrierene eller sikkerhetssystemene er dess mindre sannsynlig er det at en trussel utvikler 
seg til en hendelse, eller videre til en fatal ulykke.  

Det kan være glidende overganger mellom uønskede hendelser og ulykker. I vår modell kan 
vi betrakte en bil som sklir av en glatt veg som en hendelse. Dersom verken personer eller 
materiell blir skadet kan vi betrakte dette som en uønsket hendelse, men ingen ulykke. 
Barrierene har forhindret en ulykke. I andre analyser kan en definere at selve utforkjøringen 
er en ulykke. Da er skadegraden i ulykken en del av forskjellige utfall. 

 UH 

Årsakskjede Konsekvenskjede 

Trusler Barrierer 

Tegnforklaring: 

UH: uønsket hendelse 
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2.2 Trusler 
ROS-analysen er vurdert i forhold til vedlagt sjekkliste for uønskede hendelser. Der vi ikke 
har identifisert mulige trusler eller uønskede hendelser har vi ikke gått videre med spesifikke 
vurderinger. 

I de tilfellene der vi har merknader til forhold som kan oppstå, har vi forfulgt disse videre i 
analysen. Disse kan oppsummeres til følgende punkter sortert etter vedlagt sjekkliste. 

 
• Naturgitte forhold  
1. Leir- og siltgrunn med fare for setninger 
2. Radon 
 
• Infrastruktur 
1. Nærliggende virksomhet 
2. Hendelser på veg som kan utgjøre en fare for området 
 
• Omgivelser 
1. Veiskjæring 
2. Vindfall 
3. Endringer av avrenningsforhold 
 
• Annet 
1. Dimensjonering av takkonstruksjoner 
 

 

2.3 Naturgitte forhold 

2.3.1 Leir- og siltgrunn med fare for setninger 

Deler av området er lokalisert på grunn med stor risiko for erosjon. 

Dette trenger ikke være noe problem og ei heller representere noen fare for mennesker 
og/eller bygg og anlegg såfremt det gjøres tilstrekkelig med grunnundersøkelser og at disse 
dataene tas videre i prosjektering av bygg og anlegg. Det er nærmere å omtale erosjonsrisi-
koen for en utfordring i prosjekteringen heller enn å identifisere dette som et problem. 

Det anbefales derfor at det under prosjekteringen av bygg og anlegg på området gjøres 
nødvendige grunnundersøkelser som vil ligge til grunn for videre prosjektering. 

2.3.2 Radon 

I Vestby kommune er det ikke foretatt en omfattende kartlegging av radonutsatte områder. 
Men det er kjent for kommunelegen at det finnes steder/lokaliteter i Vestby kommune som er 
utsatt for radongass. Erfaringsmessig er ca 10 % av boligene i Vestby kommune plassert 
over radonkilder som gir inneluft som overstiger et nivå på 200 Bq/m3 luft og hvor Statens 
strålevern da anbefaler at det gjøres tiltak. Det kan også forekomme høye 
radonkonsentrasjoner på arbeidsplasser i kontor- og næringsbygg, skoler og barnehager etc. 
Anbefalt tiltaksnivå for arbeidsplasser over jord er 200 Bq/m3, tilsvarende som for boliger. I 
tilfeller hvor det påvises forhøyet konsentrasjon på slike arbeidsplasser, bør utbedringstiltak 
gjennomføres slik at nivået reduseres til under fastsatt tiltaksnivå. Denne type arbeidsplasser 
er dog ikke underlagt krav om rutinemessig doseovervåkning. 

På bakgrunn av erfaringstall fra kommunen som tilsier at ca 10 % av boligene er utsatt for 
radongass som overstiger anbefalt nivå, tyder det på at Vestby kommune har et stedvis 
radonproblem, og at dette også kan gjelde for Vestby Næringspark øst. 
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Da næringsbygg av den størrelse som søkes oppført her har en stor grunnflate tilsier det at 
det også kan være større sannsynlighet for å plassere bygningen over en radonkilde. 

Årsakskjede 

Følgende trusler kan utvikle seg til en uønsket hendelse: 

Radon frigjøres lett til jordluften, og ved utettheter i bygningskonstruksjoner mot bakken kan 
gassen oppkonsentreres i inneluften.  

Radon brytes videre ned til de radioaktive isotopene av polonium, bly og vismut som med et 
fellesnavn kalles radondøtre. Dersom det er radongass i luften dannes radondøtre 
kontinuerlig, og det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding.  

Konsekvenskjede 

Epidemiologiske undersøkelser har påvist at opphold over flere år i innemiljø med høye 
radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Det er anslått at radon i inneluft 
er årsak til mellom 5 – 15 % av alle nye lungekrefttilfeller i den norske befolkning.  

Resultater 

Innenfor planområdet er ikke gjort radonmålinger tidligere. Det anbefales derfor at det gjøres 
undersøkelser/tiltak før tiltaket iverksettes. Dette bør fremkomme i 
reguleringsbestemmelsene som et rekkefølgekrav. 

Vurderte risikoreduserende tiltak 

Siden grunnen er den vanligste radonkilden anbefales det at det under fast støpt såle for 
næringsbyggene innpasses et drensrør som kan kanalisere eventuell radongass og føre 
gassen ut i friluft ved hjelp av en vifte. Videre bør tiltak konsentreres først og fremst 
konsentreres i den laveste etasjen i bygningen. I bygninger der radonkonsentrasjon er 
mellom 200 og 400 Bq/m3 kan eieren selv forsøke å redusere radonnivået med noen enkle 
tiltak.  
 
• Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og 

kabelgjennomføringer vil kunne redusere radoninntrengning. Det er anbefalt å bruke 
elastiske tettemasser (slik som silikon) som tåler bevegelse, spesielt for tetting av 
sprekker rundt rør og i gulv/vegg overganger. Dersom lettklinker-blokker er brukt i 
grunnmuren vil tetting av alle lekkasjer være svært vanskelig fordi blokkene er porøse og 
kan transportere radon.  

 
• Forbedring av ventilasjon av inneluften på en riktig måte vil også kunne hjelpe til å 

redusere radonnivået. Balansert ventilasjon skaper ikke undertrykk innendørs og er den 
beste løsningen. Dersom reduksjon av romtemperaturen om vinteren ikke er et stort 
problem for beboere kan montering av ekstra lufteventiler i vegger også hjelpe til å 
forbedre utlufting (typisk i kjellere). 

Dersom radonnivået i bygningen overstiger 400 Bq/m3 bør faglig bistand søkes for at riktige 
tiltak kan bli valgt.  
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2.4 Infrastruktur 

2.4.1 Nærliggende virksomheter 

I nærheten av området er det satt i drift et biobrenselsanlegg, dette anlegget representerer 
ingen spesiell fare for området. Anlegget er/vil bli inngjerdet og skal alltid være låst. Fjern-
varme anlegget representerer verken klatrefare, eksplosjonsfare, fare for brannspredning 
eller forurensingsfare for området. 

Sundby gård er et gårdsbruk i drift, det er ikke identifisert at dette gårdsbruket vil represente-
re noen spesiell fare for området. 

2.4.2 Hendelser på veg som kan utgjøre en fare for området 

Garderveien går langs planområdet i syd. 

Det foreligger følgende trafikktall for området:  
• I følge tellinger utført i 2008 er det for Garderveien en ÅDT på ca 700. 

Ved full utbygging av Sole Skog skole og idrettsanlegg vil ÅDT på Garderveien forbi 
planområdet mulig ligge på et nivå med ÅDT rundt 4100 kj/døgn i år 2019. 
 
Fra Vestby kommune har vi fått følgende vurdering: ”Garderveien er fylkesvei; ingen tungtra-
fikk med eksplosive varer eller kjemikalier ut over fyringsolje til spredt bebyggelse samt 
dynamittlevering til pukkverket en km øst for skoleområdet. Transport av steinmasser fra 
pukkverket.”  

I Vestby kommunes kommuneplan heter det, ”Nærhet til E6 og jernbane kan påvirke 
næringsområdet i forbindelse med ulykker knyttet til transport av farlig gods 
(eksplosjon/forurensing). Dette er lite aktuelt i forhold til gamle E6, da transport av farlig gods 
i hovedsak foregår langs E6 og jernbane. I forhold til bil/togulykke med utslipp anslår 
kommunens ROS-analyse sannsynligheten for en slik hendelse for å være liten og 
konsekvensene av hendelsen som farlig. Imidlertid anslås risikoen for hendelsen til å være 
begrenset (risiko = sannsynlighet for hendelsen x konsekvens). Da denne vurderingen 
gjelder kommunen totalt, vil risikoen knyttet til det spesifikke arealet være mindre.” 

Da teksten over viser til en lokalitet nærmere E6 (Vestby Næringspark øst) og med større 
trafikkmengde langs planområdet enn hva tilfellet er for Garderveien langs skoleområdet, vil 
risikoen knyttet til utilsiktede/ukontrollerte hendelser på vei forbi skoleområdet være mindre 
enn for Næringspark øst sin del. 

Årsakskjede  

Følgende trusler kan utvikle seg til en uønsket hendelse: 
Lekkasjer ved farlig gods. 

Trafikksikkerhetshåndboka behandler temaet ulykker med farlig gods. Den sier bl.a. at i 1994 
ble det registrert 48 uhell i på Landsbasis. Av disse skjedde 32 under kjøring. 4 av ulykkene 
var personskadeulykker. I disse ulykkene ble til sammen 3 personer skadet og 1 person 
drept. 

Den vanligste ulykkestypen er utforkjøringsulykker, ofte med velt og påfølgende lekkasje av 
brannfarlig vare. Ved utforkjøringer er det mange som oppgir «vanskelige kjøreforhold» som 
årsak til uhellet. Trolig skjer flere ulykker på glatt føre (Direktoratet for brann- og 
eksplosjonsvern 1995). 
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Konsekvenskjede 

Konsekvensene av ulykker under transport av brannfarlig vare på veg i Norge er som regel 
nokså beskjedne. Figuren under viser sannsynligheten for ulike konsekvenser av ulykker 
under kjøring, beregnet på grunnlag av alle registrerte ulykker i perioden i 1990-1995. 

 

Sannsynlighetstre for konsekvenser av ulykker under transport av brannfarlig vare på veg i Norge 
1990-1995. Kilde: TØI. 

 

Teksten i kursiv nedenfor er gjengitt fra Trafikksikkerhetshåndboka: 

Sannsynligheten for at det kun oppstår materiell skade ved en ulykke under transport av 
farlig gods er ca 85 %. I ca to av tre materiellskadeulykker forekommer lekkasje av 
brannfarlig vare, mens dette bare forekommer i ca en av tre personskadeulykker. 
Forklaringen på disse forskjellene er trolig at ulykkene har ulik fordeling mellom ulykkestyper. 
De fleste materiellskadeulykker er utforkjøringer med velt. De fleste personskadeulykker er 
kollisjoner. Brann forekommer svært sjelden, i til sammen knappe 3 % av ulykkene. De 
potensielle konsekvensene av ulykker under transport av farlig gods er likevel meget store. 

Som vi ser oppstår lekkasjer av brannfarlig vare hyppigst ved utforkjøringsulykker med velt, 
dvs med hendelsen materiell skade i hendelsestreet over. Sannsynligheten for brann er også 
størst i dette tilfellet. Hendelsen personskade medfører mindre sannsynlighet for lekkasje, og 
mindre sannsynlighet for brann. Hendelsen personskade i dette tilfelle tilsvarer i stor grad 
kollisjon.  

Det må skilles mellom vanlige trafikkulykker og katastrofelignende hendelser med stort 
skadeomfang for å beskrive hvordan de forannevnte tiltak virker på ulykkene. Erfaringer med 
tiltak for å redusere sannsynligheten for katastrofer og deres konsekvenser er få, fordi det er 
sjeldne hendelser. 

Ulykkesrisiko under transport av farlig gods sammenlignet med annet gods 

Beregning av risikoen for personskadeulykker under transport av brannfarlig vare 
sammenlignet med annen godstransport foreligger for Norge for periodene 1980-1985 (Elvik 
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1988) og 1990-1994 (Borger 1996), samt for Sverige for perioden 1988-1990 (Nilsson 1994). 
Resultatene av beregningene er vist i tabell 4.28.3. 

 
Tabell 4.28.3: Risiko under transport av farlig gods sammenlignet med annen godstransport på 
veg. Kilde: TØI. 

    Personskadeulykker pr million kjøretøykilometer 

Land Periode Brannfarlig vare Annet gods 

Norge 1980-85 0,15 0,59 

Norge 1990-94 0,12 0,48 

Sverige 1988-90 0,49 0,46 

Risikoen for personskadeulykker under transport av brannfarlig vare på veg i Norge var både 
i perioden 1980-85 og i perioden 1990-94 ca 75 % lavere enn risikoen for personskade under 
transport av annet gods. En tilsvarende forskjell er ikke funnet i Sverige. 

Det stilles strengere sikkerhetskrav til transport av brannfarlig vare enn til transport av annet 
gods. I den grad disse kravene etterleves, er det nærliggende å anta at forskjellen i risikonivå 
mellom brannfarlig vare og annet gods i det minste delvis skyldes sikkerhetskravene. Det er 
imidlertid ikke mulig å si mer konkret hvilke sikkerhetskrav det er som forklarer forskjellen i 
risikonivå. Forklaringen på det overraskende høye risikonivået for tankbil for brannfarlig vare 
i Sverige er heller ikke kjent. 

Resultater 

I tidsrommet 1999 til og med 2006 ble det registrert 1 politirapporter ulykke på Garderveien 
jamfør vegdatabanken på nett. Ulykken var med lettere skade. Det er liten trafikk på 
Garderveien og trolig liten fotgjengeraktivitet som gjenspeiles i få ulykker langs veien. 
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Trafikkulykker mellom 1999 og 2006 (Statens vegvesen vegdatabank) 

 

Ulykke med farlig gods langs Garderveien som medfører fare for 3.person innenfor 
planområde vil kunne inntreffe svært sjelden. Det er ikke funnet spesielle ulykkespunkter. 
Det er svært få ulykker registrert på strekningen de siste 8 år, noe som kan tyde på liten 
trafikk og få ulykker. 

Vurderte risikoreduserende tiltak 

Følgende frekvensreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak kan eventuelt 
iverksettes: 

• Begrense mengden som transporteres i tidspunkter for skolestart og skoleslutt. 
• Bygging av ny gang- og sykkelvei langs Garderveien på nordsiden. 
• Fartsreduksjon forbi planområdet: Det forelås at hastigheten på Garderveien 

gjennom nytt adkomstkryss skiltes 50 km/t gitt at nytt gangfelt ikke etableres eller 
40 km/t gitt at nytt gangfelt etableres. Forbi Sundby gård med gangfelt og 
adkomst til barnehage bør fartsgrensen senkes til 30 km/t. I byggeplanfasen bør 
det vurderes om sikt til eksisterende gangfelt er tilfredsstillende.   

• spesiell oppmerksomhet i vintervedlikeholdet på glatte partier 
• bedre kunnskaper om godsets egenskaper for de som står for transport og 

forsvarlig lasting, merking og sikring 

Som beskrevet vurderer vi at det er svært liten risiko for ulykke på vegen som medfører tap 
av liv innenfor tiltaksområdet.  

ROS-analysen viser for øvrig til konsekvensutredningen for trafikk som er gjennomført for 
området. 
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2.4.3 Spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet innenfor området 

I planleggingen av området legges det opp til at området får en atkomst til felles p-plass for 
biler til skoler og idrettsanlegg. Skolebussen vil også kjøre inn på denne p-plassen for 
avstigning og henting av skolebarn. Det legges til rette for at området utenfor p-plassen ikke 
skal trafikkeres av kjøretøy. Dette er en trafikksikker løsning som bidrar til at det ikke er 
spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet. Viser for øvrig til illustrasjonsplan som 
følger reguleringsplan, denne viser gang- og sykkelveier samt stifar og snarveier. P-plassens 
utforming inviterer også til lav hastighet noe som bidrar til en trafikksikker løsning. 

2.4.4 Brannberedskap 

Når det gjelder spørsmålet om området har tilstrekkelig brannvannsforsyning er det sagt at 
dette er ivaretatt. 

Området har to atkomstruter for brannbil. 

2.5 Omgivelser 

2.5.1 Stup/vegskjæring 

I vegskjæring syd for ungdomsskolen er det laget et ”stup”.  

Årsakskjede 

Følgende trusler kan utvikle seg til en uønsket hendelse: 

Mennesker og kan falle utfor stupene dersom stupene ikke er tilstrekkelig sikret/merket. 

Konsekvenskjede 

Når nye områder bygges ut vil nye brukere ta i bruk området. Nye brukere kjenner ikke 
området og kan forville seg til steder hvor terrenget kan ha overraskende formasjoner. Dette 
kan i første rekke føre til fallskader og i ytterste konsekvens føre til død. 

 

Resultater 

Det er ikke gjort sikkerhetsmessige foranstaltninger for å sikre stupene i området. 

Vurderte risikoreduserende tiltak 

Det anbefales derfor at veiskjæringen sikres med gjerde. 

2.5.2 Vindfall 

Det er tatt ut skog i området. Trær som står igjen i uttaksområdet og i randsonene til 
uttaksområdene vil være mer utsatt for vind.  

Årsakskjede 

Følgende trusler kan utvikle seg til en uønsket hendelse: 

Når det tas ut skog vil gjenstående trær bli direkte utsatt for vind. Dette er ”ny” situasjon for 
disse trærne, og mange av disse har trolig ikke et rotsystem som er vant med en direkte 
vindpåkjenning slik den nye situasjonen innebærer. Resultatet kan bli at flere av trærne vil 
kunne falle i vindkastene.  

Konsekvenskjede 

Erfaringsmessig ser en at trær i randsoner til hogstflater ofte kan falle etter vindkast. Vinden 
kan få større hastighet som resultat av færre hinder og trærne i randsonene er ikke vant til en 
slik påkjenning. Dette kan resultere i vindfall for utsatte trær. 
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Resultater 

Innenfor planområdet er det ikke foretatt noen etterfelling av spesielt utsatte trær.  

Vurderte risikoreduserende tiltak 

Det anbefales derfor at det foretas etterhogst for utsatte trær og utsatte områder slik at det 
blir sikrere å oppholde seg i området før tiltak iverksettes i området. 

2.5.3 Endringer av avrenningsforhold 

Deler av området vil høyst sannsynlig bestå av til dels store tette flater. Dette gjelder både 
asfalterte kjørearealer og takflater. I dag er området ubebygd. Det anbefales å benytte åpne 
eller lukkede fordrøyningsanlegg som kan vedlikeholdes til å håndtere de økte overvanns-
mengdene som utbyggingen gir. Alternativ 1 innebærer et nødvendig fordrøyningsvolum på 
770 m3. Åpne dammer kan være et positivt element som forskjønner området hvis de etable-
res og vedlikeholdes på riktig måte. I forbindelse med detaljprosjektering bør det utredes 
løsninger for hvordan overvannet skal føres gjennom dalen frem til kommunens system. 
Dagens bekkelukking kan ikke benyttes til dette uten at det skaper større flomproblemer. 

Økt vannhastighet medfører økt erosjonsrisiko. Erosjonssikring av utsatt terreng medtas i 
detaljprosjekteringen av området. Flomveier og flomhåndtering anbefales utredet. 

Årsakskjede 

Følgende trusler kan utvikle seg til en uønsket hendelse: 

Ved større avrenningshastighet fra området kan dette få følger for områder/arealer utenfor 
planområdet. Rask avrenning kan føre til større erosjonsrisiko i erosjonsutsatte området og 
kan videre innebære flomrisiko for områder langs vassdrag dersom det ikke legges 
restriksjoner for hvordan overflatevannet håndteres.  

Konsekvenskjede 

Uten at det gjøres noe med overvannet vil det resultere i hyppigere oversvømmelser som 
kan medføre skade på jord, bygninger og i verste fall kunne representere en fare for 
mennesker.  

Resultater 

Det er i konsekvensutredningen gjort beregninger som viser at overflatevannet kan gi 
oversvømmelser i de nærliggende områdene samt at raskere avrenning mot bekker og elver 
i nærheten vil kunne resultere i erosjonsrisiko langs vassdragene med fare for veier og 
bygninger langs vassdraget.  

Vurderte risikoreduserende tiltak 

Det anbefales derfor at det etableres en form for lokal overvannshåndtering innen området i 
tråd med anbefalingene fra konsekvensutredningen som er gjort for overvann. Det bør 
utredes alternative flomveier under detaljprosjekteringen samt at det må utredes kapasitet og 
behov for erosjonssikring i erosjonsutsatte området. Dette må følges opp i 
reguleringsplanbestemmelsene. 
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2.6 Annet 

2.6.1 Bygninger med store takflater 

Store bygninger som skoler og idrettshaller (flerbrukshall og svømmehall) kan være utsatt for 
store ansamlinger av snø på tak. For dårlig dimensjonering av bæreevnen til 
takkonstruksjoner ved store snømengder kan få katastrofale konsekvenser. Det bør derfor i 
byggesaksbehandlingen i Vestby kommune stilles strenge krav til prosjektering (tiltaksklasse 
3) og evt. uavhengig kontroll av prosjekteringen i tiltaksklasse 3 for bygg med store takflater.    

 

3 SAMLET RESULTAT  
Akseptkriteriet er bestemt til: ”Risikonivået for tiltaket (Vestby Næringspark øst) skal ikke 
være høyere enn det som er akseptert for ny bebyggelse i Norge”. 

Analysegruppen vurderer at risikonivået ikke er høyere enn det som er akseptert for ny 
bebyggelse i Norge for temaene: Naturgitte forhold, Infrastruktur, Tidligere bruk, Omgivelser 
og Ulovlig virksomhet. 

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som 
kan oppstå i eller som et resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko 
for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. Under er kort 
oppsummert hvilke tema som bør følges opp i den videre planleggingen. 

 

Tema til oppfølging: 

• Deler av området er lokalisert på grunn hvor det er stor erosjonsrisiko. ROS-analysen 
anbefaler derfor at det må gjennomføres grunnundersøkelser som underlag for å 
sikre at prosjekteringen av nye bygg og anlegg vil få sikker stabilitet.  

• Det er ikke gjort systematiske radonmålinger i kommunen og det mangler målinger for 
planområdet. Det bør gjøres undersøkelser/tiltak av området før tiltaket iverksettes. 

• Det må bygges gang-/sykkelveien langs Garderveien som knytter seg til eksisterende 
gang-/sykkelveinett. 

• Vurdere fartsreduksjon forbi planområdet for Garderveien. 

• Reguleringsplanen bør spesielt ta for seg sikker ferdsel for myke trafikanter internt i 
området. 

• Det bør foretas etterhogst av vindutsatte trær for å minske risikoen for vindfall. 

• Veiskjæring langs Solenrunden bør sikres for å minske risikoen for fallulykker. 

• Det må særlig vurderes hvordan man i området kan sikre at avrenningen fra området 
ikke vil øke risikoen for raskere avrenning og påfølgende flom i nærliggende bekker 
og elver. Henviser til konsekvensutredningen (utført av SWECO) som er gjort for 
overvann datert 15.06.2008. Dette må sikres i planen som rekkefølgekrav i 
bestemmelsene. 

• I byggesaksbehandlingen av nye bygg med store takflater bør det vurderes 
uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3 for å sikre bæreevnen til takkonstruksjoner. 
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Referanser 
Vestby kommunes kommuneplan 2007-2019, vedtatt 04.06.2007 

Vestby kommunes ROS-analyse (Beredskapsplanlegging) av 04.02.1999 

Konsekvensutredning – fagområde trafikk 

Konsekvensutredning – fagområde overvann 

”Trafikksikkerhetshåndbok”. Transportøkonomisk Institutt 1997. 

Kommunelegen i Vestby kommune, Morten Laudal. 

Brannsjefen i Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Jack Hatlen 

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Direktoratet for sivilt 
beredskap  

Statens strålevern sin hjemmeside, http://www.nrpa.no/index.asp?  
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Sjekkliste 
 

Vurdering  Emne  Forhold eller uønsket hendelse  
Nei Merknad  

Naturgitte forhold  Er området utsatt for snø- eller steinskred?   X   

  Er det fare for utglidning (er området geoteknisk 
ustabilt)?  

 Grunnundersøkelser bør 
gjennomføres. 

  Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?  X   

  Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk?  

X   

  Er det radon i grunnen?   Usikkert, målinger/tiltak bør 
gjennomføres.  

  Annet (angi)  X   
Infrastruktur   Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området?   

   

                 -hendelser på veg  X  

                 -hendelser på jernbane  X   

                 -hendelser på sjø/vann/elv  X   
                 -hendelser i luften  X   

  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.), utgjøre en risiko for området?  

   

                  -utslipp av giftige gasser/væsker  X Gårdbruk 
  -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker                                               
X Gårdsbruk 

 -radioaktivt nedfall X  
 -industribrann X Biobrenselsanlegg 
  Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester 

spesielle ulemper for området:  
   

                   -elektrisitet  X Omfattes av Vestby kommunes 
egen ROS-analyse 

                   -teletjenester  X _________   ”   _________ 

                   -vannforsyning  X _________   ”   _________ 

                   -renovasjon/spillvann  X _________   ”   _________ 

 -transportnett X _________   ”   _________ 

  Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:   

   

  -påvirkes området av magnetisk felt fra 
el.linjer?  

X   

  -er det spesiell klatrefare i forbindelse 
med master?   

X   

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

   

                  -til skole/barnehage?   Tas opp som eget tema i 
utarbeidelsen av reguleringsplan 

                  -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?   _________   ”   _________ 

                  -til forretning etc.?   _________   ”   _________ 

                  -til busstopp?   _________   ”   _________ 

  Brannberedskap     

  -omfatter området spesielt farlige anlegg?  X  

  -har området utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)?  

X  

  -har området bare en mulig atkomstrute 
for brannbil?  

X  

Tidligere bruk   Er det mistanke om forurensning i grunnen fra 
tidligere virksomheter?  

   

  -bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg  X   

  -mekanisk verksted/skipsverft  X   
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  -galvaniseringsverksted  X   
  -impregneringsverk  X   
  -avfallshåndtering/deponi  X   
  -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av 

bygninger fra 1950 -1980  
X   

 -byjord: sentrale og eldre bydeler  X   
 -gruver: åpne sjakter, steintipper etc.  X   
 -militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc.  
X   

 -annet (angi)  X  
Omgivelser  Er det regulerte vassdrag/vannmagasiner i 

nærheten, med spesiell fare for usikker is og/eller 
varierende vannstand i elveløp?  

X   

  Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)  

 Veiskjæring syd for 
ungdomsskolen.  

 Vindfall som følge av uttak av skog  Det må gås gjennom området 
for å sikre at det ikke vil bli 
vindfall 

 Vil tiltaket kunne føre til endringer av 
avrenningsforhold/hastighet til nærliggende bekk/elv 

 Det bør legges til rette for lokal 
håndtering og fordrøyning for å 
hindre rask avrenning fra 
området. 

 Vil tiltaket føre til forurensing av drikkevann X  
 Vil tiltaket kunne føre til olje- og 

kjemikalieforurensing 
X  

 Er området spesielt utsatt for fare ved skogbrann X  
  Annet (angi)  X   
Ulovlig virksomhet  Sabotasje og terrorhandlinger     
 - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  X  
  - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 
X  

 




