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1 Bakgrunn
I forbindelse med gjeldende og framtidige regulerings- og bebyggelsesplaner for 
Våler næringspark i Våler kommune, er det tidligere utarbeidet 
konsekvensutredning for å kartlegge eksisterende situasjon, konsekvenser som 
følge av utbygging og behovet for avbøtende tiltak for felt 1. Det ble i den 
sammenheng utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som vurderte hele 
planområdet i 2014, se figur 1. For felt 2 er det utarbeidet egen 
konsekvensutredning. 
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Figur 1: Svart stiplet linje er grensen for utredningsområdet som ble vurdert i ROS-
analysen fra januar 2014.

Dette notatet behandler temaet risiko og sårbarhet for detaljregulering av Våler 
næringspark del 2 (den nordlige delen av området, se figur 2). ROS fra 2014 ble 
revidert med støykart januar 2016. Denne reviderte ROS-analysen legges til grunn 
for det videre arbeidet med denne ROS-analysen (heretter omtales denne bare for 
ROS 2014). Temaer som blir behandlet i dette notatet er bare det som anses som 
nytt, eller endret fra ROS 2014.
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Figur 2: Planområde for detaljreguleringen (blå linje) med mulig utnyttelse.

2 Utredning
ROS-analysen er utført for alternativ 1, hvor det forutsettes utbygging i henhold til 
eksisterende plangrunnlag. ROS-analysen er utarbeidet i henhold til krav i Plan- og 
bygningsloven § 4-3. 

Planområdet er lokalisert i Våler kommune beliggende mellom Hobølveien og 
nordenden av Lødengfjorden, se figur 3. 
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Figur 3: Oversiktskart planområdet

3 Metode
Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er 
beskrevet i "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging", kartlegging av risiko og 
sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 
2011. Gradering av konsekvens og risiko følger betegnelsene i samme publikasjon.

Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan 
berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksisterende 
risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i denne 
forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer".

Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, konsekvensene av disse 
samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere 
sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av 
hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en potensiell 
risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig 
risiko kan fastslås. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i 
ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens som premiss 
for tiltaket, uten at vurdering av sannsynlighet er relevant. Vurderingskriterier som 
er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i Tabell 1 og Tabell 2.
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3.1 Kriterier for sannsynlighet
Tabell 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

3.2 Akseptkriterier for konsekvens
Tabell 2: Kriterier for konsekvensgrad

Betegnelse A. 
Mennesker

B. Miljø C. Materielle 
verdier/økonomiske 
tap

Vekt

Ufarlig Ingen 
personskade

Ingen skade Ingen skade 
Driftsstans / 
reparasjoner 
< 1 uke.

1

En viss fare Få og små 
personskader

Mindre skader, 
lokale skader

Mindre lokal skade på 
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 skader 
Driftsstans / 
reparasjoner
> 3 uker.

3

Farlig Alvorlige 
skader/en 
død.

Alvorlige 
skader, regionale 
konsekvenser 
med 
restitusjonstid > 
1 år

Alvorlige skader.
Driftsstans / 
reparasjoner
> 3 mnd.

4

Katastrofalt En eller flere 
døde.

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader, 
uopprettelig 
miljøskade

Fullstendig skader
Driftsstans / 
reparasjoner 
> 1 år.

5
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3.3 Risikomatrise
Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i figur 
4. Rødt felt indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere 
denne til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes for å 
finne frem til tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.

Risikomatrise

                       
Konsekvens

Sannsynlighet

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

Høy risiko
Middels risiko
Lav risiko

Figur 4. Risikomatrise

4 Gjennomføring og organisering
ROS-analysen er basert på mottatt informasjon gjennom arealplanlegger i COWI 
AS, Linn Rønneberg.

Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen har vært:

 Detaljreguleringsplan for Våler Næringspark, felt A, C1, D2 – 
Risiko og sårbarhetsanalyse COWI AS 2014, revidert 2016 
(heretter kalt ROS 2014)

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, COWI AS 2016
 Temarapport massebalanse, COWI AS 2016 
 Temarapport overvann, COWI AS 2016
 Temarapport landskap, COWI AS 2016 

5 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser
I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som generelt har størst 
betydning i en ROS-analyse, samt forhold som kan være spesielt relevante for den 
aktuelle planen. 

Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, 
virksomhetsrisiko og risiko knyttet til infrastruktur (som forsynings- og 
beredskapsrisiko). Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske 
samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele og 
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beredskapsutrykning. Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som 
berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt i forbindelse med 
planleggingen for øvrig.

Det er blitt bedt om en særskilt vurdering av forhold rundt massebalanse, overvann 
og landskap. Tabell 3 viser farer som er ansett å være av spesiell interesse i denne 
analysen med tanke på massebalanse/grunn, landskap og overvann for del 2.

Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert aktuelle i analysen.                                                                                                 

Farer knyttet til naturrisiko:
Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc.
Flom/oversvømmelse - Overvann Flom/oversvømmelse vil i tilfelle være 

knyttet til overvann som skyldes 
utbyggingen og betydningen av tette flater. 
Masseuttaket kan endre forutsetningene for 
tidligere vurdering i ROS 2014.

Radon Masseuttaket kan endre forutsetningene for 
tidligere vurdering i ROS 2014. Ny 
vurdering.

Ras/skred/erosjon/steinsprang Naturlig er området av en slik karakter at 
dette ikke er ansett som relevant, jamfør 
ROS 2014. Masseuttaket kan endre 
forutsetningene for tidligere vurdering. 

Farer knyttet til virksomhetsrisiko:
Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse
Støy ved uttak av masser Hendelser som planen forutsetter skal skje er 

ikke inkludert i ROS-analysen og behandles 
ikke videre.

Støy (unntatt uttak av masser) Ingen endringer jamfør ROS 2014. 

Ras/skred/erosjon/steinsprang Naturlig er området av en slik karakter at 
dette ikke er ansett som relevant, jamfør 
ROS 2014. Masseuttaket kan endre 
forutsetningene for tidligere vurdering. 

Fallulykker Fallulykker vil være knyttet til skråningen 
som etableres etter masseuttaket. 

Biologisk mangfold/naturmiljø ROS 2014 omtalte trekkveier for elg/rådyr 
og viktig barskogområde ved Klypen. Disse 
vurderingene er uforandret. Forekomst av de 
nær trua planteartene grønn busthirse og 
ullurt vurderes, samt de fremmede artene 
kanadagullris og ugrassmjølke. 

Landskap Landskapets utseende og form endrer seg. 
Dette er en planlagt endring (hendelse) og 
inngår ikke i ROS-analysen.

Sprenging Dette er en planlagt handling og må 
gjennomføres etter plan og i samsvar med 
eksisterende lover og regler. Det er sårbar 
bebyggelse like i nærheten som det må 
spesielt ta hensyn til (Klypen gård nærmest, 
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overkant 100 meter).
Rekreasjon
Kulturlandskap
Grunnforurensning
Luftforurensning
Trafikkuhell

Ingen endringer jamfør ROS 2014, se 
vurderinger ROS 2014.

6 Vurdering av sårbare objekter
Med sårbarhet er det betegnet generelt et objekts eller et systems evne til å 
opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de 
problemer det er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.

Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur og kulturminner, men også til 
ulike typer infrastruktur. I tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. 
Spesiell sårbarhet er hendelser som kan berøre barn.

Ut fra foreliggende kunnskap vil i dette tilfellet sårbarhet kunne begrenses til 
mennesker som blir berørt av utbyggingen, samt sårbare arter i naturen innenfor 
planområdet. Menneskene er sårbare i forhold til radon og trafikk i anleggsfasen og 
driftsfasen (etter utbygging).  

6.1 Natur- og miljørisiko

6.1.1 Flom og oversvømmelse
I ROS 2014 ble det gjort følgende vurdering:

Det er ikke utarbeidet flomsonekart der hvor planområdet ligger. Det er derfor 
sammenliknet med nivåer for 200-, og 500-årsflom for Rygge, og søndre del av 
Vansjø. Planområdet ligger vesentlig høyere enn Vansjø og vil ikke være påvirket 
av en eventuell 500-årsflom. Overvann fra området skal fordrøyes, så utbyggingen 
vil ikke medføre økt belastning på overvannsnettet av betydning, selv i perioder 
med intensiv nedbør.

Vurderingen over gjelder fortsatt. Masseuttaket vil ikke påvirke denne vurderingen 
i nevneverdig grad. Etablering av tette flater og bygninger vil medføre hurtigere 
avrenning. Dette er det også tatt høyde for i ROS 2014. Det er planlagt 
forebyggende tiltak (fordrøyning) før videre utslipp. Det er ikke fare for flom, 
oversvømmelser eller skader forårsaket av dette, for eksempel erosjon, 
forurensning. 

6.1.2 Ras, skred, erosjon, steinsprang
ROS 2014 avdekket ingen risiko på dette området. Forutsetningen er noe endret 
med det store masseuttaket. Terrenget blir endret, noe som kunne ha påvirket faren 
for ras, skred, erosjon og steinsprang. Imidlertid skal ny skråning terrasseres og 
beplantes. Helning er planlagt til maks 1:2. Berggrunnen i området er i rapport om 
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massebalansen beskrevet som høy kvalitet. Det er ikke noen fare forbundet med 
ras, skred, erosjon og steinsprang. 

6.1.3 Radon
Radon er redegjort for i ROS 2014 og gjelder også for felt 2. På grunn av 
masseuttaket gjentas analysen. Det vurderes slik at det ikke blir endringer i 
naturgrunnlaget jamfør radon da det er den samme type berggrunnen både før og 
etter uttaket. ROS 2014 viste at det var moderat fare for radon i berggrunnen (data 
fra NGUs database Arealis). Det er gjort en endring av kartgrunnlaget siden ROS 
2014. Dagen opplysninger tilsier at det er moderat til lav risiko for radon, se figur 5 
(data hentet fra http://geo.ngu.no/kart/arealis/). 

Figur 5: Aktsomhetskart radon viser moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk forskrift har bestemmelser om at bygninger skal prosjekteres og utføres 
med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 
Med disse forutsetningene vurderes det slik at det er lite sannsynlig at helseskade 
kan oppstå på grunn av radonforekomst. Radon øker risikoen for lungekreft. 
Risikoøkningen er proporsjonal med radoneksponeringen uten en nedre 
terskelverdi. Dette betyr at all reduksjon av radonkonsentrasjon i inneluft i ulike 
typer bygninger vil gi en positiv helseeffekt. Moderat til lav grad av radon i 
berggrunnen og bygningsmessige tiltak jamfør teknisk forskrift, skal medføre lavt 
radoninnhold i innemiljøet. Radoninnholdet er forventet å bli så lavt at opphold i 
lokalene ikke vil gi alvorlige personskader over tid. Konsekvensen settes derfor til 
kritisk.

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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Tabell 4. Risikoanalyse radon.

 Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Virksomhetsrisiko

6.1.3 Radon Helseskade Lite 
sannsynlig (1) 

Kritisk (3) Middels (3)

6.2 Virksomhetsrisiko

6.2.1 Biologisk mangfold/naturmiljø
I planområdet er det blandingsskog med furu, gran, lyng og noe bjørk. Et viktig 
tema i planarbeidet er en vurdering av biologisk mangfold og naturressurser slik 
det kreves iht. naturmangfoldloven. Lovens formål er definert i § 1: "Lovens formål 
er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 
også som grunnlag for samisk kultur". 

Kunnskapsgrunnlaget for å utføre en slik vurdering er definert i § 8 i loven:
"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet". 

I situasjoner hvor det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkninger, skal 
"føre-var-prinsippet" legges til grunn, slik det er beskrevet i § 9 i loven: "Når det 
treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak". 

ROS 2014 har behandlet mulig ødeleggelse av trekkvei. Denne gjelder fortsatt. 

Truede arter

Det er i tillegg registrert en nær truet art, grønn busthirse, i planområdet. En annen 
nær truet art, ullurt, er funnet i felt 1 like utenfor felt 2. Ved utbygging står disse 
artene i fare for å bli borte fra området. Artene er funnet på skrotmark, på 
bearbeidede masser/ tilkjørt jord (se figur 6). De har i så måte liten naturverdi 
(muntlig meddelelse, Bjørn Petter Løfall, naturhistoriske museum, 31.1.2017). På 
grunn av at artene er funnet på skrotmark og at de antakeligvis er tilkjørt, er det 
sannsynlig at artene forsvinner når området bygges ut. Det er ingen annen registrert 
naturlig utbredelsen i nærområdet av disse artene. Se risikomatrise, tabell 5. 

Fremmede arter

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til 
områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot 
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naturmangfoldet i Norge. Ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre 
økosystemene, kan fremmede arter endre norsk natur. Det er registrert 2 fremmede 
arter, i og i umiddelbar nærhet til planområdet, ugressmjølke og kanadagullris. 
Artsdatabanken (http://www.artsdatabanken.no) omtaler disse to artene som arter 
som utgjør en høy risiko. Fremmede arter bør bekjempes og de skal ikke spres 
videre. Artene er funnet i den samme skrotmarken som omtalt ovenfor i avsnittet 
om truede arter. Ved utbygging av området er de sannsynlig at artene forsvinner 
som følge av aktiviteten på området. Ved utkjøring av skrotmassene kan artene 
spres videre. 

Figur 6: Grønn busthirse og ullurt er registrert i rødlista som nær truet. Ugrassmjølke og 
kanadagullris er fremmede arter. 

Tabell 5: Risikoanalyse biologisk mangfold
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Virksomhetsrisiko

6.2.1 Biologisk 
mangfold, truede 
arter

Grønn busthirse og 
ullurt forsvinner fra 
området.

Meget 
sannsynlig (4) 

Ufarlig (1) Middels (4)

6.2.1 Biologisk 
mangfold, 
fremmede arter

Fremmede arter 
spres

Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare 
(2)

Lav (4)

6.2.2 Støy
Grenseverdier for støy styres av «retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging» og er gjort rede for i ROS 2014. Støy er knyttet til både 
anleggsperioden og bruksperioden. I anleggsperioden skyldes støy 
anleggsmaskiner og sprengning. I bruksperioder vil støy komme fra økt biltrafikk 
etter utbygging, samt industristøy fra området. ROS 2014 er revidert med støykart 
utarbeidet januar 2016 og er av den grunn gjentatt. Støykartet har en framskriving 
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av støy til 2030. Støy fra veitrafikk er hovedkilden til støy i området. Resultatene 
fra støykartlegging utarbeidet januar 2016 viser at støyen til en viss grad påvirker 
felt 1 av området, men ikke felt 2. 

I støyvurderingen er det gjort vurderinger av støy fra veitrafikk, industristøy til 
omgivelsene samt sumstøy. Figur 7 viser resultat av støyberegning fra veitrafikk.

Figur 7: Støyvurdering viser at felt 2 ikke er påvirket av veitrafikkstøy. Felt 2 ligger helt 
nord i kartutsnittet, mellom Lødeng og Klypen.

ROS 2014 påpekte at bebyggelsen på Klypen ligger i gul støysone fra veitrafikk. 
Risiko vil være helseskade på grunn av støy fra veitrafikk eller industri som følge 
av utviklingen av næringsparken. Det er ingenting ting som tyder på at 
detaljreguleringen av felt 2 endrer på tidligere risikoanalyse av støy, se tabell 6: 

Tabell 6. Risikoanalyse, støy
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Virksomhetsrisiko

6.2.2 Støy Helseskade, ubehag Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare 
(2)

Lav (4)

6.2.3 Fallulykker
Masseuttaket medfører endringer i terrenget. Høye skrenter kunne potensielt vært 
en fare. Som nevnt under punkt 6.1.2 skal ny skråning terrasseres og beplantes, og 
hellingen er planlagt til maks 1:2. Dette medfører ingen risiko for fallulykker. 

6.2.4 Sprenging
Masseuttaket med sprenging er en premiss for tiltaket, og er en planlagt handling. 
Det finnes en sannsynlighet for at sprengingen kan gå galt. Det kan medføre 



14/15 DETALJREGULERING MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK FELT 2 - ROS ANALYSE

personskader og bygningsskader. Bygningene på Klypen gård ligger forholdsvis 
nært inntil området der det skal sprenges (100-150 meter på det nærmeste). Det 
forutsettes at den som utfører sprengningsarbeider har nødvendig kompetanse og 
sertifikater for sprengningsarbeidet og at enhver som håndterer eksplosiv vare, til 
enhver tid skal kunne dokumentere at krav i lov og forskrifter og vilkår fastsatt av 
myndighetene er tilfredsstilt. 

Tabell 6. Risikoanalyse, sprenging
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Virksomhetsrisiko

6.2.4 Sprenging Helseskade,
skade på bygninger

Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare 
(2)

Lav (4)

6.3 Forsynings- og beredskapsrisiko
Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi-, vann og avløp, renovasjon, 
telekommunikasjon etc. Det er forutsatt at alle forhold som berører 
forsyningsproblematikk blir ivaretatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. 
Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns- og brannvannskapasitet, samt 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

7 Sammendrag
Tabell 7 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss risiko 
i analysen og som kommer i tillegg til ROS 2014. I figur 8 er resultatet samlet i 
risikomatrisen.

Tabell 7: Risikoanalyse, oversikt
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Virksomhetsrisiko

6.1.1 Flom og 
oversvømmelser

Ikke relevant

6.1.2 Ras, skred, 
erosjon og steinsprang

Ikke relevant

6.1.3 Radon Helseskader Lite sannsynlig 
(1)

Kritisk (3) Lav (3)

6.2.1 Biologisk 
mangfold, truede arter

Grønn 
busthirse og 
ullurt 
forsvinner 
fra området.

Meget 
sannsynlig (4) 

Ufarlig (1) Middels (4)

6.2.1 Biologisk 
mangfold, fremmede 
arter

Fremmede 
arter spres

Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare 
(2)

Lav (4)

6.2.2 Støy fra 
veitrafikk, industri

Helseskade, 
ubehag

Mindre 
sannsynlig (2)

En viss fare 
(2)

Lav(4)
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6.2.3 Fallulykker Ikke relevant

6.2.4 Sprenging Helseskade,
skade på 
bygninger

Mindre 
sannsynlig (2)

En viss fare 
(2)

Lav(4)

Risikomatrise

         Konsekvens               

Sannsynlighet
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig 6.2.3 Truede arter

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

6.2.4 
Sprenging 
6.2.2 Støy

6.2.1 
Fremmede 

arter

Lite sannsynlig 6.1.3 
Radon

Høy risiko
Middels risiko
Lav risiko

Figur 8: Resultat risikomatrise.

Analysen viser at det er påvist 5 forhold som anses å kunne innebære en risiko. 
Sprenging, støy, radon og spredning av fremmede arter vurderes som en lav og 
akseptabel risiko. Middels risiko mot biologisk mangfold/naturmangfold med tanke 
på to nær truede arter kan aksepteres i denne sammenheng fordi de truede artene er 
registrert på tilkjørte skrotmasser og representerer her en liten naturverdi. 

Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-
analysen avdekker.

8 Vedlegg
Detaljreguleringsplan for Våler Næringspark, felt A, C1, D2 – Risiko og 
sårbarhetsanalyse (COWI 2014, revidert januar 2016).
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