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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 
ved all arealplanlegging, jf. § 4.3. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel 
og eventuelle krav fastsatt i områdereguleringen. Krav om ROS-analyse er et generelt utredningskrav 
som gjelder alle planer for utbygging.  

 

1.2. Forutsetninger og avgrensninger 
Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for analysen: 

• Analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 
• Analysen er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik det er definert av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap. 
• Analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

 

1.3. Metode 
Første trinn i ROS-analysen er en beskrivelse av analyseområdet/planområdet. På dette trinnet 
innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, 
utbyggingsformålet og omkringliggende områder. Dette kan for eksempel være naturgitte forhold, 
omkringliggende bebyggelse og ulike samfunnsfunksjoner. 

Trinn to i ROS-analysen er å identifisere mulige uønskede hendelser (se figur 2 og 3). Hva som vil 
være slike mulige uønskede hendelser, vil variere for de ulike planområdene og 
utbyggingsformålene. Det vil også være avhengig av rammer og retningslinjer for planleggingen, og 
det kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig. 

Trinn tre i ROS-analysen er å vurdere risiko og sårbarhet av de uønskede hendelsene. Når oversikten 
over de mulige uønskede hendelsene er laget, blir den enkelte hendelsen vurdert med hensyn til 
årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 

Trinn nummer fire i ROS-analysen dreier seg om å identifisere tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet. Dette gjøres på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen i trinn tre. Dette omfatter en 
oversikt over tiltak for å redusere risiko og sårbarhet med forslag til oppfølging gjennom planverktøy.  

På trinn fem i ROS-analysen skal analysen og hvordan den påvirker planforslaget dokumenteres.  
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Figur 1 Trinnene i ROS-analysen (DSB 2017) 

 

1.4. Begrepsavklaringer 
Fareidentifikasjon er å identifisere forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare 
er derfor ikke stedfestet, og kan representere en felles kilde til hendelser med likhetstrekk.  

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 

Sannsynlighet er brukt som mål på hvor stor sjanse det er for at en hendelse inntreffer innenfor et 
gitt tidsrom. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i 3 ulike 
sannsynlighetskategorier, og etter ulike hendelsestyper. 

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og utbyggingsformålet. 
Konsekvenstypene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier, og 
blir beregnet som belastning for befolkningen, som liv og helse, stabilitet og materielle verdier. 

Usikkerhet handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. Det 
er knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av 
hendelsen dersom den inntreffer. Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og 
kunnskap. Dersom forutsetningene for analysen endres kan det medføre at vurderingene av risiko og 
sårbarhet ikke lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske 
data og usikre klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til 
vurderinger som gjøres i denne type analyser. 

Barrierer er eksisterende tiltak, f.eks. flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, eller 
varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Beskrive planområdet (kapittel 2) 

Identifisere mulige uønskede hendelser (kapittel 3) 

Vurdere risiko- og sårbarhet (kapittel 4) 

Identifisere tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet (kapittel 5) 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 
(kapittel 6, 7) 
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Sårbarhet, er et uttrykk for problemene et system får med å fungere når det blir utsatt for en 
uønsket hendelse. Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. 
barrierer, og evnen til gjenopprettelse. Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og 
gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende tiltak (barrierer) og følgehendelser 
som følge av den uønskede hendelsen.  

Tiltak kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak for oppfølging av funn fra ROS-vurderingen for 
å redusere risiko og sårbarhet. 

Stabilitet innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner og manglende dekking av grunnleggende behov hos befolkningen. Konsekvenser 
for natur og miljø blir vurdert som egne punkter i ROS-analysen, der vurderingen av konsekvensene 
er rettet mot de tre konsekvenstypene. 

 

1.5. Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 
Sannsynlighet er brukt som mål på hvor stor sjanse det er for at en hendelse inntreffer innenfor et 
gitt tidsrom. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i 3 ulike 
sannsynlighetskategorier, og etter ulike hendelsestyper. 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. 
Sannsynlighetsbegrepet kan fremstå noe teoretisk. Det er viktig å huske på at dette er 
gjennomsnittlig hyppighet. Det innebærer at f.eks. en 100-årshendelse vil kunne inntreffe flere 
ganger i løpet av 100 år, for deretter typisk å utebli i flere hundre år. Sannsynligheten for at en slik 
hendelse inntreffer innenfor ett enkelt år er 1/100, dvs. 1 %. 

Sannsynlighet vurderes ved hjelp av på forhånd definerte sannsynlighetskategorier bestående av høy 
sannsynlighet, middels sannsynlighet og lav sannsynlighet.  

Konsekvensene er vurdert med hensyn til verdiene Liv og helse, Ytre miljø og Materielle 
verdier/samfunnsverdier. Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring 
(statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn. Konsekvensvurderinger i kvalitative grovanalyser 
gjennomføres ved å ta stilling til mulige konsekvenser av hver uønsket hendelse. 

 

Tabell 1 Kategorisering av sannsynlighet 

Sannsynlighetskategori Tidsintervall generelt 
Tidsintervall 

flom/stormflo (F1-3) 
Tidsintervall 

skredfare (S1-3) 
Høy sannsynlighet A: Oftere enn 1 gang i 

løpet av 10 år 
F3: 1 gang i løpet av 20 
år 

S3: 1 gang i løpet av 100 
år 

Middels sannsynlighet B: 1 gang i løpet av 10-
100 år 

F2: 1 gang i løpet av 200 
år 

S2: 1 gang i løpet av 
1000 år 

Lav sannsynlighet C: Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år 

F1: 1 gang i løpet av 
1000 år 

S1: 1 gang i løpet av 
5000 år 
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser deles inn etter tre kategorier; Konsekvenstypene 
tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier, og blir beregnet som belastning for 
befolkningen, som 1) liv og helse, 2) stabilitet, og 3) materielle verdier. 

 

Tabell 2 Kategorisering av konsekvenser 

Konsekvenskategori Liv/Helse Stabilitet Økonomiske verdier 

1. Små konsekvenser Få og små 
personskad
er 

Ingen/Mindre 
skader lokalt, kort 
restitusjonstid 

Mindre skader på 
eiendom 

2. Middels 
konsekvenser 

Alvorlige personskader Omfattende skader 
på områdenivå, 
Moderat 
restitusjonstid 

Moderat skade på 
eiendom 

3. Store konsekvenser Alvorlige 
skader/dødsf
all 

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader 

Alvorlig/ uopprettelig 
skade på eiendom 

 

1.6. Risikomatrise 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt og vist i en 
risikomatrise. 

Risikoområder som faller inn under grønn risikoklasse regnes som akseptable, mens risikoområder i 
rød kategori i utgangspunktet innebærer en uakseptabel risiko der det må gjennomføres tiltak. For 
risikoområder i gul kategori må det vurderes mulige tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. 
Dette innebærer gjerne også en kostnadsvurdering.  

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 

Tabell 3 Risikomatrise 

Konsekvens 
 

Sannsynlighet            

1 Små konsekvenser 
2 Middels 

konsekvenser 
3 Store konsekvenser 

A Høy sannsynlighet    

B Middels sannsynlighet    

C Lav sannsynlighet    
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Tabell 4 Risikoklasser 

 
Uakseptabelt - Tiltak nødvendig 

Nødvendige tiltak vurderes og effekten av disse 
utredes nærmere 

 
Tiltak vurderes ut ifra kostnad / nytte 

Kommenteres og tiltak vurderes, evt. utredes 
nærmere 

 Akseptabelt Kommenteres, tiltaksvurdering ikke nødvendig 

Vurdering av risiko 

Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighetsvurderingen og 
konsekvensvurderingen. De uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og 
konsekvens sin plassering i en risikomatrise, der fargene angir en rangering av hendelsens risiko 
(risikoakseptkriterier).  

Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til, dvs. ytrer seg, om 
risikoforhold i kommunen med rangering og prioritering av tiltak. En ferdig ROS-analyse er således et 
levende styringsdokument. 

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap 
(konsekvensreduserende tiltak) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til 
akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at 
hendelsens plassering i risikomatrisen forskyves. 

Hendelser i matrisens røde områder – forbyggende tiltak/beredskap er nødvendig 
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i 
form av tiltak. 

Hendelser i matrisens gule områder – forbyggende tiltak/beredskap bør vurderes 
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av 
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er 
dette hendelser som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er 
hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte-vurdering. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende 
tiltak i utgangspunktet ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres 
ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette 
tiltak for disse hendelsene. 
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2. Beskrivelse av planområdet  

2.1. Beskrivelse av planområdet 
Ingieråsen er et boligområde vest for Kolbotn sentrum med frittliggende småhusbebyggelse. 
Planområdets størrelse er på ca. 272 daa og består av 135 private eiendommer, hovedsakelig bebygd 
med eneboliger. Det er også kommunale adkomstveier og offentlige friområder innenfor 
planområdet.  

Terrenget på Ingieråsen er kupert og det høyeste punktet innenfor planområdet ligger ved Ingieråsen 
skole, rett nord for planområdets østlige del. Derfra faller terrenget slakt mot nord og relativt bratt 
mot sør og vest. Veiene er tilpasset landskapet og følger naturlige høyderygger og flater. Bebyggelsen 
er nennsomt plassert i terrenget og flere steder er det synlig fjell i dagen.   

 

2.2. Beskrivelse av planlagte tiltak 
Reguleringsplanen legger til rette for mindre endringer på boligeiendommene i form av mulige 
tilbygg og garasjer. Utnyttelsen reguleres til maksimalt 20% bebygd areal (BYA) på eiendommene. 
Dette representerer en mulighet for fortetting for noen eiendommer. Derimot er flere av 
eiendommene allerede maksimalt utnyttet (ca. 30% av eiendommene). I tillegg til % tillat BYA 
regulerer planen maksimal totalhøyde, og muligheten for tilbygg og endringer begrenses gjennom 
estetikkbestemmelser. Planen forbyr tomtedeling og vil ikke føre til større endringer i bebyggelsen.  

 

2.3. Identifisering av mulige uønskede hendelser  
For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko. 
Vurderingen av aktuelle hendelser bygger på innhentet informasjon i eksisterende databaser, utkast 
til detaljregulering og faglig utredninger. 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt enten som aktuell, eller ikke aktuell. Hvis en 
hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere 
analysert i kapittel 4. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke utredet nærmere. 

Tabell 5 Identifisering av aktuelle uønskede hendelser for planområdet. 

Hendelse/situasjon 
Aktuelt 
ja/nei 

Kommentar 

Natur-, klima- og miljøforhold 
Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1 Masseras /skred Ja Deler av området ligger under marin grense. Dette betyr 
at det potensielt kan være kvikkleire i grunnen. 
Mesteparten av området ligger over marin grense. 
I henhold til NVEs anbefalinger   

2. Snø / isras Nei  

3. Flomras Ja  

4. Elveflom Nei  

5. Tidevannsflom Nei  
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6. Radongass Ja  

7. Vind Nei  

8. Nedbør Ja Overvann, flomveier? Nedslagsfelt for drikkevann.  

9. Sårbar flora Nei  

10. Sårbar fauna – fisk Nei  

11. Naturvernområder Nei  

12. Vassdragsområder Nei  

13. Fornminner Nei  

14. Kulturminner Nei  

Bygde omgivelser 
Kan tiltak i planen få virkninger for: 
15. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Nei  

16. Havn, kaianlegg Nei  

17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei  

18. Skole barnehage Nei  

19. Tilgjengelighet 
for utryknings-
kjøretøy 

Nei  

20. Brannslukningsvann Nei  

21. Kraftforsyning Nei  

22. Vannforsyning Nei  

23. Forsvarsområde Nei  

24. Rekreasjonsområder Nei  
Forurensningskilder 
Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei  

26. Permanent 
forurensing 

nei  

27. Støv og støy; industri Nei  

28. Støv og støy; trafikk Ja Deler av enkelte boligeiendommer får støy fra 
Ingierveien fylkesvei. (Dette må håndteres på fasade 
eller med støyskjerm langs vei. Vi går ikke videre inn på 
dette i denne analysen).  

29. Støy; andre kilder Nei  

30. Forurenset grunn Nei  

31. Høyspentlinje Nei  

32. Risikofylt industri 
(kjemikalier, eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei  

33. Avfallsbehandling Nei  

34. Oljekatastrofe- nei  
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område 

Forurensing 
Medfører tiltak i planen: 
35. Fare for akutt 
forurensing 

Nei  

36. Støy og støv fra 
trafikk 

nei  

37. Støy og støv fra andre 
kilder 

nei  

38. Forurensing av sjø Nei  

39. Risikofylt industri Nei  
Transport 
Er det risiko for: 
40. Ulykke med farlig 
gods 

Nei  

41. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei  

42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Ja Av hensyn til kulturmiljøet er det ikke stilt krav om 
snuplass på egen eiendom.  

 
43. Ulykker med gående/ 
syklende 

Ja Det er utfordringer knytta til bussholdeplassen på 
nordsiden av Ingierveien. Bussholdeplassen har en 
vanskelig plassering rett etter en tunell.  
 
Det er også en snarvei til Ingieråsen Skole som kommer 
ned i veigrøfta ved bussholdeplassen.  
 
Planen inneholder ikke tiltak for å bøte på dette.  
  

44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja Planen inneholder ikke tiltak som medfører en samtidig 
stor anleggsfase. Det vil alltid være et potensiale for 
ulykker ved transport med store kjøretøy, men det er 
lav hastighet og lite trafikk på flere av veiene. (Dette 
temaet vurderes ikke videre i denne analysen).   

Andre forhold 
Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

45. Fare for 
terror/sabotasje 

nei  

46. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is /varierende 
Vannstand 

Nei  

47. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 
gruver, sjakter og 
Lignende 

nei  

48. Andre forhold Nei  
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Krav i Byggteknisk forskrift 

Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som flom og 
skred, vil krav besluttet gjennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) være gjeldende ved utarbeidelse 
av planer for utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som 
kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for flom og skred. 

TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo 
(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal 
plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen 
nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, 
jf. § 7-3. 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1 Liten 1/20 

F2 Middels 1/200 

F3 Stor 1/1000 

TEK 17 § 7-3 Sikkerhet mot skred 
(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, 
skal ikke plasseres i skredfarlig område. 
 
(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende 
uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, 
slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

Vurdering av risiko og sårbarhet 

a.  1 – Masseras/skred 

i. Beskrivelse av uønsket hendelse 
Området ligger under marin grense. Dette betyr at muligheten for at det er kvikkleire i grunnen ikke 
er utelukket. Området har en variert topografi med stedvis bratt terreng. Området er ferdig utbygd, 
men planen åpner for at det kan bygges mindre tilbygg. I forbindelse med fornying av bebyggelsen 
kan det tenkes at utgravninger, utfylling eller andre terrenginngrep kan utløse skred. Skred kan også 
utløses som følge av naturlig erosjon.  
 
Fjell i dagen er ikke systematisk kartlagt, men opptrer med jevne mellomrom over hele planområdet.   
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ii. Sårbarhetsvurdering 
Planområdet er bebygget med småhus. Det er store naturtomter og god avstand mellom husene. 
Planen tillater kun mindre tiltak, for disse er geotekniske forhold ivaretatt i TEK.  

iii. Sannsynlighetsvurdering 
Sannsynligheten for skred vurderes som liten basert på at det kan observeres fjell i dagen over hele 
planområdet. Mengden løsmasser som kan rase ut antas derfor å være liten. Planen forbyr ikke at 
man river et hus og bygger et nytt, dette vil være det største mulige tiltak i planen.  

Tabell 6 Vurdering av sannsynlighet for deltema Masseras/skred. 

SANNSYNLIGHET 
HØY MIDDELS LAV 

☐ ☐ ☒ 
 

iv. Konsekvensvurdering 
Ras i området vil mest sannsynlig ha lokal karakter fordi muligheten for spredning begrenses av fjell i 
dagen. Likevel kan konsekvensen av at ett eller flere bolighus rammes være alvorlig.  

Tabell 7 Vurdering av konsekvens for deltema Masseras/skred. 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

Liv og helse ☒ ☐ ☐ ☐ 
Stabilitet ☐ ☐ ☒ ☐ 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ 
v. Usikkerhet 

Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser i området. Fjell i dagen kan observeres med stor 
hyppighet, men er ikke systematisk kartlagt. Det knytter seg derfor noe usikkerhet til denne 
barrierevirkningen. Vurderingene er gjort med grunnlag i NGUs løsmassekart og observasjoner. Det 
er ikke påvist, men heller ikke utelukket at det er kvikkleire i området. 
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Planområdet består hovedsakelig av løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet og 
er ellers omringet av bart fjell. Hele planområdet ligger under marin grense.  

 

b. 8 – Ekstremnedbør/overvann 

vi. Beskrivelse av uønsket hendelse 
Ekstremnedbør kan føre til opphopning av overvann og overbelastning av flomveier. Dette vil kunne 
forårsake materielle skader. Eiendommene har store grøntarealer og trolig god infiltrasjons og 
fordrøyningskapasitet. Veiene i området fungerer som flomveier, men det er usikkert om de har 
tilstrekkelig kapasitet ved ekstremnedbør. Deler av planområdet nederst ved Ingierveien er i dag 
markert med faresone for flom. Dette skyldes potensiale for oppstuing i Kantorbekken sørøst for 
planområdet. Ellers er det ingen kjent problematikk med overvann innenfor området. 

vii. Sårbarhetsvurdering 
Skader som følge av erosjon i flomveier og oppstuing av overvann vil trolig kun forårsake materielle 
skader på boliger, hager eller vei.  
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viii. Sannsynlighetsvurdering 
Årsnedbøren i Oslo og Akershus er beregnet å øke med 15 %. Det er forventet at episoder med 
kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider. Dette vil stille større krav 
til overvannshåndteringen i fremtiden. (Klimaprofil Oslo og Akershus (2017). 

Tabell 8 Vurdering av sannsynlighet for deltema Ekstremnedbør/overvann. 

SANNSYNLIGHET 
HØY MIDDELS LAV 

☐ ☒ ☐ 
 

ix. Konsekvensvurdering 
Skader som følge av erosjon i flomveier og oppstuing av overvann vil trolig kun forårsake materielle 
skader på boliger, hager eller vei.  

Tabell 9 Vurdering av konsekvens for deltema Ekstremnedbør/overvann.  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

Liv og helse ☐ ☐ ☒ ☐ 
Stabilitet ☐ ☐ ☒ ☐ 

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ 
x. Usikkerhet 

Dette er et etablert småhusområde uten kjente større hendelser de siste 50år. Beregning av 
flomveier er basert på forsenkningspunkter i terrenget, men er ikke basert på en oppdatert og 
detaljert flomveismodellering. Det vil i fremtiden være behov for en slik modellering av hele 
Kantorbekkens nedslagsfelt.  
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Kartet viser forsenkingskurver og aktsomhetssoner for flom.  

 

c. 42- Ulykke i av- og påkjørsler 

xi. Beskrivelse av uønsket hendelse 
Med ulykker i av- og påkjørsler menes her ulykker mellom kjøretøyer. Ulykker med myke trafikanter 
vurderes i eget tema. Fravær av krav om snuplass på egen eiendom vil kunne føre til økt fare for 
ulykker ved rygging ut i kommunal vei. Lav trafikkmengde og lav hastighet avhjelper dette. Krav om 
snuplass på egen eiendom er unnlatt fordi dette vil føre til større andel harde flater på bekostning av 
de grønne hagene og være til skade for kulturmiljøet. Dette ville også vært en ulempe for 
overvannshåndtering.  
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xii. Sårbarhetsvurdering 
Ulykker i av og påkjørsler vil ikke påvirke områdets funksjon. Det er flere veier i området og 
potensiale for skader på infrastruktur er lite.  

xiii. Sannsynlighetsvurdering 
Det er ikke registrert ulykker i planområdet knyttet til dette temaet. Rett sør for planområdet har det 
vært to ulykker i krysset Ingierveien/Ingierkollveien. Denne strekningen har siden fått senket 
fartsgrensen.  

Tabell 10 Vurdering av sannsynlighet for deltema Ulykke i av- og påkjørsler 

SANNSYNLIGHET 
HØY MIDDELS LAV 

☐ ☐ ☒ 
 

xiv. Konsekvensvurdering 
Ulykker mellom kjøretøyer i på og avkjørsler vil trolig kun ha middels konsekvens for Liv og Helse på 
grunn av lave fartsgrenser. Slike ulykker påvirker trolig ikke infrastruktur i særlig stor grad og 
konsekvensene for materielle verdier er derfor trolig også lave.  

Tabell 11 Vurdering av konsekvens for deltema Ulykke i av- og påkjørsler 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

Liv og helse ☐ ☒ ☐ ☐ 
Stabilitet ☐ ☐ ☒ ☐ 

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ 
xv. Usikkerhet 

Det er ikke knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget. 

d.  43- Ulykke med gående/syklende 

xvi. Beskrivelse av uønsket hendelse 
Ulykker kan oppstå der myke trafikanter krysser eller beveger seg langs veier. Det er lav fart og 
beskjedne trafikkmengder internt i planområdet. Christian Sindings vei og Edvard Griegs vei beveger 
seg i øst-vestlig retning sør og nord i planområdet. Disse veiene har fortau på én side. Friområdene i 
planområdet og rett nordvest for planområdet har belyste grusstier og mindre snarveier som tilbyr 
trygge ruter for fotgjengere. Det er stilt krav om at det settes av plass til parkering på egen eiendom. 
På sikt kan dette gi mindre gateparkering og dermed bedre oversikt.  

Ingiervien fylkesvei har mer trafikk, men også her er det lav fartsgrense. Likevel er det et potensiale 
for ulykker, vi vil gjerne trekke frem noen mulige konfliktpunkter.  

Krysning fra skogssti 
Det er en noe uoversiktlig sving der trafikken som kommer ut fra Ingiertunellen beveger seg forbi 
bussholdeplassen på nordsiden av Ingierveien. Akkurat her kommer en bratt skogssti fra friområdet 
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ned skråningen og ut i veigrøfta. Stien brukes som en snarvei fra områdene i sørøst og opp til 
Ingieråsen skole. Utløpspunktet for denne stien oppfordrer til kryssing av Ingierveien midt i den noe 
uoversiktlige svingen, dette er et sted man ikke forventer fotgjengere. Brukere av stien har i 
prinsippet mulighet til å bevege seg gjennom skogen vestover til de kommer til bussholdeplassen. 
Derfra kan de krysse Ingierveien ved fotgjengerfeltet. Det anbefales at skogsstien skilles fra veien 
med gjerde på dette punktet og at det tilrettelegges slik at fotgjengertrafikken kan geleides mot 
bussholdeplassen og fotgjengerfeltet. 

  

 

Krysning i tre fotgjengerfelt 
De som bor i og rundt planområdet i retning Christian Sindings vei og vestover må krysse Ingierveien 
på to punkter og Ingierkollveien på ett punkt for å komme seg til bussholdeplassen på nordsiden. 
Dette fører til unødvendig mange mulige konflikter mellom kjørende og gående. Dette kan avhjelpes 
ved at det opparbeides fortau langs Ingierveiens nordside mellom bussholdeplassen og Christian 
Sindings vei. På den måten vil antallet vegkrysninger for å komme seg til bussholdeplassen reduseres 
fra tre til ingen. Dette vil kreve innløsning av arealer fra tre eiendommer i planområdet.  
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xvii. Sårbarhetsvurdering 
Ulykker med gående/syklende vil ikke påvirke områdets funksjon. Det er flere alternative veier i 
området og potensiale for skader på infrastruktur er lite.  

xviii. Sannsynlighetsvurdering 
Det er ikke registrert ulykker i planområdet knyttet til dette temaet. Rett sør for planområdet har det 
vært to ulykker i krysset Ingierveien/Ingierkollveien. Denne strekningen har siden fått senket 
fartsgrensen.  

Tabell 12 Vurdering av sannsynlighet for deltema Ulykker med gående/syklende 

SANNSYNLIGHET 
HØY MIDDELS LAV 

☐ ☒ ☐ 
 

xix. Konsekvensvurdering 
Ulykker som involverer kjøretøy og myke trafikanter kan være alvorlige selv ved lave fartsgrenser. 
Denne type hendelse påvirker infrastruktur og materielle verdier i liten grad.  

Tabell 13 Vurdering av konsekvens for deltema Ulykker med gående/syklende 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

Liv og helse ☒ ☐ ☐ ☐ 
Stabilitet ☐ ☐ ☐ ☒ 
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Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ 
xx. Usikkerhet 

Det er ikke knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget. 

e. Risikomatrise 

xxi. Liv og helse 
Med unntak av mulig villkryssing av Ingierveien fra skogssti ved Ingiertunellen, vurderes planen å 
medføre lite risiko for liv og helse.  

Tabell 14 Risikomatrise for liv og helse 

 

                                                           Konsekvenser for liv og helse 

Sannsynlighet Små Middels Store 

Høy    

Middels 8  43 

Lav  42 1 

 

xxii. Stabilitet 
Planen medfører lav risiko for stabilitet.  

Tabell 15 Risikomatrise for stabilitet 

 

                                                                Konsekvenser for stabilitet 

Sannsynlighet 
 

Små Middels Store 

Høy    

Middels 8   

Lav 1, 42   

 

xxiii. Materielle verdier 
Oppstuing av vann ved kantorbekken kan medføre risiko for moderat skade på eiendom eller vei, 
men for planen som helhet vurderes risikoen å være lav.  

Tabell 16 Risikomatrise for materielle verdier 

                                                              Konsekvenser for materielle verdier 

Sannsynlighet 
 

Små Middels Store 
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Høy    

Middels  8  

Lav 42 1  

 

3. Tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet 

f. Avbøtende tiltak 
Masseras/skred 
Krav til geotekniske vurderinger ved igangsetting av tiltak er ivaretatt i TEK.   

Overvann 
Det er først og fremst en risiko knytta til flom. Faresone for flom er markert i plankartet. Dette 
gjelder et fåtall eiendommer nede ved Ingierveien. Risiko og eventuelle tiltak knytta til oppstuing av 
vann i Kantorbekken må vurderes gjennom en fullstendig modellerering av nedbør og flomveier i 
hele Kantorbekkens nedslagsfelt. Planen sikrer at denne situasjonen ikke forverres, og det er stilt 
krav om at flomveier ivaretas ved nye tiltak. Det vil være naturlig at en slik analyse gjennomføres i 
forbindelse med rullering av kommuneplanen.  

Trafikkuhell med gående/syklende 
For planområdet som helhet så vurderes risikoen å være lav. Vi har identifisert et mulig risikoområde 
der Ingierveien kommer ut av Ingiertunellen. Dette området kan sikres ved at skogsstien legges om 
slik at gangtrafikken ledes til fotgjengerfeltet. Vi har også lagt inn fortau mellom Christian Sindings vei 
og bussholdeplassen. Dette vil senke antallet konfliktpunkter mellom gående og kjørende.  

g. Oppfølging gjennom planverktøy 
Tabell 17 Risikoreduserende tiltak som det anbefales at innarbeides i reguleringsplanen og videre planer for tiltaket 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

1 Masseras Ivaretas av Teknisk forskrift. Planen begrenser mulighetene for 
fortetting og utbygging, siden området er ferdig utbygd så er 
sannsynligheten for at tiltak skal utløse ras lav. 

8 Overvann/flom Planen begrenser mulighetene for ny utbygging og fortetting. Det 
er stilt krav om lokal overvannshåndtering. I tillegg er det stilt krav 
om at flomveier ivaretas ved tiltak.  
Faresone for flom er merket av i plankartet, og det er stilt krav om 
at tiltak ivaretar fomhensyn.  

42 Ulykke i av og påkjørsler Krav om parkering på egen eiendom bedrer sikt ved 
avkjørsler. Det er stilt krav til at avkjørsler skal utformes etter 
Nordre Follo kommunes veinorm. Det er også stilt krav om at 
frisikt skal ivaretas. Frisiktsoner er markert i plankratet.   

43 Ulykke med  
gående/syklende 

Det er regulert inn fortau langs Ingierveiens nordside og 
foreslått flytting av skogssti for å minimere antall 
konfliktpunkter mellom gående og kjørende.  
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Tabell 18 Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

1 
Masseras 

Uendret Uendret 

8 
Overvann/flom 

Lavere risiko Lavere risiko 

42 
Ulykke i av og påkjørsler 

- Lavere risiko 

43 
Ulykke med  
gående/syklende - Lavere risiko 

 

4. Konklusjon 
Vi har vurdert fare for skade knyttet til masseras, overvann, flom og ulykker. Analysen viser at det 
bør innføres tiltak knyttet til sikkerhet for gående ved Ingierveien. Tiltakene i planen sikrer at man får 
et akseptabelt farenivå. 

 

5. Kilder 
Kommunens egen kartdatabase 
NGUs løsmassekart, radonkart, flomfarekart. 
Oslo og Akershus klimaprofil 2017 
Nasjonal vegdatabank. Informasjon om ÅDT og ulykker.  
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