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 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.  

Planområdet ligger mellom Vestveien og jernbanen sør for Ski stasjon og omfattes av områdeplan for 

Ski sentrum. I følge planprogrammet til områdereguleringen av Ski sentrum skal Ski være en oversiktlig 

og trygg by å ferdes i. Ski skal planlegges slik at byen blir minst mulig sårbar for ulykker, uhell, ekstreme 

nedbørsmengder og lignende. Denne ROS-analysen skal bidra til å avdekke uønskede hendelser og 

komme med forslag til tiltak som kan redusere faren for ulykker. 

 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. 

 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i DSBs veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging 

(2017), Plan- og temadatautvalget i Oslo og Akershus veileder til ROS-analyse i arealplanlegging (2013), 

samt EFLAs erfaring innenfor ROS-analyser. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og 

kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risikoog sårbarhetsanalyse gitt i plan- og 

bygningslovens § 4-3. 

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. 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. 

 INNLEDNING 
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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.  

 

FIGUR 1 Trinnene i ROS-analysen (DSB 2017). 

 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. 
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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. 

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. 

 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. 
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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 

 

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 
personskader 

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/dødsfall 

Svært 
alvorlige og 
langvarige 
skader 

Alvorlig/ 
uopprettelig skade 
på eiendom 

 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. 
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TABELL 3 Risikomatrise 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet            

1 Små konsekvenser 
2 Middels 

konsekvenser 
3 Store konsekvenser 

A Høy sannsynlighet    

B Middels sannsynlighet    

C Lav sannsynlighet    

 

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. 
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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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 Beskrivelse av planområdet 

Vestveien 22 omfattes av områdeplan for Ski sentrum. Sentrumsplanen ble vedtatt 11. mai 2016 og 

omfatter områder avgrenset av Sanderveien, Kirkeveien, Vestveien og Åsveien. Hensikten med 

områdeplanen er å legge til rette for en omfattende utvikling av samtlige arealer den omfatter, med 

arbeidsplasser, forretninger, gater, parker og annen arealbruk. Den inneholder et stort potensial for 

utbygging av Ski by, med fokus på byliv, gode møteplasser og torg, gående/syklende, miljøriktige 

løsninger og økt arealutnyttelse. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse som vedlegg til områderegulering for Ski sentrum (Rambøll, 13.01.2015) 

leser man følgende: «Bebyggelsen i Ski sentrum er svært blandet. Sentrumskvartalene øst for 

jernbanestasjonen, som rammes inn av Kirkeveien, Sanderveien og Jernbaneveien, består av urban 

bebyggelse med handel, næring og boliger. I sør er det en stor andel arealkrevende 

handelsvirksomheter, som XXL og bilforretninger. På vestsiden av jernbanestasjonen er det store 

ubebygde arealer, og i planområdets randsone er det småhusbebyggelse.» 

 

FIGUR 2 Flyfoto med planens avgrensning i rødt, slik det fremstår i dag. Kilde: kart.1881.no.  

 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (TRINN 1) 
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FIGUR 3 Utklipp fra områdeplan for Ski sentrum. Planområdet er merkert med rød sirkel. 

 Beskrivelse av planlagte tiltak 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av et nytt kontorbygg mellom Follo 

Tingrett og jernbanen. Det planlegges et nytt bygg på inntil ca. 880 m² BRA pr. etasje over bakken, 

totalt ca. 4400 m² BRA, i tillegg til dagens bebyggelse som skal bestå. Byggehøyde på opptil 5 etasjer 

med atkomst fra Vestveien via eksisterende vei mellom Tingretten og Follo politistasjon. Parkering 

legges i p-kjeller under bakken.  

Figur 4 viser forslag til planavgrensning for detaljreguleringen for Vestveien 22 i Ski. I Figur 5 

presenteres det illustrasjoner fra 3D-modell og Figur 6 oppsummerer hovedgrep i planforslaget. For 

mer detaljerte beskrivelse vises det til planbeskrivelsen. 
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FIGUR 4 Planavgrensning for reguleringsarbeid for 
Vestveien 22. Kilde: IN’BY AS 

 

 

FIGUR 5 Foreløpig illustasjoner fra 3D-modell. Kilde: 
Element Arkitekter AS

Som del av planarbeidet skal det legges til rette for atkomst til naboeiendommer sør for planområdet. 

Eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger skal legges om som del av planarbeidet. 

 

FIGUR 6 Illustrasjonsplan. Kilde: IN’BY AS. 
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 TEMA FOR ROS‐VURDERING 

 Identifisering av mulige uønskede hendelser (trinn 2) 

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. 

I Tabell 5 nedenfor er naturbasert, virksomhetsbasert sårbarhet og mulige tenkelige 

hendelser/situasjoner gjennomgått. Vurderingspunktene er om eksisterende forhold i eller nær 

planområdet kan få virkninger for planen, om tiltaket i seg selv kan medføre virkninger, og hvilke 

barrierer som eventuelt allerede finnes. Der det er avdekket mulige virkninger, er sannsynlighet, 

konsekvens, risiko og mulige avbøtende tiltak vurdert og beskrevet.  

Følgende sjekkliste er Nordre Follo kommunes hjelpemiddel for utarbeidelse av risiko‐ og sårbarhets‐ 

analyse: 

TABELL 5 Identifisering av aktuelle uønskede hendelser for planområdet. 

HENDELSE/SITUASJON AKTUELT S. K. R. KOMMENTAR 

Natur-, klima- og miljøforhold 

Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1. Masseras /skred Nei  1 3  

I følge løsmassekartet til NGU ligger prosjektet i et område 
med tykke havavsetninger. 

Det er utført grunnundersøkelser på tomta i flere 
omganger. Det er først utført geotekniske 
grunnundersøkelser av Sweco i oktober 2019. Det er 
deretter utført supplerende grunnboringer i regi av RIGeo i 
februar 2020. Det er også mottatt geoteknisk grunnlag fra 
Bane Nor med blant annet 3 relevante boringer på 
sporområdet nærmest tomta.   

Fra grunnundersøkelsene fremkommer det at grunnen 
generelt består av noe fyllmasser (friksjonsmasser med 
varierende tykkelse) over meget fast tørrskorpeleire og 
kanskje stedvis også noe fast leire under tørrskorpeleira. 
Løsmassetykkelsene varierer fra ca. 3 m ved Tingretten og 
øker til ca. 4,5-5 m under den østre fasaden på det 
planlagte bygget. Bergoverflaten ser ut til å helle jevnt og 
slakt mot øst. Bergarten i området skal ifølge kart fra NGU 
være diorittisk til granittisk gneis, eventuelt migmatitt. 
(Ref.7). 

2. Snø / isras Nei     Ikke relevant i planområdet. 

3. Flomras Nei    I NVEs kartdatabase ligger planområdet utenfor 
Aktsomhetssonen, jfr. Figur 11 

4. Elveflom   1 3  

Ifølge NVE flomsonekart vil en 200-årsflom forekomme i 
område, Figur 8, Figur 12. Skibekken/Finstadbekken kunne 
medføre at vann kommer opp til og inn på dagens 
veinettet. Pga. klimaendringer er sannsynligheten for 200-
årsflom økende. Det ventes generelt kraftigere og 
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HENDELSE/SITUASJON AKTUELT S. K. R. KOMMENTAR 

hyppigere regnskyll på Østlandet (CIENS 2007). 
Finnstadbekken er en viktig flomvei. Arealene rundt 
bekken reguleres til grønnstruktur og opparbeides med 
overvannstiltak, regnbed, vegetasjon, etc. 

Tiltak: Atkomster, kjeller mm. må planlegges og utformes 
slik at de kan motstå og være trygge under 200-årsflom. 
Tas i byggeplan. 

5. Tidevannsflom Nei     Ikke relevant i planområdet. 

6. Radongass Ja 2 2  

Ifølge NGUs-radonkart er det moderat fare for radon i 
området. Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle 
nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal 
oppføres med radonforebyggende tiltak. 

7. Vind Nei    Ikke spesielt utsatt. 

8. Nedbør Nei     

Området er ikke spesielt nedbørutsatt utover det som 
forventes som følge av klimaendringer generelt på 
Østlandet i årene fremover. Krav om lokal 
overvannshåndtering avklares ved utarbeidelse av VA-
plan. 

9. Sårbar flora Nei     
Dagens bruk er bebyggelse. Det er ikke registrert treff i 
naturbasen for planområdet. 

10. Sårbar fauna - fisk Nei     Arealet er i hovedsak omgitt av bebyggelse. 

11. Naturvernområder Nei      

12. Vassdragsområder Ja  3 2  

Finstadbekken, som er en viktig flomvei, ligger innenfor 
planområdet. Anleggsvann fra bygge- og anleggsperioden 
må ikke ledes urenset ut i vassdraget. Å sikre vannkvalitet i 
anleggsperioden ivaretas i MOP. 

13. Fornminner Nei     

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i 
planområdet.  
Dersom det likevel oppdages fornminner under 
anleggsarbeidene forutsettes det at arbeidene straks 
stanses og fylkeskommunen varsles. 

14. Kulturminner Nei    
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor 
planområdet.  

Teknisk og sosial infrastruktur  

Kan tiltak i planen få virkninger for: 

15. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Nei    

Regulerte vegforbindelser opprettholdes. Området ligger i 
nærheten av Ski stasjon. All parkering legges under 
bakken, bortsett fra HC og nyttetransport til tinghuset.  

Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse, ref. Trafikknotat. 

Planområdet ligger inntil Follobanen. Jernbaneloven §10 
sier at bygninger eller andre tiltak ikke kan plasseres 
nærmere jernbanelinje enn 30 meter fra spormidt, dersom 
det ikke er godkjent av Jernbaneverket. Gjeldende 
områdeplan for Ski sentrum avsetter 17 meter 
byggegrense for Vestveien 22. Det foreligger en 
dispensasjon for oppføring av næringsbygg i en avstand av 
15,4 m innvilget av BaneNOR 15.04.2020. 

Nærhet til jernbanen kan medføre ulike risikoer: 

Støy og/ rystelser fra jernbanen til bygninger og 
uteområder (behandlet i pkt. 39).  

Sikkerhet i driftsfase: Det går langsgående gjerde langs 
hele jernbanelinja og sannsynligheten for påkjørsler 
vurderes som svært lav. 

Sikkerhet i anleggsfase: Eventuell risiko knyttet til 
anleggsgjennomføringen anbefales avklart gjennom eget 
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HENDELSE/SITUASJON AKTUELT S. K. R. KOMMENTAR 

risikomøte med JBV før anleggsstart.  

16. Havn, kaianlegg Nei      

17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei      

18. Skole barnehage Nei     Ikke relevant i planområdet. 

19. Tilgjengelighet for 
utryknings-kjøretøy 

Ja  1 3  

Tomten har atkomst via Vestveien, som er off. vei. 

Der vil etableres plass for utrykningskjøretøy og der vil 
etableres med snumulighet for 12 m lastebil. 

Follo Brannvesen har påpekt at det ikke vil være aktuelt 
med utvendig slokking på den siden av bygget som vender 
mot jernbanen pga. strømførende ledninger. Det er 
utarbeidet et eget Brannteknisk notat – Brannvesenets 
slokkemuligheter, datert 17.11.2022, som oppsummerer 
innspill fra brannvesenet, viser utklipp av situasjonsplan 
brann og de løsninger som er planlagt i bygget, som er 
relevant for problemstillingen. 

20. Brannslukningsvann Nei  1 3  
Det forutsettes at brannvannforsyningen avklares i 
overordnet VA-plan. 

21. Kraftforsyning Ja   1 2  

Forslagstiller har vært i kontakt med netteier Norgesnett 
som opplyser at det pr dato ikke er ledig trafokapasitet i 
området. Det må derfor planlegges for oppføring av ny 
nettstasjon innenfor planområdet, enten på terreng eller 
eget rom i bygg. Ny nettstasjon kommer i tillegg til 
eksisterende trafo som skal bestå. Ny bebyggelse har 
behov for en 1000 kVA trafo med 400V forsyning til 
bygget.   
Eiendommen omfattes av konsesjonsområde for Follo 
Fjernvarme AS. Det er videre ikke registrert særskilte 
risikoforhold tilknyttet denne tematikken.  

22. Vannforsyning Ja  1 1  

Sweco Norge AS er engasjert for utredning av 
grunnforhold på Finstad nordre i Ski kommune i 
forbindelse med rehabilitering/oppdimensjonering av 
eksisterende vann og avløpsanlegg. 
Gjeldende trasé er fra jernbanens område og følger 
sydsiden av Finstadbekken opp mot Markveien. Fra 
Vestveien til Markveien skal traseen i hovedsak følge 
gangveien. Ref. Eget OV-notat.  

23. Forsvarsområde Nei     Ingen kjente. 

24. Rekreasjonsområder Nei     

Tilfører området grønt ved å legge tinghuset i en park med 
flere permeable, grønne flater.  

Det vil etableres et torg som binder tinghuset og nytt bygg 
sammen til en helhet med felles atkomstområde. Torget 
har gode sol- og lysforhold.  

Forurensningskilder 

Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei     Kontorbebyggelse inntil eiendommen. 

26. Permanent forurensing Nei     Kontorbebyggelse inntil eiendommen. 

27. Støv og støy; industri Nei     

28. Støv og støy; trafikk Ja  3 2  

Det er gjennomført støyanalyse i forbindelse med 
områdeplan for Ski sentrum. Togtrafikk utgjør den 
dominerende støykilden i området ved Ski stasjon, og 
veitrafikk dominerer langs de trafikkerte veiene.  
Hovedutfordringen er derimot oppføring av kontorbygg i 
nærhet til jernbanelinjen. Ny bebyggelse er lagt slik at 
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uterom skjermes. Støyskjerming i fasader iht TEK-17. 
Det forutsettes at retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442) og retningslinje for 
behandling av luftkvalitet (støv) i arealplanleggingen (T-
1520) følges opp i bygge- og anleggsfasen. 

29. Støy; andre kilder Nei     Ingen kjente. 

30. Forurenset grunn Nei     

Det er utarbeidet Miljøteknisk grunnundersøkelse og 
tiltaksplan: Massene på området kan iht. 
Forurensningsforskriften, samt Miljødirektoratets 
veiledere TA-2553/2009 og TA-1629/1999 regnes som 
rene. Men analysene av oljeforbindelsene THC viser noe 
forhøyede konsentrasjoner av olje i fire av prøvene. Med 
bakgrunn i dette må det utarbeidet en tiltaksplan for 
forurenset grunn i byggesaken. 

31. Høyspentlinje Nei    

Det går en høyspentledning gjennom område nord for 
planområdet, fra Kjeppestadveien til politihuset. Området 
er regulert med hensynssone med 23 m buffer. Innenfor 
denne bufferen skal det ikke oppføres byggetiltak. 

32. Risikofylt industri 

(kjemikalier, eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Ja   1 2  

Brann/eksplosjon ved Follo fjernvarmes anlegg utenfor Ski 
storsenter. Nordvest for planområdet ligger 
Spisslastsentralen Ski Storsenter. NVE har gitt revidert 
konsesjon for Follo Fjernvarme AS i 2021 (ref. 6).  I 
konsensasjonsbrevet/søknaden opplysses det at bl.a. er 
det byttet ut de to gamle varmepumpene i 
varmesentralen på Ski storsenter.  

33. Avfallsbehandling Nei      

34. Oljekatastrofe-område Nei      

Forurensing 

Medfører tiltak i planen: 

35. Fare for akutt 
forurensing 

Nei    Kontorbebyggelse.  

36. Støy og støv fra trafikk Nei    
Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av et 
omfang som gir vesentlig støv eller støy. 

37. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei      

38. Forurensing av sjø Nei     Ikke relevant i planområdet. 

39. Risikofylt industri Nei      

Transport 

Er det risiko for: 

40. Ulykke med farlig gods Nei    Det er lite transport av farlig gods i tilknyttede sideveger. 

41. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei      

42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Ja  1 2  

Adkomster må vurderes/tegnes ut iht. Vegnormalen – 

også med tanke på sikt. 

Ikke registrert ulykker i nærmeste området. 

43. Ulykker med gående/ 
syklende 

Ja  1 3  

Adkomster må vurderes/tegnes ut iht. kommunenes 

vegnormal. Krav til frisikt må ivaretas. Det er utarbeidet et 

trafikknotat til detaljreguleringen (EFLA, 29.04.2022) 

Trafikksikkerheten bedres sammenlignet med dagens 

situasjon. Framtidig gang- og sykkelveinettet blir en viktig 

forbindelse for gående og syklende mellom øst og vest i 

Ski sentrum.  

44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja  1 4  
Det settes egen bestemmelse for sikker gjennomføring av 

anleggsperioden. 
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Det må gjøres en grundig planlegging av 

anleggsgjennomføringen i samsvar med regelverk for 

HMS, SHA m.m. med særskilt fokus på nærhet til viktig 

infrastruktur som jernbane og fylkesvei, samt farlige 

terrengformasjoner. Også når det gjelder transport til/fra 

byggeplass. 

Videre må det forebygges mot forurensning til 

Finstabekken. Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan 

for bygge- og anleggsarbeidene 

som beskriver mål, krav, tiltak og ansvarlige for tiltak. 

Dette for å ivareta miljøkrav i bygge- og anleggsfasen. 

Andre forhold 

Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

45. Fare for 
terror/sabotasje 

Ja 1 4  
Der er politi og tinghus - viktige samfunns-funksjoner i 
nærhet. 

46. Regulerte vannmagasin 
med usikker is /varierende 

vannstand 

Nei     

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

Nei     
Der er ingen naturlige bratte terrengformasjoner, gruver, 
sjakter eller lignende innenfor området 

48. Andre forhold Nei      

 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. 
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(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 (trinn 3) 

a.  01 – Masseres/skred 

i. Beskrivelse av uønsket hendelse 

Menneskelig aktivitet som store gravearbeider, sprengningsarbeid, flatehogst, urbanisering eller 

påvirkning av store trykkforandringer på terrenget kan utløse skred av ulike typer. Store 

nedbørsmengder eller lokal flom kan også utløse skred. Skredhendelser av større eller mindre 

utstrekning kan medføre store materielle skader og i visse tilfeller true liv og helse. I ROS-analysen for 

sentrumsplanen beskrives det som nødvendig å gjennomføre geotekniske undersøkelser ved nye 

byggetiltak for å avdekke grunnforholdene. Undersøkelser i forkant av utbygging bidrar til å minke 

risikoen for ulykker. 

ii. Sårbarhetsvurdering 

I planforslaget er det utarbeidet rapporter med oppsummering av geotekniske grunnundersøkelser 

utført for å innhente informasjon om grunnforhold på det aktuelle området. Det er også utarbeidet 

notat med vurdering av områdestabilitet (Ref.6).  

Tomta ligger i et område hvor NGU antyder at det skal være marine avsetninger, og tomta ligger 

undermarin grense. Kart fra NVE viser at det ikke er noen registrerte kvikkleiresoner i en radius på over 

4 km. Statens Vegvesen har avdekket sprøbruddsmaterialer i noen av sine prosjekter i Ski-området, 

men det er flere hundre meter mellom disse og den aktuelle tomta. I henhold til kriteriene i veilederen 

ligger tomta teoretisk sett innenfor et aktsomhetsområde ettersom helningen på terrenget er brattere 

enn 1:20 og skråningshøyden er over 5 m. Områdestabiliteten anses likevel som ivaretatt fordi 

grunnundersøkelser viser at det et ikke er sprøbruddsmateriale/kvikkleire, hverken under Tingretten, 

den aktuelle tomta eller rett øst for tomta på sporområdet. 

På østre del av tiltaksområdet (parkeringsplassen mot jernbanen), er området dekt av asfalt med 

underliggende grove pukkmasser med en varierende mektighet på omtrent 1 meter. Underliggende 

masser består hovedsakelig av kompakt tørrskorpeleire med jernutfelling. Ved nord-vestlige del av 

prøvetakingsområdet bestod øverste meter av fyllmasser med av pukk med noe finstoff. 

Underliggende masser bestod av tørrskorpeleire med jernutfelling over mørk grå og kompakt leire på 

omtrent 2,5 meters dyp. 

iii. Sannsynlighetsvurdering 
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Terrenget på tomta preges av 2 platåer, begge benyttet som parkeringsarealer mellom Tingretten og 

jernbanen, med ca. 2 m høydeforskjell mellom platåene. Det er ikke avdekket løsmasser med 

sprøbruddegenskaper på tomta, og dybdene til berg ligger i området 3-5 m. Det er derfor ingen fare 

for skred som kan påvirke prosjektet. Det er videre helt usannsynlig at tomta kan bli truffet at et 

kvikkleireskred som kommer fra områder som ligger høyere opp i terrenget ettersom terrenget 

vest/nordvest for Tingretten heller slakt (ca. 1:15). 

Det er liten bekk på søndre side av tomta (Finstadbekken) som går inn i en betongkulvert før den 

krysser under jernbanen. Denne er ikke registrert i NVE sitt aktsomhetskart for flom, og det forventes 

således ingen problemer med flom. 

TABELL 6 Vurdering av sannsynlighet for deltema Masseras/skred. 

SANNSYNLIGHET 

HØY MIDDELS LAV 

☐ ☐ ☒ 

 

iv. Konsekvensvurdering 

Ras i området vil mest sannsynlig ha lokal karakter ettersom det er planlagt å bygge ny kjeller under 

fundamenteringsnivået til Tingretten, og dette til dels helt inntil eksisterende fundamenter. På øst 

siden grenser bygge til jernbane, men det skal ikke bygge nærmere enn 15 meter jf. innvilget 

dispensasjon fra jernbaneloven §10. Likevel kan konsekvensen av at ett eller flere bygg rammes være 

alvorlig. Basert på de avdekkede forholdene regnes tomta som godt egnet for bebyggelse. Tiltaket må 

tilpasses de stedlige forholdene og prosjekteres for å ivareta gjeldende krav til bæreevne, setninger og 

lokalstabilitet. Det vil være nødvendig med geotekniske tiltak inn mot Tingretten og mot 

Vestveien/Politihuset for etablering av byggegropa (spunt, rørvegg,..). 

 

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 utført grunnundersøkelser, utarbeidet rapporten med oppsummering av geotekniske 

grunnundersøkelser, samt notat med vurdering av områdestabilitet.  
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b. 28 – Støy og støv; trafikk, jernbane 

i. Beskrivelse av uønsket hendelse 

Støy kan være et alvorlig helseproblem for mange. I Ski sentrum er det jernbanen og veitrafikk som er 
de største kildene til støy. Risiko knyttet til støy avhenger av eksponering. Ved å isolere støykildene slik 
at befolkningen ikke blir eksponert, er ikke støy nødvendigvis en fare. 
 

ii. Sårbarhetsvurdering 

Det er gjennomført støyanalyse i forbindelse med områdeplan for Ski sentrum. Togtrafikk utgjør den 

dominerende støykilden i området ved Ski stasjon, og veitrafikk dominerer langs de trafikkerte veiene.  

Hovedutfordringen er derimot oppføring av kontorbygg i nærhet til jernbanelinjen. Ny bebyggelse er 

lagt slik at uterom skjermes. Planforslaget har bestemmelse som sørger for at nybygg støyskjermes i 

fasader.  Det forutsettes at retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) og 

retningslinje for behandling av luftkvalitet (støv) i arealplanleggingen (T-1520) følges opp i bygge- og 

anleggsfasen. 

iii. Sannsynlighetsvurdering 

Planområdet ligger inntil tog stasjon. Støy og/ rystelser fra jernbanen til bygninger og uteområder er 
sannsynlig uten nødvendige tiltak.  

TABELL 8 Vurdering av sannsynlighet for deltema Støy og støv; trafikk 

SANNSYNLIGHET 

HØY MIDDELS LAV 

☒ ☐ ☐ 

 

iv. Konsekvensvurdering 

Ved å isolere støykildene slik at befolkningen ikke blir eksponert, er ikke støy nødvendigvis en fare. 

TABELL 9 Vurdering av konsekvens for deltema Støy og støv; trafikk 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

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

Materielle verdier ☐ ☒ ☐ ☐ 

v. Usikkerhet 

Støyberegningene fra 2014/2015 (områdeplan) kan være noe utdaterte og bør oppdateres senest 

ifbm. tiltaksdimensjonering. Kontor er ikke støyfølsom bebyggelse. Kontorbygg har riktignok rom med 

støyfølsom bruk, her må lydkravene iht. teknisk forskrift tilfredsstilles. I den forbindelse benyttes 

fasadetiltak (lydvinduer og fasadekonstruksjon med gode lydreduserende egenskaper) for nye 
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kontorbygg i støysonene. NS8175:2019 definerer krav til innendørs. De kravene er knyttet til teknisk 

forskrift og derfor ikke vanlig å ha med som en del av bestemmelsene. 

c. 42- Ulykke i av- og påkjørsler 

i. 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. 

ii. 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.  

iii. Sannsynlighetsvurdering 

Det er ikke registrert ulykker i planområdet knyttet til dette temaet. Det har skjedd tre 

fotgjengerulykker i området, hvorav én i Vestveien og to i nærheten av rundkjøringene der Vestveien 

møter fylkesvei 1378 Nordbyveien og fylkesvei 152 og 154 Åsveien og Søndre Tverrvei. I tilknytning til 

rundkjøringen med Nordbyveien har det skjedd én ulykke med kryssende kjøreretning og én med 

uklart forløp. 

TABELL 10 Vurdering av sannsynlighet for deltema Støy og støv; trafikk 

SANNSYNLIGHET 

HØY MIDDELS LAV 

☐ ☐ ☒ 

 

iv. 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 Støy og støv; trafikk 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

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

Materielle verdier ☐ ☐ ☒ ☐ 

v. Usikkerhet 



 

25 
 

Det er ikke knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget.  

d. 43- Ulykke med gående/syklende 

i. 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. Vestveien har fortau på én side, den er planlagt 

tosidig fortau. Det er stilt krav om at det settes av plass til parkering under bakken. På sikt kan dette gi 

mindre gateparkering og dermed bedre oversikt. Det er planlagt G/S-bruer over jernbane som 

forbindelse fra Ski stasjon til området vest for stasjonen. Likevel er det et potensiale for ulykker og 

mulige konfliktpunkter: 

• Kryssing av Vestveien ved rundkjøring med atkomstveien til planområdet. Eksiterende gangfelt 

bør utbedres. 

• Felles atkomstvei til planområdet og virksomheter i Vestveien 18, 20 og 24, og regulerte G/S-

veier ved jernbane. Disse bør detaljeres og planlegges med hensyn til trafikksikkerhet for myke 

trafikanter. 

  

FIGUR 7 Mulig konfliktpunkt: Ulykke med gående/syklende. Kilde bakgrunnskar: områdeplan for Ski sentrum. 

 

ii. 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. 

iii. Sannsynlighetsvurdering  

Det er ikke registrert ulykker i planområdet knyttet til dette temaet. Det har skjedd tre 

fotgjengerulykker i området, hvorav én i Vestveien og to i nærheten av rundkjøringene der Vestveien 

møter fylkesvei 1378 Nordbyveien og fylkesvei 152 og 154 Åsveien og Søndre Tverrvei. I tilknytning til 

rundkjøringen med Nordbyveien har det skjedd én ulykke med kryssende kjøreretning og én med 

uklart forløp. 
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TABELL 12 Vurdering av sannsynlighet for deltema Støy og støv; trafikk 

SANNSYNLIGHET 

HØY MIDDELS LAV 

☐ ☐ ☒ 

iv. 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 Støy og støv; trafikk 

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT 

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

Materielle verdier ☐ ☐ ☐ ☒ 

v. Usikkerhet 

Det er ikke knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget.  

 

e. Risikomatrise  

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen. Tallverdiene 

øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med nummerering mellom 1 og 

48 angir nummer fra sjekklisten. Kun identifiserte hendelser er plottet inn i tabellen. Hendelser i røde 

felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser 

i grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

i. Liv og helse 

Planen vurderes 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  28, 43, 44  

Lav  32,42 1,45 
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ii. Stabilitet 

Planen medfører lav risiko for stabilitet.  

TABELL 15 Risikomatrise for stabilitet 

 

                                                                Konsekvenser for stabilitet 

Sannsynlighet 
 

Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 1, 42   

 

iii. Materielle verdier 

Oppstuing av vann ved bekken 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 

Høy    

Middels    

Lav 42 1, 28,32  
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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. Det er 

følgende bestemmelsene som vil foreslås for planen:  

- Det skal sikres tilstrekkelig flomkapasitet tilsvarende 200-årsregn. Det skal legges til grunn en 

klimafaktor på 1,5. 

- Det skal sikres erosjonssikker avrenning av flomvann. 

- Bygninger og anlegg i områder som berører flomveier, skal utformes slik at tilstrekkelig 

sikkerhet oppnås. 

- Overvannsanlegget skal utformes på en slik måte at det ikke medfører økt flomfare eller 

forurensning nedstrøms i vassdraget.  

Støy 

Kontor er ikke støyfølsom bebyggelse. Ny bebyggelse er lagt slik at uterom skjermes. Det må lages 
bestemmelser som sørger for at nybygg støyskjermes i fasader.  Det forutsettes at retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) og retningslinje for behandling av luftkvalitet (støv) i 
arealplanleggingen (T-1520) følges opp i bygge- og anleggsfasen. 

Trafikkuhell med gående/syklende  

For planområdet som helhet så vurderes risikoen å være lav. Vi har identifisert et mulig risikoområde 

ved rundkjøring med Vestveien. Det er planlagt tosidig fortau langs atkomstveien. Eksisterende 

gangfelt ved rundkjøring bør oppgraderes. Atkomst til p-kjeller og plassering av den bør utformes med 

tilfredsstillende frisiktsoner og hensyn til ev. konfliktpunkter mellom gående og kjørende.  

Anleggsfasen  

Nærhet til jernbanen kan medføre ulike risikoer og sikkerhet i anleggsfase og avstanden fra jernbanen 

forutsettes godkjent av JBV før byggestart. Dette inkluderer også en vurdering av behovet for 

vibrasjonsmålinger og måling av grunnvannsendringer under anleggsarbeid for å avdekke eventuelle 

konsekvenser for nærliggende infrastruktur.  

Potensielle sabotasje/ terrormål i nærheten  

ROS-analysen vurderer potensialet for mulig sabotasje eller terror, kun på et rent teoretisk og generelt 

grunnlag og baseres på kjent og offentlig tilgjengelig kunnskap. Etter hva konsulent er kjent med er det 

ingen spesifikke indikasjoner på at planområdet med omland har høyere eller lavere risiko for 

eventuelle uønskede hendelser beskrevet i dette avsnittet enn andre sammenliknbare områder på det 

sentrale Østlandet. I etterkant av 22. juli 2011 har nødetatene innført prosedyre for hvordan de tre 

 TILTAK FOR Å REDUSERE RISIKO- OG SÅRBARHET (TRINN 4) 
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nødetatene skal håndtere hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer samtidig 

(PLIVO-hendelse). Vurderinger gjennomført av PST legger til grunn det mest sannsynlige «modus 

operandi» for et potensielt terrorangrep til å være angrep mot lett tilgjengelige mål med relativt enkle 

midler. Som det presiseres i avsnittet over er sannsynligheten for en slik hendelse lav, men svært 

vanskelig å angi kvantitativt. En større hendelse kan eksempelvis på Ski stasjon eller Ski Senter, få 

indirekte eller direkte konsekvenser for planområdet. På grunnlag av usikkerheten knyttet til uønskede 

handlinger og fordi det er en rekke ulike faktorer som gjør seg gjeldende, angis det ingen konkret 

sannsynlighet i denne ROS-analysen for om det kan inntreffe en PLIVO-hendelse i, eller i direkte 

tilknytning til planområdet. 

a. Oppfølging gjennom planverktøy (trinn 5) 

TABELL 17 Risikoreduserende tiltak som det anbefales at innarbeides i reguleringsplanen og videre planer for tiltaket 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

1 Masseras/skred 
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. 

4 Overvann/flom 
Det er stilt krav om lokal overvannshåndtering. I tillegg er det stilt krav 
om at flomveier ivaretas ved tiltak. 

28 Støy  
Ivaretas av Teknisk forskrift. Det lages bestemmelser som sørger for at 
nybygg støyskjermes i fasader.   

42 Ulykke i av og påkjørsler 

Frisikt krav i atkomsten ved rundkjøring må sikres. Parkering skjer 
under baken, inn- og må med hensyn til myke trafikanter og 
andre kjøretøy, bl.a. frisikt krav skal ivaretas, mest mulig 
separering av myke trafikanter fra biltrafikk.  

43 
Ulykke med 
gående/syklende 

Det er foreslått tosidig fortau langs atkomstveien. Det anbefales å 
utbedre gangfelt ved rundkjøring for å begrense antall 
konfliktpunkter mellom myke trafikanter og bilister. 

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 

4 Overvann/flom Lavere risiko Lavere risiko 

28 Støy Lavere risiko Lavere risiko 

42 Ulykke i av og påkjørsler - Lavere risiko 

43 Ulykke med gående/syklende - Lavere risiko 
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 KONKLUSJON  

Risiko og sårbarhetsanalysen har identifisert fare for skade knyttet til masseras, overvann, flom og 

ulykker, jfr. kapittel 4. Analysen viser at det bør innføres tiltak knyttet til sikkerhet for gående ved 

innkjøring til p- kjeller og langs atkomstveien og ved rundkjøring ved Vestveien. Det er viktig med 

grundig planlegging av anleggsgjennomføringen med tanke på nærhet til viktig infrastruktur som 

jernbane og hensyn til myke trafikanter. Tiltakene i planen sikrer at man får et akseptabelt farenivå.  
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Denne analysen er utført på detaljreguleringsnivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 

Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger i 

byggeplan.  

Opplysningene som ligger til grunn for denne risikoanalysen er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, 

rapporter utarbeidet i forbindelse med detaljreguleringsplanen m.m. Usikkerheten i analysene 

vurderes å være relativt liten. 

Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare rammer 

for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette 

planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 

forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 

Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 

Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 

 

 

 USIKKERHET  
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FIGUR 8 Bekken i nærheten av Vestveien 22. Kilde: kommune kart. 

 

FIGUR 9 NVE Kraftsystem Nettanlegg. Kilde: NVE. 

 

FIGUR 10 NVE faresone for skred i bratt terreng. Kilde: NVE. 

 VEDLEGG 
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FIGUR 11 Aktsomhetskart for flomfare, hentet fra NVE.no 24.03.2021. Planområdet (markert i rødt) ligger utenfor 
aktsomhetsområdet.  

 

FIGUR 12 Flomhendelse omrade. For Ski området gjelder 100-års flom. Kilde: NVE 

 

FIGUR 13 Radon aktsomhetsgrad for Vestveien 22: moderat. Kilde: NGUs-radonkart. 
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FIGUR 14 Naturvernområder. Kilde: miljødirektoratet. 

 

 

FIGUR 15 Støysonekart: vei - til venstre og tog – til høyre, Ski sentrum 2025. Kilde: ROS-analyse. Områderegulerign for Ski 
sentrum, 2015. 
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