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Sammendrag 
Det er gjennomført en ROS-analyse i samband med utarbeiding av forslag til reguleringsplan for Syningen 
2, Nesbyen kommune.  

Den nye planen omfatter områdene F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie samt 
gjeldende reguleringsplan for Syningen (PLANID 02199901).   

ROS-analysen er utarbeidet i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
(DSB, 2017).  

ROS-analysen har identifisert følgende potensielle hendelser: 

• Ras- og skredfare 

• Ekstremvær/overvann 

• Beredskap 
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1 Innledning 
 Mandat 

Nesbyen Fjellandsby as har gitt HR Prosjekt AS (HRP) i oppdrag å gjennomføre en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for detaljregulering Syningen 2, Nesbyen kommune.  Formålet med 
planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i samsvar med gjeldende 
kommunedelplan for Natten og Tverrlie med tilhørende infrastruktur som adkomst og VA. Formålet med 
analysen er å vurdere risiko og sårbarhet ved utbyggingsformålet. Analysen gjennomføres med bakgrunn i 
Plan- og bygningslovens §4-3 som lyder: 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging…».  

 Prosjektbeskrivelse 
Reguleringsplanen for Syningen 2 legger til rette for 32 nye fritidstomter ved Natten i Nesfjellet, samt 
forslag om å gjøre område for fritids- og turistformål (forretning, herberge, bevertning) om til kombinert 
formål  fritidsbebyggelse - blokk, fritids- og turistformål (utleie) og næring (hotell, bevertning). 
Eksisterende fritidstomt tomt 15 blir foreslått lagt inn i kombinertområdet. Den nye planen omfatter 
områdene F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Den nye planen vil erstatte 
gjeldende reguleringsplan for Syningen (PLANID 02199901).  
Planområdet utgjør et areal på ca. 183 daa. 

 

 
Figur 1. Oversiktskart med lokalisering av planområdet Syningen 2 (rød sirkel) 
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2 Metode 
I dette kapittelet beskrives metode for risiko- og sårbarhetsanalysen. Videre presenteres forutsetningene 
som ligger til grunn for analysen.  

 Metode 
For gjennomføringen av denne ROS-analysen har vi tatt utgangspunkt i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)1 veileder for ROS-analyse som overordnet metodisk rammeverk. 
Nedenfor følger en gjennomgang av stegene benyttet i denne analysen: 

 
Figur 2: Trinnene i ROS-analysen (DSB 2017) 

 

 
1 (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, 2017) 

Kapittel 3
• Beskrive planområdet

Kapittel 4
• Identifisere mulige uønskede hendelser

Kapittel 5
• Vurdere risiko og sårbarhet

Kapittel 5
• Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Kapittel 6
• Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
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Under følger en grafisk fremstilling av innholdet i ROS-analysen. Sløyfediagrammets venstre side viser hva 
som påvirker sannsynligheten for den uønskede hendelsen, og høyre side hva som påvirker 
konsekvensene av hendelsen. Jo flere tiltak som bidrar til å redusere hhv. sannsynlighet og konsekvens, 
desto lavere er sårbarheten dersom en uønsket hendelse inntreffer.  

 
Figur 3. Sløyfediagram - metode for ROS-vurdering 

Tabell 1. Begrepsforklaring, DSB 
BEGREP FORKLARING 

SANNSYNLIGHET 
Et mål for hvor trolig det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i planområdet 
innenfor et visst tidsrom. 

KONSEKVENS Virkningen den uønskede hendelsen kan få for planområdet og utbyggingsformålet 

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

SÅRBARHET 
Evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle 
eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 

TILTAK 
I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å 
redusere risiko og sårbarhet. Tiltakene kan påvirke sannsynligheten, årsakene, 
sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskede hendelsene. 

AKSEPTKRITERIUM 
Forhåndsdefinert kriterium som brukes for å vurdere om risiko er innenfor et 
akseptabelt nivå. Akseptkriteriene fordeler risiko på grønn, gul og rød risiko, tilsvarende 
akseptabel, tolerabel og uakseptabel risiko.  

 

 Avgrensninger 
En ROS-analyse skal i hovedsak dreie seg om samfunnssikkerhet, dvs. hendelser med negative 
konsekvenser for samfunn og innbyggerne. Utarbeidet ROS-analyse er i hovedsak begrenset til å se på 
forhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet samt hendelser som kan 
forkomme på planområdet som følge av tiltaket, og som følgelig kan påvirke gitte samfunnsverdier. De 
fleste hendelser omhandler konsekvenser som følger av selve tiltaket, mens noen konsekvenser er 
eksisterende risiko- og sårbarhetsforhold som gjelder på området i dag. I kapittelet «Sårbare systemer» 
vurderes hendelser som kan tenkes å ha negative følgekonsekvenser på spesielt sårbare systemer, 
herunder kritiske samfunnsfunksjoner. 
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 Forutsetninger 
I dette avsnittet beskrives forutsetningene som ligger til grunn for analysen. 

S A MFU NN SVER DIER  O G KO NSE KVE NS TY PER 
 

Samfunnsverdier og konsekvenstyper som vurderes i analysen er listet opp i tabellen under. 

Tabell 2. Samfunnsverdier og konsekvenstyper 
SAMFUNNSVERDI KONSEKVENSTYPE DEFINISJON 

LIV OG HELSE 
Liv og helse: 
• Skader og sykdom 
• Dødsfall 

Vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og 
midlertidige) eller andre som er påført helsemessige 
belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 

TRYGGHET 

Stabilitet: 
• Manglede dekning av 

grunnleggende behov 
• Forstyrrelser i 

dagliglivet 
• Utrykning nødetater 
• Utrygghet 

Vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og 
varighet) som blir berørt av hendelsen gjennom svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang 
på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, 
fremkommelighet mv.  

EIENDOM 
Materielle verdier: 
• Økonomiske tap 

Vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede 
hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på 
eiendom. 

 
For vurdering av konsekvenser for samfunnsverdier benyttes en firetrinns skala, fra ubetydelige til store 
konsekvenser. Skalaen er definert som følger for de fire konsekvenstypene.  

 
Tabell 3. Konsekvenstyper og -skala 

 

S AN NSY NLI GHE TS S KA LA 
For å vurdere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, benyttes en sannsynlighetsskala. 
Skalaen er basert på risikomatrisen i figur 9 i DSBs veileder Metode for ROS-analyse i planleggingen2.  

 

 

 
2 (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, 2017) 

  KONSEKVENSER 

  SMÅ  MIDDELS STORE 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

T
Y

P
E

R
 

L IV OG HELSE 
Få eller små 
personskader 
(krever legebehandling). 

Få, men alvorlige 
personskader 
(varige mén). Eller 
mange mindre skadde. 

Dødsfall, eller mange alvorlig 
skadde. 

STABILITET 

Begrenset antall 
personer opplever noen 
forstyrrelser i dagliglivet. 
 

Flere personer påvirket 
2-7 dager.  Opplever 
utrygghet eller 
forsinkelse i utrykning. 
 

Befolkning i og omkring 
planområdet påvirket i mer enn 
7 dager. Opplever manglende 
dekning av grunnleggende 
behov. 

MATERIELLE 
VERDIER  < 500 000 NOK 0,5 – 5 mNOK > 5 mNOK 

 VEKT 1 2 3 
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Tabell 4. Sannsynlighetsskala for plan-ROS 

 

E VA LUERI N G AV  R IS IK O 
Akseptkriteriene er et sett med forhåndsdefinerte kriterier som legges til grunn for å vurdere i hvilken 
grad risiko er innenfor et akseptabelt nivå. Akseptkriteriene benyttes til å beskrive i hvilken grad og når 
tiltak skal iverksettes. Tallene i fargecellene angir produktet av vektingen fra skalaene for sannsynlighet og 
konsekvens. Fargene i matrisen angir akseptkriteriene. 

Tabell 5. Risikomatrise 
 SANNSYNLIGHET 

LAV 
(1 ) 

MIDDELS 
(2) 

HØY 
(3) 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

STORE (3) (3) (6) (9) 

MIDDELS  (2) (2) (4) (6) 

SMÅ  (1 ) (1) (2) (3) 

 

For hver uønsket hendelse beregnes risikoen som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Dette gir 
hver enkelt hendelse en plassering i risikomatrisen. 

Tabell 6. Akseptkriterier 

FARGE BESKRIVELSE 

RØD Uakseptabel risiko. Risikoreduserende tiltak skal gjennomføres. 

GUL Tolerabel risiko. Tiltak gjennomføres for å redusere risiko så mye som mulig. 

GRØNN Akseptabel risiko. Opplagte tiltak for å redusere risiko skal likevel 
gjennomføres. 

 

US I KKE RHE T I  AN A LYSE N 
ROS-analysen baserer seg på kjent og tilgjengelig materiale, og utbyggingsplanene slik de forelå på 
analysetidspunktet. Databaser på web og informasjon fra utbygger er benyttet som underlag.  

 

SANNSYNLIGHET BESKRIVELSE SCORE 

LAV Sjeldnere enn én gang i løpet av 100 år. Sannsynlighet < 1% 1 
MIDDELS Én gang i løpet av 10-100 år. Sannsynlighet 1-10% 2 
HØY  Oftere enn én gang i løpet av ti år. Sannsynlighet > 10% 3 
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3  Beskrivelse av planområdet 
 

 Planområdet 
Planområdet er i kommunedelplan avsatt til fritidsbebyggelse – nåværende og fritidsbebyggelse – 
framtidig.  

Område F12 er tidligere delvis regulert med planid: 02199901. Område F11 er ikke tidligere regulert. Det 
er pr. dags dato 15 fradelte tomter innenfor område F12. Av disse er det bygd på 10 av tomtene. Det er 
ingen bebygde eller fradelte tomter innenfor F11 i planområdet.  

 
Figur 4: Kartutsnitt som viser planområdets avgrensing, arealformål og tilgrensende arealformål.   

 

 Planlagt tiltak 
Reguleringsplanen for Syningen 2 legger til rette for 32 nye fritidstomter ved Natten i Nesfjellet, samt 
forslag om å gjøre område for fritids- og turistformål (forretning, herberge, bevertning) om til kombinert 
formål  fritidsbebyggelse - blokk, fritids- og turistformål (utleie) og næring (hotell, bevertning). 
Eksisterende fritidstomt tomt 15 blir foreslått lagt inn i kombinertområdet. Den nye planen omfatter 
områdene F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Den nye planen vil erstatte 
gjeldende reguleringsplan for Syningen (PLANID 02199901).  
Planområdet utgjør et areal på ca. 183 daa. 

 

F12 

F11 
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Figur 5: Forslag til detaljreguleringsplan for Syningen 2. 

 

 

 Naturpåkjenninger 
I henhold til TEK 17 §7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende 
sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

I følge NVE atlas er eneste registrerte naturfare et aktsomhetsområde for snøskred i østre del av 
planområdet. 
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Figur 4: Utsnitt av NVE Atlas med aktsomhetsområde for snøskred 
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4  Uønskede hendelser 
HRP har i første omgang kartlagt mulige hendelser og potensielle farer innenfor planområdet. Listen ble 
generert med utgangspunkt i sjekkliste for ROS-analyse. For å skille mellom de hendelser som var 
relevante for videre vurdering og de hendelser som ikke var relevante ble det gjort en siling. I skjemaet 
nedenfor er det momenter som er besvart med «ja» som gir grunnlag for nærmere vurderinger. 

 

Tabell 7. Aktuelle hendelser / farer og eksisterende barrierer 
Emne   Forhold eller uønsket 

hendelse  
Vurdering  

Nr Rele-
vans 

Merknad 

 
Naturgitte forhold  

1 Jord-, leire- eller 
løsmasseskred  

Nei Ingen kjente forhold eller 
erfaringsgrunnlag som tilsier rasfare. 

2 Snøskred Ja Deler av planområdet i nord-øst ligger 
innenfor aktsomhetsområde for 
snøskred.  

3 Kvikkleire, utglidning (er 
området geoteknisk ustabilt)?  

Nei Ingen kjente forekomster 

4 Flom/oversvømmelse?  Nei Ingen kjente forhold eller 
erfaringsgrunnlag som tilsier flomfare. 

5 Flom i elv/bekk, herunder 
lukket bekk?  

Nei  

6 Sterkt vindutsatt, storm, orkan 
etc. 

Nei  

7 Mye nedbør Nei  
8 Radon i grunnen Nei NGU: Et lite område lengst øst i 

planområdet har høy aktsomhetsgrad. 
Dekkes av TEK 17. 

9 Vil skogbrann/lyngbrann i 
området være en fare for 
boliger/hus? 

Nei Området er/blir regulert som tradisjonelt 
hyttefelt med god avstand mellom 
bygningene slik at spredningsfaren ved 
normale forhold er liten. Hytteområdet 
ligger i ei skogvokst li som gjør at ved 
ekstremvær (tørke) så kan bygninger 
være utsatt. 

10 Ekstrem nedbør overvatn  Ja Overvannshåndtering 
     
 
Kritisk infrastruktur 

11 Drikkevannskilder  Nei Ikke relevant. Bare fritidsbebyggelse 
12 Brudd på vann- og avløp Nei Ikke relevant. Bare fritidsbebyggelse 
13 Strømbrudd Nei Ikke relevant. Bare fritidsbebyggelse 

     

Beredskap 

14 
 
 

Har området utilstrekkelig 
brannvannsforsyning?  

Nei Det er brannkum i nærområdet (ved 
Nesbyen golf og aktivitetspark og 
Senterområdet Nord) samt at det i nylig 
godkjente detaljplan for Seterfeltet 2 er 
forutsatt etablering av brannvannsuttak.  

15 Utrykningstid for 
utrykningskjøretøy 

Nei I følge google map tar det 25 minutter å 
kjøre fra brannstasjon til planområdet. 

16 Har området bare en mulig 
atkomstrute for brannbil, 
ambulanse?  

Ja Det er to alternative veger fra Fv.2910 
(Rukkedalsvegen) og frem til krysset 
Trondrudvegen/ Bøgasetvegen. De siste 
4-5 km frem til planområdet er det kun en 
adkomstrute.  

17 Er området utsatt for fare i 
forbindelse med dambrudd? 

Nei  

     
18 Transport av farlig gods  Nei  
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Emne   Forhold eller uønsket 
hendelse  

Vurdering  
Nr Rele-

vans 
Merknad 

Trafikksikkerhet og 
transport 

35 Trafikkulykker  Nei Lav fartsgrense, liten trafikk 
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5 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
I dette kapittelet er det gjort vurderinger av risiko og sårbarhet. Det er først gjort en vurdering av 
hendelsene sett opp mot eventuelle sårbare systemer. Deretter er det gjort en vurdering av hendelsene i 
forhold til sannsynlighet og konsekvens. Eksisterende barrierer, jf. Tabell 7 er hensyntatt i vurderingene. 
Ut ifra resultatet av risikovurderingen er det identifisert og foreslått risikoreduserende tiltak knyttet til 
hver hendelse i gul og rød risikokategori. 

 

 Sårbare systemer 

NR. 4 UØNSKET HENDELSE          Ras 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale 
forhold: 

Ved søk i NVE Atlas er det registrert 
aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang 
innenfor planområdet. Skred as har foretatt en 
skredvurdering av planområdet. 

 

ÅRSAKER 
Store nedbørsmengder, bratt terreng. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Det er ikke registrert eksisterende sikringstiltak i nasjonal skreddatabase (NVE,2020), og det ble heller ikke 
observert større skredsikringstiltak under befaring (Skred as). 

SANNSYNLIGHET  Lav Middels Høy Forklaring 

  X   

 

SÅRBARHETSVURDERING 
Skred as: Vi mener den årlige sannsynligheten for skred inn på tomta er høyere enn 1/100 i forbindelse med en 
bratt skrent midt i planområdet, samt i den østre delen av planområdet. Det er derfor tegnet faresoner for 
sikkerhetsklasse S1 (≥1/100) og S2 (≥1/1000) i planområdet. Snøskred og steinsprang er dimensjonerende 
skredtype for faresonen i øst, mens snøskred er dimensjonerende sentralt i området. 
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Detaljert kart over det kartlagte området med faresoner for sikkerhetsklasse S1 og S2. Deler av planområdet 
som ikke er inkludert i kartet har ikke faresoner for skred. 

 
 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 
  Lav Middels Høy  

Liv og helse  X   Liten sannsynlighet for 
skade på liv. 

Stabilitet  X    

Materielle verdier  X    

Forslag til tiltak 
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Aktsomhetsområdet får hensynssone: Faresone ras- og skredfare i reguleringsplanen. Det er innarbeidet 
følgende bestemmelser: Det kan ikke gjøres terrenginngrep eller bebygges innenfor området før det er gjort 
avbøtende tiltak. Det må i byggesøknad dokumenteres en faglig vurdering av disse tiltak. Eksisterende 
skog/vegetasjon skal bevares. Kun mindre tynning/vedlikehold av skogen er tillatt slik at en tett bestand av 
voksenskog beholdes over tid. 

 

NR. 10 UØNSKET HENDELSE          Ekstrem nedbør - overvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 

Ved utbygging kan eksisterende vannveger bli hindret. Området ligger høyt i terreng med ingen bebyggelse på 
oversiden. Fallretning er ut mot ubebygd område. Det ligger ingen tydelige flombekker innenfor planområdet.  

ÅRSAKER 
På grunn av forventet fremtidig mer ekstremvær er det ekstra viktig å ikke stenge eksisterende vannveger. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Ingen eksisterende tiltak. 

SANNSYNLIGHET  Lav Middels Høy Forklaring 

  X   

Begrunnelse for sannsynlighet 

SÅRBARHETSVURDERING 
Det vil I forbindelse med utbyggingen tas hensyn til flomvann så faren for uønskete hendelser vil begrenses. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 
  Lav Middels Høy  

Liv og helse  X    

Stabilitet  X    

Materielle verdier   X   

Forslag til tiltak 

Veibygging vil skjære gjennom eksisterende vannveger. Det er derfor i VA-planen vist hvordan overflatevann 
skal samles i grøfter og føres gjennom godt dimensjonerte stikkrenner og ut i terrenget på nedsiden av ny 
bebyggelse.  
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NR. 14 UØNSKET HENDELSE          Beredskap 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 

Det er to alternative veger fra Fv.2910 (Rukkedalsvegen) og frem til krysset Trondrudvegen/ Bøgasetvegen. De siste 4-5 km frem til 
planområdet er det kun en adkomstrute.  

 

ÅRSAKER 
 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 

SANNSYNLIGHET  Lav Middels Høy Forklaring 

 X    

Begrunnelse for sannsynlighet 

SÅRBARHETSVURDERING 
Det er ikke vanlig å ha to adkomstveier til fritidsbebyggelse. Omsøkte område skiller seg derfor ikke ut i forhold til 
hva som er normalt. Eksiterende veg til område er av god standard. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 
  Lav Middels Høy  

Liv og helse  X    

Stabilitet  X    

Materielle verdier   X   

Forslag til tiltak 

Ingen 
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6  Hvordan påvirker analysen 
planlagt tiltak? 

 

 Sammenstilling 
Risikoer som er avdekket gjennom analysen er oppsummert i tabeller nedenfor.  Tallene står for antall 
hendelser pr kategori. 

 

Tabell 8: Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse. 

 SANNSYNLIGHET 

LAV 
(1 ) 

MIDDELS 
(2) 

HØY 
(3) 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

STORE (3)    

MIDDELS  (2)    

SMÅ  (1 ) 1 2  

 

Tabell 9: Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet. 

 SANNSYNLIGHET 

LAV 
(1 ) 

MIDDELS 
(2) 

HØY 
(3) 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

STORE (3)    

MIDDELS  (2)    

SMÅ  (1 ) 1 2  

 

 

Tabell 10: Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier. 

 SANNSYNLIGHET 

LAV 
(1 ) 

MIDDELS 
(2) 

HØY 
(3) 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

STORE (3)    

MIDDELS  (2) 1 2  

SMÅ  (1 )    

 

 

 

 



  ROS-analyse Syningen 2 

Side 20 av 21 
 

 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
 

4: Ras- og skredfare. Aktsomhetsområdet får hensynssone: Faresone ras- og skredfare i 
reguleringsplanen. Det er innarbeidet følgende bestemmelser: Det kan ikke gjøres terrenginngrep eller 
bebygges innenfor området før det er gjort avbøtende tiltak. Det må i byggesøknad dokumenteres en 
faglig vurdering av disse tiltak. Eksisterende skog/vegetasjon skal bevares. Kun mindre tynning/vedlikehold 
av skogen er tillatt slik at en tett bestand av voksenskog beholdes over tid. 

10: Det er i forbindelse med VA-planen for området laget en egen overflateberegning som tar høyde for 
dagens behov for flomveier og alternative flomveier ved ekstrem nedbørsmengde. 

14: Ingen tiltak foreslått. 
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