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Plan- og bygningsloven stiller i  §  4.3 krav om utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS) i reguleringsplaner. Formålet med bestemmelsen er å gi grunnlag for å forebygge risiko for

skade og tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m.

En ROS-analyse er en systematisk metode for beskrivelse og/eller beregning av risiko. Hensikten

med å vurdere risiko gjennom ROS-analyser er å gi et grunnlag for å ta gode beslutninger. Dette

beslutningsgrunnlaget bidrar til å velge sikkerhetsmessige optimale løsninger, samt å anbefale

risikoreduserende tiltak som skal iverksettes på et riktig faglig og organisatorisk grunnlag.

Analysen brukes til å se på endringer i risikobilde, vurdering av nye områder, se på nytteverdien
av tiltak og se på nivå av risiko.

I planprosessen er det ikke avdekket særskilte krav til dokumentasj on av samfunnssikkerhet i og

ved dette planområdet. Analysen gjennomføres derfor som en kvalitativ grovanalyse. Analysen tar
ikke for seg risiko for arbeidstakere hos utførende entreprenør i anleggsfasen — dette forutsettes

skal dekkes av prosj ektets SHA-plan før igangsetting av anleggsarbeidene.

ROS-analysen gjøres i forbindelse med planarbeid for fv. 47 Tittelsnesvegen x fv.  6  Sveiogata,

Nordre avkjørsel til Sveio sentrum. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for

utbedring og trafikksikring av krysset, og evt. justering av gang- og sykkelvegnettet i området.
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A n a l y s e m e t o d e , b e g r e p s a v k l a r i n g o g r a m m e r f o r a n a l y s e n
ROS-analysen er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor st or risiko
de representerer i planområdet. Identifisering av potensielle uønskede hendelser g jøres ved hjelp
av sjekkliste for ROS. Basert på rammer for vurderinger av årsaksforhold, hvor sannsynlig
hendelsene er og hvor store konsekvenser de kan få (akseptkriterier), blir så anbefalte avbøt ende
tiltak vurdert for å hindre at de identifiserte hendelsene skal oppstå eller for at m an skal kunne
redusere virkningen av dem.

Analysearbeidet deles inn i fem elementer:
1. Kartlegge potensielle uønskede hendelser ved hjelp av sjekklist e for ROS
2. Vurdere hendelsenes sannsynlighet
3. Redegjøre for konsekvenser av hendelsene
4. Klassifisere risikonivå for hver potensielle hendelse
5. Komme med anbefalinger rundt avbøtende tiltak

Analysen tar for seg risiko i både anleggs- og driftsfasen. Identifisert risiko s om gjelder spesielt
anleggsfasen, er presisert i tabell for fareidentifikasjon fra s. 6 og utover.

B e g r e p s a v k l a r i n g
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø,
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlighet en
(frekvensen) for og konsekvensene av potensielle uønskede hendelser.

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

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

S a n n s y n l i g h e t
Rangering av sannsynlighet for uønsket hendelse:

1. lite sannsynlig : mindre enn hvert 50. år
2. mindre sannsynlig : mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år
3. sannsynlig : mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år
4. meget sannsynlig : mer enn en gang hvert år

K o n s e k v e n s k l a s s i f i s e r i n g
Rangering av konsekvensene ved hendelse:

1. ufarlig : ingen/små personskader
ingen skader på materiell eller miljø
ubetydelige kostnader
kort driftsstans
kun mindre forsinkelser
ikke behov for reservesystemer

2. en viss fare : mindre førstehjelpstiltak/behandling
ubetydelige miljøskader
små kostnader
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midlertidig driftsstans

3. kritisk : sykehusopphold
miljøskader som krever tiltak
betydelige kostnader
langvarig driftsstans i flere døgn

4. farlig : langt sykehusopphold/invaliditet
langvarig og omfattende miljøskade
alvorlige kostnader ut over enhetens budsjettrammer
systemer settes ut av drift over lengre tid
andre avhengige systemer rammes midlertidig

5. katastrofalt : død
varig skade på miljøet
kostnader ut over enhetens budsjettrammer
hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift

R i s i k o m a t r i s e

For å sammenligne risikonivået for potensielle uønskede hendelser benyttes en risikomat rise.
Fargeinndelingen i matrisen representerer risikoverdi og man har her valgt å legge til grunn at
risiko er produktet av sannsynlighet (1-4) og konsekvens (1-5).

Grønn farge angir: Liten risiko – akseptabel risiko ift. andre tilsvarende anlegg
Gul farge angir: Middels risiko – avbøtende tiltak bør vurderes ut fra kost/nytte-prinsippet
Rød farge angir: Stor risiko – avbøtende tiltak skal utføres

K o n s e k v e n s

S a n n s y n l i g h e t 1 .
Ufarlig

2.
En viss fare

3.
Kritisk

4.
Farlig

5.
Katastrofalt

4. Meget

sannsynlig

3.
Sannsynlig

2. Mindre

sannsynlig

1 . Lite

sannsynlig
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F a r e i d e n t i f i k a s j o n f o r f v . 4 7 x f v . 6 N o r d r e a v k j ø r s e l t i l S v e i o

s e n t r u m

Identifisering av potensielle uønskede hendelser gjøre s ved gjennomgang av sjekkliste for

ROS. For hver potensielle uønskede hendelse vurderes s annsynlighet for at hendelsen

kommer til å inntreffe (frekvens), og hva som blir kon sekvensen dersom den inntreffer (mest

ventelig utfall). Produktet av vurdert sannsynlighe t og konsekvens gir risikonivå (fargekode)

jf. risikomatrisen som ligger til grunn for analyse n. Dernest kommenteres hver identifiserte

potensielle hendelse og det gjøres anbefalinger rundt a vbøtende tiltak.

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Komment ar, anbefalte
tiltak og forventet effekt

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ ti ltaket medføre risiko for:

1. Masseras/-skred
(jordskred, steinskred, evt.
andre masser) eller
steinsprang

Ja 3 2 Fjellskjæringer ved krysset har
potensiale for steinsprang både
i anleggsfasen og i driftsfasen.
Stabilitet og god grøftefunksjon
må sikres til driftsfasen og
midlertidig sikring / tiltak for
håndtering av løse masser må
vurderes under utførelsen.

2. Snøskred, isfall Nei -

3. Geoteknisk ustabil
grunn/Fare for utglidning

Ja 4 3 Gjelder spesielt anleggsfasen.
Planlagt utvidelse av fylling sør
for krysset. Her er det
identifisert potensielt løse
masser i løpet av planarbeidet.
Anbefalte tiltak: Skånsom
graving og lagvis utlegging av
fylling med komprimering
mellom lagene. Dette vil bringe
risikoen ned på akseptabelt
nivå ift. lignende anlegg.

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

Ja 3 2 Gjelder spesielt anleggsfasen.
Potensiell fare ved arbeid oppå
skjæringer ved krysset/ved
kanter. Noe høydeforskjeller på
stedet. Ved evt. vinterarbeider
bør utførende entreprenør
vurdere behovet for midlertidig
sikring og/eller merking av
skjæringer og kanter.

5. Flom Nei -

6. Oversvømmelse Nei - Overvannshåndtering skal løses
i prosjekteringen.

Vær, vindeksponering. Er området:

7. Vindutsatt Nei -
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Komment ar, anbefalte
tiltak og forventet effekt

8. Nedbørutsatt Nei -

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på :

9. Sårbar flora Nei -

10. Sårbar fauna/fisk Ja 3 2 Storsalamander registrert
i nærheten. Lite trolig at
denne blir berørt av
planlagt utbygging.
Artsregistreringen ligger
mot nordvest og utenfor
aktuelt tiltaksområde. I
tillegg ligger det aktuelle
området høyere oppe, så
avrenning vil ikke
forekomme mot
salamanderens lokasjon.
Registrert yngle – og
rasteområde for ande- og
spurvefugler i
Mannavatnet. I tillegg
vern av vatn med trekk-
og vinterfunksjon for
dykkender og
hekkefunksjon for
storlom jf. KPA. Disse vil
kunne bli midlertidig
berørt i anleggsfasen
(støv, støy), men vil
sannsynlig fort komme
tilbake så snart
anleggsarbeidene
avsluttes. Det vil lite
trolig utføres
vinterarbeider ved
anlegget.

Ikke behov for særskilte
avbøtende tiltak, med
unntak av tiltak beskrevet
under i pkt. 11.

11. Verneområder Ja 3 2 Mannavatnet er
våtmarksreservat, det vil
foregå utfylling nært
innpå grensen for
reservatet. Ikke vurdert å
være fare for direkte
fysisk inngripen i
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Komment ar, anbefalte
tiltak og forventet effekt
reservatet. I anleggsfasen
må det tas spesielt hensyn
til tilslamming,
forurensning og
avrenning av finstoff eller
annet uønsket utslipp til
Mannavatnet. Absorbent
må oppbevares på
anleggsplassen for å
hindre speredning ved
evt. uønskede utslipp av
olje, drivstoff eller
kjemikalier fra
anleggsmaskiner mot
Mannavatnet dersom det
skulle oppstå lekkasjer.

12. Vassdragsområder Nei - Dekkes i pkt. 11 over.

13. Jordbruk Ja 3 1 Mindre påvirkning av
dyrka mark,
jordbruksavkjørsel må
trolig flyttes. Spesielt
midlertidig påvirkning i
anleggsfasen, ifm.
masseutskifting. Matjord
bør i størst mulig grad
ivaretas for gjenbruk.

14. Automatisk fredete
kulturminner

Nei -

15. Nyere tids kulturminne/-
miljø

Nei -

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekven ser for:

16. Veg, bru, avkjørsel Ja 3 3 Nødvendig med
hensyntaking ifm. trafikk
forbi anleggsområdet.
Behov for fartsreduksjon,
arbeidsvarsling og sikring
må vurderes. Det kan bli
nødvendig med stenging
av Sveiogata i kortere
perioder. Muligheter for
omkjøring fra sør.
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Komment ar, anbefalte
tiltak og forventet effekt

17. Brannstasjon, AMK,
utrykning, beredskap

Ja 3 3 Midlertidig økt
utrykningstid ved en
eventuell stenging av
Sveiogata. Viktig med
god dialog med AMK og
utrykningsetatene, og
varsling av stenging i god
tid.

18. Kraftforsyning Ja 3 2 Høyspent i nærområdet.
Mulig behov for flytting
av en stolpe ifm. ny
fylling mot sør. Evt.
flytting foretas i dialog
med netteier. Fare for
midlertidig strømbrudd
ifm. anleggsarbeidene.

19. Vannforsyning/brudd på
vannledninger/brønner

Nei -

20. Friluftsliv Nei - Friluftsområde rundt og
øst for Mannavatnet. Lite
trolig at det blir noen
negativ påvirkning av
utøvelse av friluftsliv i
området som følge av de
planlagte tiltak.

Forurensningskilder. Berøres planområdet av eller gir utbyggingen fare for:

21. Akutt forurensing Ja 2 2 Potensiale for uønsket
utslipp fra maskiner og
utstyr i anleggsfasen.
Absorbent må oppbevares
på anleggsplassen for
håndtering av evt. utslipp
av drivstoff eller
kjemikalier. Dette spesielt
grunnet nærhet til
vassdrag.

22. Permanent forurensing Nei -

23. Støv og støy; trafikk Ja 2 2 Boliger i nærheten vil bli
midlertidig berørt av
anleggsarbeidene i form
av potensiale for støy og
støv. Viktig med god
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Komment ar, anbefalte
tiltak og forventet effekt
nabovarsling før
arbeidene tar til.

24. Forurenset grunn Nei -

25. Forurensede
bunnsedimenter

Nei -

26. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Nei - Strålingsfare ikke aktuelt
da dette gjelder
veganlegg, ikke anlegg
for varig opphold.

27. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver
osv.)

Nei -

28. Avfallsbehandling Nei -

Transport. Er det risiko for:

29. Ulykke ifm.
anleggstrafikk/farlig gods

Ja 3 3 Fare for trafikkulykke
som følge av
anleggsarbeidene.
Nødvendig med
hensyntaking ifm. trafikk
forbi anleggsområdet.
Behov for fartsreduksjon,
arbeidsvarsling og sikring
må vurderes.

Trafikksikkerhet

30. Ulykke med
gående/syklende

Ja 3 4 Risikoen gjelder spesielt
anleggsfasen. Behov for
tilrettelegging for gående
og syklende forbi
anlegget under utbygging.
Gjelder spesielt fra
Bjelland mot Sveio, GS-
veg og
fotgjengerkryssing. Dette
vil bringe risikoen ned i
akseptabelt nivå ift. andre
tilsvarende
anleggsområder.

31. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 3 3 Se pkt. 16

32. Ulykke ifm venstresving Ja 3 3 Kanalisering av kryss er
del av planlagte tiltak,
situasjon vil bli forbedret
ift. dagens situasjon.
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Komment ar, anbefalte
tiltak og forventet effekt
Situasjon i anleggsfasen
vil bli tilsvarende dagens
situasjon. Se pkt. 16.

33. Påkjøring bakfra Ja 3 3 Se pkt. 32

34. Vilt-/husdyrspåkjørsel Nei -

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

35. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja 3 3 Se pkt. 16

36. Beredskap: brann Ja 3 3 Se pkt. 17. Sveio
brannstasjon ligger ca.
500 m unna planområdet.
Kan påregnes noe økning
av utrykningstid i
anleggsfasen ved
eventuell stenging av
Sveiogata.
Utrykningsetatene bør
varsles i god tid om
eventuell stenging.

O p p s u m m e r i n g / K o n k l u s j o n

ROS-analysen har ikke avdekket noen spesielle risikopu nkter for planområdet ved kryss fv.

47 / fv. 6 Nordre avkjørsel til Sveio sentrum i for hold til andre tilsvarende anlegg.

Intensjonen er oppgradering av allerede eksisterende veganlegg, med noe utvidelse av

omfang for vegareal i forhold til i dag. Alle identif iserte potensielle uønskede hendelser er

det mulig å gjøre tilstrekkelige avbøtende tiltak fo r. Det bør fokuseres spesielt på behovet

for tilrettelegging for gående og syklende forbi anl egget under utbygging, spesielt fra

Bjelland mot Sveio sentrum. God arbeidsvarsling bli r viktig for anlegget ift. forbipasserende

trafikanter både på kjørevegene og GS-anlegg i anleg gsperioden. I tillegg bør en være obs

på faren for utglidning av løse masser under anleggsa rbeidene. Eventuell stengning av

Sveiogata må gjøres i samarbeid med nødetatene.

K i l d e r
Arealis: http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/

Kilden: http://kilden.skogoglandskap.no/

MD Naturbase: http://kart.naturbase.no

Miljøstatus kart: http://www.miljostatus.no/kart/
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