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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
Metode 

Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i 

forbindelse med tiltaket. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige 

konsekvenser, skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner 

klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen 

identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt 

nivå, og danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i 

reguleringsplanen. 

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til 

lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. 

Forhold som registreres som en potensiell risiko omtales videre i planbeskrivelsen. 

 
3.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 

Ja Nei 

Ekstremvær  

Sterk vind  x  

Store nedbørsmengder  x  

Store snømengder  x  

Annet?  x  

Flomfare  

Flom i elver/bekker  x Planområdet ligger ikke ved vassdrag. 

Springflo  x Planområdet ligger ikke ved sjø. 

Historisk flomnivå  x Ikke kjent. 

Annet?  x  

Strålefare  

Radon  x Deler av planområdet har moderat til 

lav aktsomhet i forhold til radon. Ny 

planlagt bebyggelse blir ivaretatt ved 

krav om radonsperre i TEK17. 

Skredfare  

Jord- og leirskred  x Ikke kartlagt i NVE aktsomhetsområder. 

Kvikkleireskred  x I følge vedlagt 
områdestabilitetsvurdering er det ikke 
påvist kvikkleire på tomta eller ved 
skråningsfoten nedenfor; nærmeste 
punkt ligger overfor Rv.870, ca. 100 
meter sør for tomta. 

Løsmasseskred  x Ikke kjent. 
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Snø- og isskred  x Ikke kartlagt i NVE aktsomhetsområder. 

Steinras, steinsprang  x Ikke kartlagt i NVE aktsomhetsområder. 

Historisk rasfare?  x Ikke kjent. 

Annet?  x Ikke kjent. 

Dårlig byggegrunn 

Setninger  x  

Utglidninger x  I følge vedlagt 

områdestabilitetsvurdering viser 

leirskråningen nedenfor tomta vertikale 

spenningssprekker ved toppen, noe som 

er indikasjon på at den horisontale 

strekkspenningen har overskredet leiras 

skjærstyrke. Forekomsten av slike 

sprekker påvirker skråningens stabilitet 

negativt ved å forkorte lengden på en 

potensiell glideflate. Erosjonsforhold må 

dermed utbedres for å opprettholde 

stabiliteten ved etablering av 

vegetasjon/ steinlag. 

Annet?  x  

Skadedyr 

?  x  

Annet? 

  x  

 
 



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 

 
 

 

Forenklet ROS-analyse Detaljregulering for B9, Alta sentrum 20180004 Alta kommune | 3 

 

3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x  

Eksplosjonsfare  x  

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x  

Badevann, fiskevann, elver oa  x  

Nedbørsfelt  x  

Grunnvannsnivået  x  

Annet?  x  

Forurensning – grunn 

Kjemikalieutslipp  x  

Annet?  x  

Forurensning – luft  

Støy  x  

Støv/partikler/røyk  x  

Lukt  x  

Annet?  x  

Lagringsplass farlige stoffer 

?  x  

Skytefelt (militært/sivilt) 

Støy  x  

Annen fare  x  

Smittefare 

?  x  

Strålefare/elektromagnetisk felt  

Høyspentlinje  x  

Trafo x  Det er en trafo på eiendom 28/171. 

Trafoen er i konflikt med planlagt 

bebyggelse. Planen legger opp til å 

implementere trafoen i 

bygningsmassen. Forholdet ansees som 

ivaretatt. 

Andre installasjoner?  x  

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x  

Militære anlegg  x  

Tidligere avfallsdeponi  x  

Annet?  x  
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3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy x  Støyfagligvurdering viser at deler av 

felles uteareal på tak ligger i gul 

støysone. 

Støv/partikler  x  

Lukt  x  

Annet?  x  

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei x  Det er registrert noen trafikk ulykker 

ved Aronnesveien og Bjørn Wirkolas vei. 

Annet?  x  

Ulykker på nærliggende transportåre 

Vann/sjø  x  

Luft  x  

Vei  x  

Damanlegg  x  

Bru  x  

Annet?  x  

Strategisk sårbare enheter 

Sykehus/helseinstitusjon  x  

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x  

Skole/barnehage  x  

Flyplass  x  

Viktig vei  x  

Bussterminal  x  

Havn  x  

Vannverk/kraftverk  x  

Undervannsledninger/kabler  x  

Bru/Demning  x  

Sykehus/helseinstitusjon  x  

Annet?  x  
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3.4 Annet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  x  

Frykt for kriminalitet  x  

 
 


