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1. BAKGRUNN 

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 

utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for 

formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne 

ROS-analysen skal ivareta dette kravet. 

Områdereguleringen for Vilberg området omfatter i hovedsak allerede utbyggede områder 

bortsett fra et areal til ny skole på Tynsåkjordet øst for tettstedet Sundet. Planen skal legge 

til rette for blant annet ny Vilberg barneskole med flerbrukshall på Tynsåkjordet, utvidelse 

av eksisterende ungdomsskole, fortetting i eksisterende boligområder samt bygging av 

boliger på eksisterende skoleeiendom etter at skolen er flyttet. 

2. METODE 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra 

DSB1. Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende 

illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 

kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 

sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen” 

Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig). 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år). 

 Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 

100. år. 

 

                                                
1 Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (2012), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko 

og sårbarhet (revidert utgave desember 2011). 
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 

uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre 

til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 

skader 

Midlertidig/behandlings-

krevende skade 

System settes ut av 

drift over lengre tid; 

alvorlig skade på 

eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 

medfører død eller 

varig mén; mange 

skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut 

av drift; uopprettelig 

skade på eiendom 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

 

Tabell 1 Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig   12  

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig. 

 Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig. 

 Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte. 

 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

Asplan Viak AS v/Kristine Månsson og Jannicken Throndsen har gjennomført analysen, på 

grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og kilder som er angitt i 

kap 5. Det er utført grunnboringer på areal for ungdomsskole og ny barneskole. Geoteknisk 

vurdering gjøres av Rambøll Norge as. Asplan Viak as har utredet og laget egne rapporter 

om biologisk mangfold, overvann og trafikk. Eidsvoll kommunes landbrukskontor har 

utredet flytting av jordsmonn. 
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3. OVERORDNET RISIKOSITUASJON 

Det foreligger en overordnet risiko og sårbarhets analyse for Eidsvoll kommune fra 2013. 

De temaene/hendelsene som berører arealplaner i og rundt Vilbergområdet er knyttet til 

flom og leire-/jordskred. Flom er ikke relevant for planområdet som ligger høyt over 

Vorma. Leire-/jordskred er et svært aktuelt tema innenfor planområdet, og planforslaget 

med bestemmelser følger opp kommunens strategi med å stille tydelige krav om 

undersøkelser i forkant av bygging.  

4. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 

4.1. Analyseskjema 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.  

 

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Steinskred; steinsprang Nei    
Grunnen består av tykk 

leiravsetning 

2. Snø-/isskred Nei     

3. Løsmasseskred Ja 2 4  Raviner i store deler av 
planområdet. Grunnen 
består av tykk marin 
avsetning ifølge NGUs 
karttjenester 
www.geo.ngu.no.  

Alle arbeider i området 
må vurderes av 
geoteknisk sakkyndig.  

4. Sørpeskred Nei     

5. Elveflom Nei    Vorma ligger vest for 
planområdet. 
Planområdet ligger 25-
50 m høyere enn 

elveleiet. 

6. Tidevannsflom; stormflo Nei     

7. Klimaendring Nei    Planområdet har lav 
sårbarhet for 
klimaendring ifølge 
temakart på 

www.miljøstatus.no. 
Overvann for nytt 
byggeomrdået er utredet 
i egen rapport. 

http://www.geo.ngu.no/
http://www.miljøstatus.no/
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

8. Radongass Nei    Moderat til lav 
aktsomhet ifølge NGUs 

aktsomhetskart for 
radon.Krav i TEK 10 § 
13-5 må dokumenteres i 
byggesak. 

9. Vindutsatt Nei      

10. Nedbørutsatt Nei    Ved søknad om tillatelse 
til tiltak må det lage en 
vurdering/ plan for 
overvannshåndtering og 

alternative flomveger. 

11. Naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare  

Nei 0 0   

12. Annen naturrisiko Nei     

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

13. Sårbar flora Nei 0 0  Jfr. Biologisk mangfold 
rapport 

14. Sårbar fauna/fisk Nei     

15. Naturvernområder Ja 1 3  Ravinedal ved Tynsåk 
vurderes i Biologisk 

mangfold rapporten til å 
ha middels verdi for 
naturmiljø.  

16. Vassdragsområder Ja 2 1  Planområdet drenerer til 
Vorma via ravinedaler og 
sidebekker. 

17. Automatisk fredete 

kulturminner  

Ja 4 1  Det er registrert to 
automatisk fredede 
fornminner innenfor 

området, disse er 
regulert til bevaring. Det 
pågår arkeologiske 
undersøkelser i 
planområdet.  

18. Nyere tids kulturminne/-

miljø 

Ja 4 1  13 bygninger innenfor 

planområdet står i 
SEFRAK-registeret.  

19. Viktige landbruksområder 

(både jord-/skogressurser 

og kulturlandskap) 

Ja 4 2  Deler av området består 
av fulldyrka jord, 
Miljøstatus 

(www.miljostatus.no) 
Matjordlaget forutsettes 
flyttet og jordsmonnet 
gjenoppbygget. 

20. Parker og friluftsområder  Nei     

http://www.miljostatus.no/
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

21. Vei, bru, knutepunkt Nei     

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei     

23. Sykehus/-hjem, andre 

inst. 

Nei    Ingen offentlige 
institusjoner av typen 
sykehus, -hjem eller 
omsorgsboliger innenfor 
planområdet i dag. 

24. Brann/politi/ambulanse/ 

sivilforsvar (utrykningstid 

mm) 

Nei    Planforslagets utbedring 
av kryss og parkering for 
buss vil forbedre 
forholdene for 
nødetatenes utrykninger.  

25. Kraftforsyning  Nei     

26. Vannforsyning og 

avløpsnett 

Ja 3 2  Det er god kapasitet i 
området, tilførsel til det 
enkelte delområde må 
utredes før utbygging 

27. Forsvarsområde Nei     

28. Tilfluktsrom Nei     

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

29. Kilder til akutt 

forurensning i/ved 

planområdet 

Nei     

30. Tiltak i planområdet som 

medfører fare for akutt 

forurensning 

Nei     

31. Kilder til permanent 

forurensning i/ved 

planområdet 

Nei     

32. Tiltak i planområdet som 

medfører fare for 

forurensning til grunn 

eller sjø/vassdrag 

Nei     

33. Forurenset grunn  Nei    Det er ikke registrert 

forurenset grunn i og i 
tilknytning til 
planområdet. 

34. Kilder til støybelastning 

i/ved planområdet (inkl 

trafikk) 

Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

35. Planen/tiltaket medfører 

økt støybelastning 

Ja 1 1  Trafikkøkningen vil ikke 
være så stor at den 

medfører mer opplevd 
støy. 

36. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk 

stråling) 

Nei     

37. Skog-/lyngbrann Nei     

38. Dambrudd Nei     

39. Regulerte 

vannmagasiner, med 

spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand 

mm 

Nei     

40. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc 

Nei     

41. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver 

osv) 

Nei     

42. Område for 

avfallsbehandling 

Nei     

43. Oljekatastrofeområde Nei     

44. Ulykke med farlig gods 

til/fra eller ved 

planområdet 

Nei     

45. Ulykke i av-/påkjørsler  Ja 2 3  Problem med sikt på 
enkelte private 
avkjørsler langs 

Tynsåkveien.  

46. Ulykke med 

gående/syklende  

Ja 2 3  Høy ulykkesrisiko ved 
trafikk siden det er 
mange barn i området. 
Det må sikres 
tilstrekkelig og 

lettleselige arealer for 
myke trafikanter. 

47. Andre ulykkespunkter 

langs veg. 

Nei    Jfr. Trafikkanalyse 

 

48. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

Nei     

49. Er det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten?  

Nei     

50. Annen virksomhetsrisiko  Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Ulykke i forbindelse med 

anleggstransport 

Ja 2 4  Økt trafikk med tunge 
kjøretøy i nærområdet 
rundt skolene. 

52. Jordflytting Ja 3 2  Jordmasser flyttes fra 
byggeområdet og 

jordsmonn 
gjenoppbygges på 
Brennsmork. Potensiell 
fare for å ødelegge 
massene ved 

komprimering. 

53. Ulykke i forbindelse med 

byggegrop 

Ja 2 3  
 
Anleggsplassen må 
sikres mot at 
uvedkommende og barn 
kan komme til skade 
f.eks. ved fall.  

54. Ulykker i forbindelse med 

rivning 

Ja 2 3  Rivning vil bli aktuelt ved 
bygging av boliger og 
om bygging av skoler. 
Rivningsplassen må 
sikres. 

 

Tabell 3 Endelig risikovurdering  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig 17, 18 19   

3. Sannsynlig  26, 52   

2. Mindre sannsynlig 16 45, 46 53, 54 3, 51 

1. Lite sannsynlig 35  15   

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 

svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Risikosituasjonen oppsummeres i 

følgende kapitler.  

 

4.2. Naturrisiko 

Hendelse 3 Løsmasseskred  

Grunnen i består av tykk marin avsetning med raviner som skjærer inn i store 

deler av planområdet. Områder hvor det er kartlagt liten stabilitet er foreslått 

regulert til naturområder eller vist med faresone på byggeområdene på 

plankartet.  

Alle byggetiltak i området bør detaljprosjekteres i samråd med geoteknisk 

sakkyndig. Alle arbeider i området må vurderes av geoteknisk sakkyndig. Forslag 
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til reguleringsbestemmelser inneholder krav om geoteknisk rapport for 

byggetiltak. Kilde: Rambøll: Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole, 

datert 29.04.2016 og Geotekniske vurderinger for ny Vilberg barneskole i 

Tynsåkveien, datert 25.05.2016. 

 

4.3. Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

 

Hendelse 15 Naturvernområder 

Forutsatt at det ikke blir foretatt inngrep i de skogdekte arealene (deler av 

ravinedalen), er det ikke behov for avbøtende tiltak mht. biologisk mangfold. 

Ravinedalen som er definert som middelsviktig naturmiljø er avsatt til 

naturområde i planforslaget, jfr. Biologisk mangfold rapport. 

Hendelse 16 Vassdragsområder 

Planområdet drenerer til Vorma via ravinedaler og sidebekker. Det forutsettes 

gjennomført tiltak slik at utbyggingen ikke medfører forringet vannkvalitet i 

anleggsfasen eller permanent situasjon. Dette kan løses med sandfang og 

oljeutskiller fra parkeringsanlegg, jfr. notat overvann. 

Hendelse 17 Automatisk fredete kulturminner 

Det er tidligere registrert to automatisk fredede fornminner innenfor området, 

disse er regulert til bevaring. Det pågår arkeologiske undersøkelser i de ubebygde 

delene av planområdet, det er funnet noen kokegroper på Tynsåkjordet. Kilde: 

Rapport fra Akershus fylkeskommune er ikke kommet ennå. 

Hendelse 18 Nyere tids kulturminner 

13 bygninger innenfor planområdet står i SEFRAK-registeret. Bevaringsverdien er 

vurdert i Eidsvoll kommunes kommunedelplan for kulturminner, med kategoriene 

2 og 3. Alle bygg med bevaringsverdi 2 og to eiendommer med bevaringsverdi 3 

er vist med hensynssone bevaring i planforslaget. Resterende eiendommer må 

vurderes ved senere detaljregulering. Kilde: Eidsvoll kommune 2010: 

Kommunedelplan kulturminner 

Hendelse 19 Viktige landbruksområder 

Deler av området består av fulldyrka jord og er registrert som god til svært god 

jordkvalitet. Å bebygge jordbruksarealet innebærer at jordbruksproduksjonen går 

tapt. Jordvern er konsekvensutredet og flytting av matjorden for å benytte denne 

til jordbruk et annet sted er utredet som et kompenserende tiltak sammen med 

bidrag til nydyrking andre steder. Flytting av matjord er lagt inn i planforslagets 

rekkefølgebestemmelser. Kilde: Eidsvoll kommune, Dag Erlend Opsahl: Notat Ny 

skole på Tynsåkjordet – Reetablering av jordbruksareal og produksjonsevne. 

Datert 13.01.2016 
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4.4. Teknisk og sosial infrastruktur 

Hendelse 26 Vannforsyning og avløpsnett 

Det er god kapasitet på hovednettet i området. Det finnes ingen rammeplan for 

vann- og avløp og kapasiteten i de ulike delene av nettet er varierende slik at 

tilførsel til det enkelte delområde må utredes før utbygging. Dette gjelder spesielt 

kapasiteten for slokkevann. Krav om dette er lagt inn i forslag til 

reguleringsbestemmelser. Kilde: Eidsvoll kommune, Erling Amdahl, møte 

10.05.2016. 

4.5. Virksomhetsrisiko 

Hendelse 35 Økt støybelastning 

Forslag til områderegulering legger opp til høyere utnyttelse av planområdet og 

etablering av en ny skole på Tynsåk. Trafikkberegninger viser at trafikkøkningen 

vil være så begrenset at den ikke medfører mer opplevd støy. 

Hendelse 45 Ulykke i av-/påkjørsler 
Det er i dag problem med sikt på enkelte private avkjørsler langs Tynsåkveien, 

utenfor planområdet. Avkjørsler/kryss utformes slik at vikepliktsforholdene blir 

entydige og sikt må ivaretas. Planforslaget har ivaretatt dette for de offentlige 

veiene. Jfr. konsekvensutredning transport og trafikk. 

Hendelse 46 Ulykke med gående-/syklende 
Høy ulykkesrisiko ved trafikk siden det er mange barn i området. Det må sikres 

tilstrekkelig og lettleselige arealer for myke trafikanter. Planforslaget legger opp til 

gang-/sykkelveinett fremfor fortau. Det er foreslått oppstillingsplasser for 

skolebusser utenfor kjørebanen, hvor barn ikke trenger å krysse kjørevei mellom 

skole og buss. Det anbefales å setet ned fartsgrensene i området. Jfr. 

konsekvensutredning transport og trafikk. 

4.6. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

Hendelse 51 Ulykke i forbindelse med anleggstransport 
Økt trafikk med tunge kjøretøy i nærområdet rundt skolene i nærområdet i 

forbindelse med anleggsarbeid.  

Hendelse 52 Jordflytting 

Jordmasser flyttes fra byggeområdet og jordsmonn gjenoppbygges på 

Brennsmork. Potensiell fare for å ødelegge massene ved komprimering, økt 

anleggstrafikk.  

Hendelse 53 Ulykke i forbindelse med byggegrop 
Anleggsplassen må sikres mot at uvedkommende og barn kan komme til skade 

f.eks. ved fall. I dette tilfellet vil noen av anleggsarbeidene foregå i direkte 

tilknytning til skoleområder der barn oppholder seg. Sikring av anleggsplassen er 

derfor spesielt viktig. 
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Hendelse 54 Ulykke i forbindelse med riving 
 

Rivning vil bli aktuelt både ved ombygging av ungdomsskole og bygging av boliger. 

Rivningsplassen må sikres mot at uvedkommende og barn kan komme til skade. 

5. KILDER 

Oversikt over nasjonale databaser:  

www.skrednett.no  

https://askeladden.ra.no/Askeladden/default.aspx 

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

http://grunn.miljodirektoratet.no/ 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

Kommunale kilder: 

PWC: Eidsvoll kommune, Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse, sist revidert 

04.11.2013. 

Eidsvoll kommune 2010: Kommunedelplan kulturminner 

Eidsvoll kommune ved Erling Amdahl, møte 10.05.2016 + kart med VA nett 

 

Egne utredninger til planen: 

Eidsvoll kommune, Dag Erlend Opsahl: Notat Ny skole på Tynsåkjordet – Reetablering av 

jordbruksareal og produksjonsevne. Datert 13.01.2016 

Rambøll: G-not-001, Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole, datert 

29.04.2016 

Rambøll: G-not-001, Geotekniske vurderinger for Vilberg skole i Tynsåkvegen, datert 

25.05.2016, med vedlegg tegn. 114. 

Rambøll: Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i Tynsåkvegen, datert 

23.05.2016 

Asplan Viak AS: Vilberg skole regulering. Naturmiljø. Datert 15.02.2016 

Asplan Viak AS: Vilbergområdet, konsekvensutredning arealbruk ny skole. Datert 

02.06.2016. 

Asplan Viak AS: Områderegulering Vilbergområdet – overvann. Datert 13.05.2016 

Asplan Viak AS: Konsekvensutredning for transport - Vilbergområdet. Datert 08.06.2016 

 

http://www.skrednett.no/
https://askeladden.ra.no/Askeladden/default.aspx
http://www.miljostatus.no/kart/
http://grunn.miljodirektoratet.no/
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/

