
(mal)
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

( ROS-analyse)

1 Beskrivelse av planområde og 
utbyggingsformålet/tiltaket

Kort oversikt/beskrivelse av planområdet.  

Kort beskrivelse av hva det skal lages reguleringsplan for - tltak/formål.

Beskrivelsene skal vektlegge tema som er relevante som grunnlag for ROS.  

2 Identifisere mulige uønskede hendelser og risiko for 
at de inntrefer

ROS-analysen har fokus på samfunnssikkerhet, dvs hendelser med konsekvenser for samfunn og 

innbyggere. 

Tema er vurdert med utgangpunkt i oversikt over mulige hendelser i DSB Veileder Samfunnssikkerhet

og beredskap i kommunens arealplanlegging.  (HR2360). For vurdering av 

sannsynlighet/gjentaksintervall er det lagt tl grunn sannsynlighetskategorier for PlanROS jfr DSB’s 

veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». For fom og skred er det brukt 

sannsynlighetskatergorier som i tek 10 kap 7 jf også NVEs veiledninger om fom og skred i  

arealplanlegging. 

Sannsynlighet PlanROS (DSB) Flom (NVE) Skred (NVE)

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10år 

(>10 %)

1 gang i løpet av 20 år

(1/20)

1 gang i løpet av 100 år

(1/100)

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år

1-10%

1 gang i løpet av 200 år 

(1/200)

1 gang i løpet av 1000 år

(1/1000)

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 

år (< 1%)

1 gang i løpet av 1000 år

( 1/1000)

1 gang i løpet av 5000 år

(1/5000)

Kan ikke 

inntrefe

0

Tematsk oversikt over aktuelle tlstander eller hendelser og med vurdering av sannsynlighet for at d 

angit hendelse skal inntrefe: 

Hendelses-

type

Kategori Eksempler på uønskede 

hendelser

Sannsynlighet

(per år)

Kommentar/beskrivelse

Natur-

hendelse

Ekstremvær Sterk vind, storm og orkan

Lyn-  og tordenvær

Flom Flom i (sjø og) vassdrag

Urban fom/overvann

Stormfo

Skred Skred ( kvikkleire, jord, stein, 
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Hendelses-

type

Kategori Eksempler på uønskede 

hendelser

Sannsynlighet

(per år)

Kommentar/beskrivelse

fjell, snø)

Skog- og 

lyngbrann

Skogbrann

Lyngbrann

Annet Radon

Transport Større ulykker på veg

Nærings-

virksomhet 

industri

Utslipp av farlige stofer

Andre 

uønskede 

hendelser

Akut forurensning

Brann/eksplosjon i industri

Brann Brann i transportmiddel

Eksplosjon Brann/Eksplosjon i 
industrivirksomhet

Eksplosjon i tankanlegg

Eksplosjon i 
fyrverkeri/eksplosivlager

Dambrudd

Distribusjon av forurenset 
drikkevann

Infrastruktur Bortfall av energiforsyning

Bortfall av telekom/IKT

Svikt i vannforsyning

Svikt i avløpshåndtering

Svikt i overvannshåndtering

Svikt i framkommelighet for  
personer eller varer

Svikt i nød- og 
redningstjenesten

3 Vurdering av sårbarhet og mulige konsekvenser

3.1Sårbarhetsvurderinger 
(generelle vurderinger, redegjøre for om det er særskilte forhold som gjør området/tltaket sårbart,  

eller om det planlegges for tltak/funksjoner som er særskilt sårbar.e)

3.2Konsekvensvurderinger 
Tabellen gir en oversikt over hendelser som det er anslåt å være middels eller høy risiko for at kan 

oppstå og/eller som kan ha alvorlige konsekvenser. 

Konsekvens-kategori →

Konsekvens-type ↓

Store Middels Små Ikke 
relevant

Forklaring

Liv og helse

Stabilitet

Materielle verdier
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3.2.1 Generell vurdering av risiko, sårbarhet og konsekvenser – 
samfunnssikkerhet

3.2.2 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer
(Om det fns i området og i så fall hva det er. Om det planlegges for slike.)

3.2.3 Naturhendelser/ -påkjenninger/ -forhold 

3.2.4 Bortfall/svikt i energiforsyning, telekom/IKT, vannforsyning, 
avløps- og overvannshåndtering, framkommelighet, nød- og 
redningstjeneste mm. 

3.2.5 Forhold ved utbyggingsformålet

3.2.6 Andre uønskede hendelser

3.2.7 Forhold til omkringliggende områder

3.2.8 (eventuelle andre tema)

4 Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
(Redegjøre for tltak i reguleringsplan. Andre aktuelle tltak utenfor reguleringsplan kan også nevnes.)

5 Hvordan analysen påvirker forslaget
(beskrive hvordan resultatet fra analysen har påvirket planforslaget, 

om registrerte mulige hendelser har git føringer eller hat betydning for utorming av plankart, 

bestemmelser mm. )

6 Dokumentasjon av analysen
(hvem som har gjort analysen, kilder, mm)
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