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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Rambøll har bistått NSO Eiendom med utarbeidelse av ROS-analyse for reguleringsplan til delfeltene 

BAH1 og BAH2 ved Sjøhagen Brygge i Moss kommune.  

 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. 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. Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at planer skal; ”..h) 

fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 

infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med ROS-

analysen. 

1.2 Formål og avgrensninger 

ROS-analysens formål er å forebygge gjennom å unngå arealdisponering som skaper ny eller økt risiko 

og sårbarhet.  

• Analysen skal vise de risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om foreslått arealbruk 

og planer er egnet til formålet. 

• Analysen skal vise endringer i risiko- og sårbarhet som følge av planen. 

• Analysen skal foreslå aktuelle tiltak som kan bidra til å redusere risiko som følge av planlagt 

utbygging og arealbruk.  

• Analysen skal bidra til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskapsmessige forhold i tilknytning til 

planprosessen.  

• Analysen skal bidra til økt bevissthet om planområdet og planens innhold, i forhold til risiko og 

samfunnssikkerhet.  

• Gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere. 

• Gi kunnskap om hvilke tiltak som må ivaretas eller som kan gjennomføres for å øke 

planområdets sikkerhet.  

 

ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredning, eller som ikke inngår 

som en del av planprosessen. For dette planprosjektet gjelder det: 

• Sanering av dagens områdebruk (Norsk Spesialolje sitt anlegg ved Kambo) er ikke en del av 

planen. Dette er en del av en pågående prosess med søknader/godkjenninger mot 

miljødirektoratet. 

• Vurderinger av luftkvalitet-/støypåvirkning er vurdert i egne fagutredninger.  
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2. METODE 

2.1 Metode 

Arbeidet med ROS-analysen følger metodikk beskrevet i NS 5814 Krav til risikovurderinger (1) og er 

utarbeidet i tråd med anbefalinger beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin 

veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (2). Metodikken omfatter følgende trinn: 

 

 

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». 

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen: 

• ROS-analyse for Områderegulering Kambo (3) 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Moss kommune (4) 

• Planbeskrivelse detaljregulering Plan ID 0104 – Kulpeveien 23 (Gnr 3 / Bnr 1902) med tilstøtende 

friområder/vei (5) 

2.2 Gjennomføring 

Rambølls avdeling Risk Management har stått for gjennomføring av ROS-analysen og utarbeidelse av 

denne rapporten. Den 27.05.2021 ble det gjennomført et analysemøte via video/internett (Microsoft 

Teams) med nøkkelpersoner som har vært involvert i prosjektet for sentrale tema for risikoanalysen. En 

oversikt over deltakere er visst i tabell 1.  

Tabell 1: Deltakere på analysemøte. 

Navn Organisasjon/virksomhet Rolle/fagfelt 

Alexander Ekren Rambøll Fagansvarlig, ROS-analyse 

Amund Karison Økland Rambøll Medarbeider, ROS-analyse 

Tarjei L. Olsen AT Prosjekt AS Prosjektleder 

Torbjørn Skarbø NSO Eiendom Daglig leder 

Johanne Arff Multiconsult Marinbiolog, senior rådgiver 

Anders Due Nordlie Svendsen & Co Fagansvarlig, Vei/Va 

*Moss kommune var også invitert, men hadde ikke anledning til å delta. 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet

Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Identifisere mulige uønskede hendelser

Sjekkliste risikoidentifisering

Beskrive planområdet og prosjektet
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2.3 Vurdering av risiko 

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet x konsekvens, samt tilhørende usikkerhet. Det er 

gjennomført en innledende farekartlegging med utgangspunkt i tidligere ROS-analyse for 

områderegulering Kambo (3), og eksempler på uønskede hendelser beskrevet i DSB sin veileder (6). 

 

De aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold som ble identifisert er vurdert i forhold til følgende 

samfunnsverdier/konsekvenstyper:  

 

Liv og helse – vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er påført 

helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 

 

Stabilitet – 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 etc.  

 

Materielle verdier – vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form av 

økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 

 

Ytre miljø – I veileder for samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging anbefaler DSB at 

konsekvenser for natur og miljø blir vurdert gjennom andre metoder (f.eks. miljøkonsekvenser i KU eller 

ifm. krav til miljørisikoanalyse iht. forurensningsforskriften dersom det er fare for akutt forurensning). 

Imidlertid kan hendelser som akutt forurensning eller utslipp fra farlig industri fortsatt vurderes i ROS-

analysen men da ifm. de andre risikostyringsmålene. 

For alle identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en 

risikomatrise til å presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som benyttes er 

vist i figur 1. 

Konsekvens 

  

Sannsynlighet 

Små konsekvenser 

 

Middels konsekvenser Store konsekvenser 

Høy sannsynlighet    

Middels sannsynlighet    

Lav sannsynlighet    

Figur 2: Eksempel på risikomatrise. 
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Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere beskrevet i 

tabell 1 og tabell 2. 

Tabell 2: Kategorisering av sannsynlighet. 

Sannsynlighetskategori Tidsintervall generelt Tidsintervall 
flom/stormflo (F1-3) 

Tidsintervall skredfare 
(S1-3) 

Høy sannsynlighet A: Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år 

F1: 1 gang i løpet av 20 
år 

S1: 1 gang i løpet av 100 
år 

Middels sannsynlighet B: 1 gang i løpet av 10-
100 år 

F2: 1 gang i løpet av 
200 år 

S2: 1 gang i løpet av 
1000 år 

Lav sannsynlighet C: Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år 

F3: 1 gang i løpet av 
1000 år 

S3: 1 gang i løpet av 
5000 år 

Tabell 3: Kategorisering av konsekvenser. 

KONSEKVENSER Liv/Helse* Stabilitet* Økonomiske verdier 

* 

1. Små konsekvenser Få og små personskader Ingen/Mindre skader 

lokalt, kort 

restitusjonstid 

Mindre skader på 

eiendom 

2. Middels 
konsekvenser 

Alvorlige personskader Omfattende skader på 

områdenivå, Moderat 

restitusjonstid 

Moderat skade på 

eiendom 

3. Store 
konsekvenser 

Alvorlige skader/dødsfall Svært alvorlige og 

langvarige skader 

Alvorlig/ uopprettelig 

skade på eiendom 
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3. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT 

3.1 Dagens situasjon 

Planområdet omfatter deler av tomten som tidligere har huset anlegget til Norsk Spesialolje AS 

(NSO). Tomten har tidligere blitt benyttet til industriformål, og anlegget har blitt brukt i forbindelse 

med mottak og behandling av oljeavfall. Området tilhører eiendommen Gnr/Bnr 3/1902 og er eid 

av NSO Eiendom AS. 

 

  

Figur 3: Oversiktskart over eiendommen Gnr/Bnr 3/1902 vist i blått. Planområdet ligger ca. 400 m nordvest for 

Kambo stasjon, og ca. 5,4 km nord for Moss sentrum (luftlinje). 

Gjeldende områdereguleringsplan legger til rette for transformasjon av et lukket industriområde til 

et attraktivt boligområde med mulighet for andre formål langs kaifronten. Gjeldende 

områdereguleringsplan er beskrevet i «Områdeplan for Kambo», vedtatt 14.11.16. 

 

Dagens virksomhet for mottak og behandling av oljeavfall er avviklet og flyttet, og 

sanering/fjerning av tidligere virksomhet er igangsatt og en del av pågående prosess.  

3.2 Planlagte utbyggingstiltak 

Reguleringsplanen omfatter de to delområdene BAH1 og BAH2 i områdereguleringsplanen for 

Kambo. Delområdene grenser til sjøen mot nordvest, og delfelt B1b (under bygging) mot nordøst. 

Delfelt BAH2 grenser i sørøst mot en delvis utsprengt kolle. Området består i dag av utfylte 

steinmasser.  
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Figur 4: Utsnitt av situasjonsplan 1:1000 som viser plasseringen av de to delfeltene BAH1 og BAH2 (MER 

Arkitekter). Fullstendige situasjonsplaner er vist i vedlegg 2.  

Planen legger til rette for bygging av 1 leilighetsbygg med næring på delområde BAH 1 og ett 

leilighetsbygg på delområde BAH 2. I tillegg skal det etableres et småbåtanlegg for ca. 100 

båtplasser med gjesteplasser i forlengelse av delfelt BAH2. 

 

Leilighetsbygg med næring (BAH1) 

Bygget er planlagt med 3-4 etasjer, med en åpning mellom deler av bygget fra 2 etasje. Det er 

planlagt med ca. 38 leiligheter og inntil 500 m2 med næring/forretning/bevertning.  

 

Leilighetsbygg (BAH2) 

Leilighetsbygget er planlagt utformet med fire bygningsvolum rundt et felles gårdsrom, og med 

havnepromenade/småbåthavn mot nordøst. Gårdsrommet er plassert ca. 1 m over 

havnepromenaden.  

 

Adkomstveier og parkering 

Adkomst til området vil skje via kryss Kulpeveien og Osloveien, med noe omlegging av den 

eksisterende Kulpeveien forbi feltene BAH1 og BAH2. I tillegg skal det etableres en miljøgate som 

strekker seg mellom det planlagte utbyggingsområdet og p-plass ved Kambo stasjon. Utbyggingen 

av de to feltene er estimert å generere en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 413 (7). 

 

Parkeringskjellere etableres under terreng i felt BAH1 og BAH2. P-kjeller for felt BAH1 er planlagt å 

henge sammen med kjeller for del-felt B1b, med innkjøring fra B1b. Det etableres en separat 

kjeller under BAH2, med nedkjørsel fra Kulpeveien ved portal mot gårdsrom. Det planlegges for 1 

p-plass pr. leilighet, hvorav min. 0,1 er gjesteparkering. I tillegg planlegges det for hvert delfelt 

etablering av 4 plasser for bildeling. Sykkelparkering er lagt til p-kjeller, med noen plasser på 

terreng. P-kjellere tilrettelegges for lading av el-sykler.  
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Lekeplasser  

Det er lagt opp til 4 mindre nærlekeplasser på bakkeplan for felt BAH1. For felt BAH2 legges det 

opp til etablering av en nærlekeplass i gårdsrom, samt lekeareal på takterrasse. 

I tillegg inngår en felles kvartalslekeplass plassert på sydøst-siden av felt BAH2 og miljøgaten. En 

midlertidig kvartalslekeplass opparbeides øst for ny adkomstveg (Kulpeveien) og felt BAH1. 

3.3 Klimaprofil og forventede klimaendringer 

Klimaprofil for tidligere Østfold fylke er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter i 2017 (8). 

Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klima, forventede klimaendringer og 

klimautfordringer for det som tidligere var Østfold fylke (nå deler av Viken fylke). For planområdet 

er særlig økt sannsynlighet for kraftig nedbør/regnflom og stormflo vurdert som spesielt aktuelt. 

 

 

Figur 5: Forventede endringer i Østfold fra 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer 

som kan ha betydning for samfunnssikkerheten (kilde: Klimaprofil Østfold, 2017). 

3.4 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Brannvesen 

Planområdet tilhører brannvesendistriktet Mosseregionens interkommunale brannvesen (MIB). 

Nærmeste brannstasjon er døgnkasernerte Moss Brannstasjon ved Tykkemyr. Estimert kjøretid fra 

brannstasjonen til planområdet er ca. 6 min via Fv. 316 Osloveien. I tillegg er det også 

brannstasjoner i Rygge og Vestby kommune.  

 

Politi 

Nærmeste lensmannskontor ligger i Moss (Moss politistasjon). Estimert kjøretid/innsatstid vil være 

avhengig av hvor nærmeste patrulje befinner seg. 

 

Ambulanse og sykehus 

Ambulansetjenesten er organisert under Sykehuset Østfold. Ambulansestasjonen i Moss ligger i 

tilknytning til Moss sykehus. Estimert kjøretid til planområdet er ca. 6 min via fv. 316 Osloveien. 
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4. FAREIDENTIFISERING 

4.1 Farekartlegging 

Det er tatt utgangspunkt i eksempelhendelser og tema beskrevet i DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i 

kommunenes arealplanlegging» for å kartlegge aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser (Vedlegg 1). 

Det er også gjort en sjekklistebasert vurdering av aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold av utbygger (9), 

samt at det ble utarbeidet en ROS-analyse for området i forbindelse med områdereguleringen av Kambo i 

2016 (3).  

 

Områderegulering strekker seg over et større område, og ikke alle disse forholdene vil være like aktuelle 

for detaljreguleringen av feltene BAH1 og BAH2. Tidligere utført ROS-analyse for områdereguleringen og 

utbyggers sjekkliste er også benyttet i arbeidet med å kartlegge risiko. Vurderingene fra disse er også 

inkludert i eksempellisten i vedlegg 1. 

 

I tillegg til Rambølls kartlegging av aktuelle farer, har Moss kommune også gitt innspill i uttalelse fra 

fagområder innenfor avdeling natur, klima og bymiljø om at risiko for negativ påvirkning av ålegras må 

inkluderes i ROS-analysen (10).   

 

Følgende tema og risikoforhold er vurderes videre i ROS-analysen.  

 

1. Urban flom / overvannsflom 

2. Stormflo og havnivåstigning 

3. Utglidning/masseras eller setninger 

4. Radon 

5. Trafikksikkerhet-/ulykker 

6. Miljøskader -/ skader på ålegrasenger 

7. Brann 

8. Strømbortfall 

9. Skader på/ bortfall av vann- og avløp 
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5. RISIKOVURDERING 

5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse av aktuelle risikoforhold 

 

1 Urban flom / overvannsflom 

 

NR. 1 
 

Uønsket hendelse Urban flom / overvannsflom 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Økt utbygging av områder med tette flater kan gi overvannsflommer ved ekstreme nedbørsmengder. 

Overvannsflom/ekstrem nedbør kan føre til bygningsskader og redusert fremkommelighet på vegnett.  

 

Årsaker: 

Hyppigere perioder med kraftig nedbør og økte problemer med overvann er en av utfordringene med 

klimaendringer som vurderes som mest sannsynlig i Klimaprofil for tidligere Østfold fylke. 

 

Eksisterende barrierer: 

Dimensjonering av overvannsløsninger iht. 200 års gjentaksintervall med klimapåslag. 

 

Sårbarhetsvurdering 

Planområdet heller mot Oslofjorden, og overvann ledes mot sjø for å ivareta trygge flomveier. 

Kulpeveien og ny miljøgate er flomveier ved tette sandfang/kulvert o.l. Overvann vil da renne ut i sjøen. 

Delfeltene omfatter 2 bygg med tilhørende parkeringskjellere. Tverrfall vekk fra vei og terskel før nedkjøring 

for parkeringskjellere skal lede vann vekk fra nedkjøring til kjeller.  

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 
  X 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet 

av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Overvannsløsninger er dimensjonert for 200 års gjentaksintervall med klimapåslag 40%. Sannsynlighet 

vurderes som lav. 

 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse    X  

Stabilitet   X  
Ingen/Mindre skader lokalt, 

kort restitusjonstid 

Materielle verdier   X  Mindre skader på eiendom 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Konsekvenser kan være noe skader på parkeringskjellere (mindre/ubetydelige skader) og redusert 

fremkommelighet for myke trafikanter. 

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav Lav usikkerhet tilknyttet vurderingen av konsekvenser.  

Noe usikkerhet tilknyttet sannsynlighet og fremtidig hyppighet av ekstrem nedbør. 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

Ingen ytterligere tiltak foreslått.  
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2 Stormflo og havnivåstigning 

 

NR. 2 
 

Uønsket hendelse Stormflo og havnivåstigning 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Nye bygg med parkeringskjeller og kaianlegg grenser til Mossesundet/Oslofjorden. Stormflo kombinert med 

fremtidig havnivåstigning vil kunne medføre skader på bygg og eiendom. 

 

Årsaker: 

Kyst- og fjordkommunene må forberede seg på et høyere havnivå i framtiden. Havnivåstigningen vil føre til 

at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Det betyr at områder 

som ligger lavt og nær havet, blir liggende mer utsatt til i framtiden.  

Stormflo inntreffer når lavt luftrykk og kraftig vind presser vannet inn mot kysten. Dersom stormflo 

inntreffer ved en springperiode vil man få ekstra høy vannstand. 

Klimaendringer medfører at det forventes at havet i fremtiden vil stige i forhold til dagens nivå. 

 

Eksisterende barrierer: 

DSB sin veileder "Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging" (11) beskriver 

hvordan man skal ivareta samfunnssikkerhet ved havnivåstigning og stormflo i kommunal planlegging. 

 

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger. Planlagt ny bebyggelse inngår 

i sikkerhetsklasse F2 (byggverk beregnet på personopphold) og må bygges med tilfredsstillende sikkerhet 

mot 200-års gjentaksintervall for stormflo. 

 

Foreslått tiltak i ROS fra områderegulering for Kambo: 

Ny boligbebyggelse i strandsonen må dimensjoneres i henhold til 200-års stormflo. Fremtidig 

havnivåstigning bør også inngå i fastsetting av kotehøyder. 

 

Sårbarhetsvurdering 

I rapporten «Sea level change for Norway – past and present observations and projections to 2100» gis tall 

for framtidig havnivåstigning og returnivåer for stormflo for alle norske kystkommuner (12). 

Miljødirektoratet sammen med Norsk Klimaservicesenter og Kartverket anbefaler at klimaframskrivninger for 

den høyeste utslippsbanens middelverdi (RCP 8.5) legges til grunn for planlegging. 

 

Sikker byggehøyde for 200-års stormflomnivå med havnivåstigning og klimapåslag for 2081- 2100 er 2,16 

m. Terreng kote ny bebyggelse er 2,98 og laveste kotehøyde for gulv i plan1 er 3,23. Stormflo og 

havnivåstigning vurderes å ikke medføre noen alvorlige konsekvenser for planlagt utbygging. Utregning for 

sikker byggehøyde iht. veileder er vist i figur 5. 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

  X  Sikkerhetsklasse F2 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

For vurdering av sannsynlighet legges sikkerhetsklasse F2 til grunn istedenfor sannsynlighetskategorien lav. 

 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse    X Ikke relevant 

Stabilitet   X  
Ingen/Mindre skader lokalt, 

kort restitusjonstid 

Materielle verdier   X  Mindre skader på eiendom 
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Uønsket hendelse Stormflo og havnivåstigning 
 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Ettersom nye bygg vil ligge høyere en 200-års gjentaksintervall med klimapåslag vurderes konsekvenser 

som lave for materielle verdier/stabilitet. Ikke relevant for liv og helse. 

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels 

 

Det er knyttet usikkerhet til både havnivåstigningsberegningene og framtidige 

stormflonivåer. Benyttet beste tilgjengelige data hentet fra myndighetenes veiledere. 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

Dokumentasjon på sikker byggehøyde må 

fremgå ifm. byggesak. 

Oppfølging i byggesak 

 

Tabell 4: Middelverdier for stormflotall og havnivåstigning, inkl. klimapåslag for Moss kommune (Kilde: DSB - Stormflo og 

havnivåstigning, 2016). 

 

Kommune Sted Nærmeste 

måler 

Returnivå stormflo (i cm 

over middelvann) 

Havnivåstigning 

med 

klimapåslag  

(i cm) 

NN2000 

over 

middelvann 

(i cm) 20 år 200 år 1000 år 

Moss Moss Viker 139 166 184 53 (2081 -2100) 3 

Sikker byggehøyde for 200-års stormflomnivå med havnivåstigning og klimapåslag for 2081- 2100 blir 

2,16 m (Returnivå F2/200 år + Havnivåstigning med klimapåslag – korreksjon for landheving NN2000).  
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3 Utglidning/masseras eller setninger 

 

NR. 3 
 

Uønsket hendelse Utglidninger /masseras eller setninger 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Deler av planområdet ligger under marin grense. Utbygging-/etablering av konstruksjoner på 

løsmasser/leireforekomster kan medføre risiko for utglidning eller ras (masseras/kvikkleire). Leire og 

ustabile masser i grunnen kan føre til setningsskader på bygg dersom valg av fundamenteringsmetode ikke 

tar hensyn til grunnforholdene.   

 

Årsaker: 

Eksisterende grunnforhold, vær-/klima (f.eks. ekstrem nedbør), menneskelige inngrep. 

 

Eksisterende barrierer: 

Det er utført geotekniske vurderinger i tråd med NVE sin veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (13). 

 

Sårbarhetsvurdering 

Det er utført geotekniske vurderinger i tråd med NVE sin veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (13). 

Vurderingene konkluderer med at det ikke er fare for at det skal gå større områdeskred som følge av tiltak 

ved tomten. Lokal bæreevne og stabilitet må likevel ivaretas igjennom alle trinn i anleggsfasen (14). Større 

områdeskred/kvikkleireskred vurderes ikke som aktuelt. Mindre ras/utglidning kan være aktuelt i forbindelse 

med byggearbeider-/fylling, og setninger kan være aktuelt. 

 

Setninger 

Nye bygg antas fundamentert på berg- og/eller undersprengt berg. Sprengsteinsfyllinger gir normalt 

beskjedne setninger. Høye fyllinger kan imidlertid få noe krypsetninger, selv med god komprimeringsgrad. 

Med bakgrunn i planlagt fundamentering på både fast berg og sprengsteinsfylling er det forventet noe 

differensialsetninger. Setningsforskjellen vil avhenge av komprimeringsgrad, fundamentform og last, men vil 

i de fleste tilfeller være innenfor akseptable nivåer når det fundamenteres på sprengsteinsfylling. 

 

Graveskråninger 

Sprengsteinsfyllinger kan vanligvis legges på 1:1,5. Eventuelle bergskjæringer i byggegrop må vurderes av 

ingeniørgeolog. 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 
  X 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet 

av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Basert på geoteknisk vurdering av terrengkriterier og løsmassesammensetninger konkluderes det med at 

det ikke er fare for områdeskred som følge av tiltaket. Videre er setningspotensialet vurdert. Med bakgrunn i 

planlagt fundamentering på både fast berg og sprengsteinfylling er det forventet noe differensialsetning. 

Geoteknisk rapport konkluderer med at forventet setninger i de fleste tilfeller vil være innenfor akseptable 

nivåer. Geoteknisk rapport forutsetter at lokalstabilitet må ivaretas under prosjekteringsfasen. 

Sannsynlighet vurderes som lav. 

 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse   X  Få og små personskader 

Stabilitet   X  
Ingen/Mindre skader lokalt, 

kort restitusjonstid 

Materielle verdier   X  Mindre skader på eiendom 
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Uønsket hendelse Utglidninger /masseras eller setninger 
 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Konsekvens: Liten 

Med bakgrunn i antall boligenheter kan en anta at mindre personskader kan oppstå i forbindelse med 

hendelsen. Med høy usikkerhet forventes det skader opptil 1 million kroner. 

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav Det er gjort geotekniske vurderinger iht. NVE sin veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred» (13). 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

I detalj- og utførelsesfase vil det være 

nødvendig å vurdere lokalstabiliteten i 

sammenheng valg av løsning for 

fundamentering, eventuelle utgravings- og/eller 

fyllingsarbeider, samt bæreevne for fundament 

for bygg og maskiner. Tiltak som 

beskrives/foreslås i etter vurdering av 

lokalstabilitet bør sikres implementert. 

 

Må følges opp i detaljprosjektering 
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4 Radon 

 

NR. 4 
 

Uønsket hendelse Radon 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Innsig av radon i boliger fra grunnen. Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner. 

 

Årsaker: 

Radongass er en radioaktiv gass som dannes ved nedbryting av radium (fra uran som finnes i berggrunnen). 

Radongass konsentreres innendørs og mengden varierer ut ifra berggrunn, løsmasser og bygninger. 

Radongass kan fremkalle lungekreft, og utgjør en helsetrussel. 

 

Eksisterende barrierer: 

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at nye bygg skal prosjekteres og utføres med 

radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, enten radonsperre og/eller 

tilrettelegging for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres hvis radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 

100 Bq/m3. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 

 

Sårbarhetsvurdering 

Planområdet ligger i lav/moderat aktsomhetsområde for radon (figur 6). Aktsomhetskart for radon viser 

hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre, men kartet kan ikke benyttes til å forutsi 

radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er 

å gjennomføre en måling. Det forutsettes at bygninger som oppføres minimum tilrettelegges for egnede 

tiltak iht. krav i TEK17.  

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

   X Lav sannsynlighet 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Det forutsettes at bygninger som oppføres tilrettelegges for egnede tiltak. Sannsynlighet vurderes som lav. 

  

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse  X   Alvorlige personskader 

Stabilitet    X Ikke relevant 

Materielle verdier    X Ikke relevant 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Langvarig eksponering for høye radonkonsentrasjoner kan være kreftfremkallende (lungekreft). 

Konsekvensene vurderes som farlig (alvorlig personskade/sykehusopphold). 

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav  Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold men også av bygningens 

konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak. Dette medfører at 

det alltid vil være en viss usikkerhet tilknyttet de vurderinger som gjøres før en 

eventuell utbygging.  

 

Det er ingen kjente utfordringer tilknyttet problemstillingen for sammenlignbare 

boligområder i nærheten. 
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Uønsket hendelse Radon 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK 

17. 

Følges opp i forbindelse med detaljprosjektering av bygg. 

 

  

Figur 6: Kartutsnitt aktsomhetsområde for radon.   
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5 Trafikksikkerhet-/ulykker 

 

NR. 5 
 

Uønsket hendelse Trafikksikkerhet-/ulykker 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Trafikkulykker inn-/ut av området eller inne på området med kjøretøy. Trafikkulykker med myke trafikanter-

/kjøretøy. 

 

Årsaker: 

Menneskelige feilhandlinger, brudd på trafikkregler 

 

Eksisterende barrierer: 

Lav hastighet i Kulpeveien (30 km/t oppgitt i egen fagutredning for støy (15)). Fortau- og etablering av 

miljøgate reduseres konflikter mellom kjøretøy og myke trafikanter i planområdet.  

 

Sårbarhetsvurdering 

Trafikkulykker med kjøretøy er også vurdert i områdereguleringen for Kambo (3). I denne risikovurderingen 

vurderes det ikke at planlagt utbygging vil medføre noen endring fra dagens ulykkesbilde.  

Trafikkulykker med kjøretøy vurderes som mest aktuelt for trafikk som kjører ut av området til Osloveien. 

Det er gjort vurderinger av trafikkvekst-/trafikksikkerhet eget notat til planforslaget (16). Planlagt utbygging 

vurderes å ha en svært marginal påvirkning på kapasitet og trafikksikkerhet. 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 
  X 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet 

av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Det er ikke identifisert noen forhold som tilsier spesielt høy ulykkesrisiko. Trafikken inne på planområdet vil i 

hovedsak være til-/fra boliger, ikke gjennomgangstrafikk. Lav hastighet og oversiktlig kjøremønster. Fortau 

separer gående-/syklende fra øvrig trafikk. Sannsynlighet vurderes som lav. 

 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse  X   Alvorlige personskader 

Stabilitet    X Ikke relevant 

Materielle verdier    X Ikke relevant 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Konsekvenser vurderes som alvorlige personskader dersom myke trafikanter er involvert. Hastighet tilsier 

få/små personskader for ulykker som kun involverer kjøretøy. 

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels 

 

Ikke identifisert noen spesielle risikoforhold. Usikkerhet rundt vurdering av 

sannsynlighet og konsekvens.  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

Fartsgrense 30 km/t på Kulpeveien bør 

forankres i planforslaget.  
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6 Miljøskader -/ skader på ålegrasenger 

 

NR. 6 
 

Uønsket hendelse Miljøskader-/ skader på ålegrasenger 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

I nordre deler av planområdet er det registrert forekomst av Ålegras (Zostera marina). Ålegrasenger er 

viktige marine økosystemer bl.a. som oppvekstområde for kysttorsk. Utbygging nært havområder med 

ålegrasenger kan føre til press-/skader på slike områder som igjen vil ha negative konsekvenser for marine 

økosystemer og artsmangfold i Oslofjorden.  

 

Årsaker: 

Fysiske inngrep i naturen sammen med eutrofiering er av de viktigste truslene for ålegrasengenes 

utbredelse. Det er planlagt for etablering av småbåthavn nært området med ålegras, og det er vurdert at 

skyggevirkninger og utslipp/forurensning fra småbåthavnanlegg kan være aktuelle risikoforhold som kan ha 

negative påvirkning på ålegrasengene. 

 

Eksisterende barrierer: 

Det er utarbeidet en egen rapport av Multiconsult som vurderer ålegras og aktuelle påvirkningskilder fra 

planlagt utbyggingstiltak (17). 

 

Sårbarhetsvurdering 

Ålegras har stor betydning som leveområder for marint liv bl.a. fiskeyngel. Ålegras-engene nært 

planområdet er registrert som ålegrasenger av nasjonal betydning, og vurdert som viktig bl.a. for 

kysttorskebestanden i Oslofjorden. Ålegrasengene som er registrert mellom Kulpeholmen og landsiden er en 

av flere ålegrasenger i området (det er også registrerte ålegrasenger lengre nord, i Brevikbukta og 

Løvikholmen). Skader- og negativ påvirkning på ålegrasenger kan ha negative konsekvenser det økologiske 

mangfoldet i Oslofjorden.  

 

I rapporten fra Multiconsult er det gjort vurderinger av de aktuelle risikoforholdene og hvordan de kan 

påvirke ålegrasforekomsten. Skyggevirkninger fra bryggeanlegg vurderes å ha liten potensiell påvirkning på 

området, det skal etableres 2 flytebrygger i sjøen, bryggene forankres i bunn, med en gangbru mellom 

brygge og land. Det vil ikke være behov for arbeider i sjø, utover etablering av forankring. Bryggeanlegg i 

seg selv vurderes å ikke påvirke skygge og reduserte vekstvilkår. 

 

Den mest aktuelle påvirkningskilden er vurdert å være båttrafikk som kan påvirke engene enten gjennom 

utslipp av forurensende stoffer, eller oppmudring/erodering fra propelloppvirvling. I dagens situasjon brukes 

området mellom Kulpeholmen og Kulpe på landsiden som oppankringsområde ifm. bruk av fritidsbåter, 

spesielt sommerstid og det er ikke noen begrensinger for slik bruk av området. Båter som benytter 

småbåthavnen vurderes å sannsynligvis kun bruke området mellom Kulpeholmen/Kulpe i mindre grad, og 

bruk av området av fritidsbåter vurderes sannsynligvis å være trafikk som kommer fra andre steder.  

 

I rapporten fra Multiconsult er det foreslått tiltak for å redusere risiko for negativ påvirkning på 

ålegrasområdet. De viktigste påvirkningskildene vurderes å være båttrafikk (enten fra småbåthavn, eller fra 

andre områder utenfor planområdet). Tiltakene som omfatter restriksjoner på bruk av området (f.eks. 

badebøyer e.l.) og kartlegging-/overvåking av engene vurderes som tiltak som ev. vil kunne redusere risiko. 

Restriksjoner på bruk av området vil kunne redusere fritidsbåttrafikk, og gjennom overvåking av engene 

over tid vil man lettere kunne oppdage ev. negativ påvirkning tidlig, slik at man kan innføre ytterligere 

tiltak/restriksjoner. 
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Uønsket hendelse Miljøskader-/ skader på ålegrasenger 
 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

   X Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ekstern fritidsbåttrafikk vurderes som viktigste årsaken til ev. negativ påvirkning på ålegrasengene i det 

aktuelle området. Skyggevirkninger fra bryggeanlegg vurderes å ikke påvirke ålegrasengene, pga. avstand. 

Det er registrert ålegrasenger også i områdene lengre nord, bl.a. i Brevikbukta der det er en småbåthavn, 

og landområdene rundt brukes til båtopplag. Dersom man implementerer foreslåtte tiltak (restriksjoner for 

småbåttrafikk og overvåking/kartlegging av engene over tid) vurderes sannsynlighet som lav.  

 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse    X Ikke relevant 

Stabilitet  X   

Omfattende miljøskader på 

områdenivå. 

Moderat restitusjonstid 

Materielle verdier    X Ikke relevant 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Risikoforholdet vurderes ikke å medføre konsekvenser for samfunnssikkerhet. Konsekvenser vurderes som 

miljøskader, ut ifra samme kategorisering som stabilitet. Konsekvenser vurderes som omfattende skader, 

moderat restitusjonstid. 

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Høy  

 

Usikkerheten knyttet til risiko ålegrasengene vurderes som høy, ettersom det kan 

være flere forhold som virker sammen som kan påvirke ålegrasengene. Kartlegging 

av området før anleggsarbeider starter og overvåking av området over tid vil være et 

viktig tiltak for å kunne redusere usikkerhet.   

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

Aktuelle tiltak foreslått i egen fagrapport for ålegras bør implementeres-/forankres i planforslaget: 

Kartlegging og overvåking av ålegrasengen før 

utplassering av båtanlegg og etter (1, 5 og 10 

år). 

 

Bør stilles krav til utbygging i planbestemmelser. 

Restriksjoner på bruk av båt-/vannskutere i 

Ålegrasenga ved Kulpe eller andre tilstøtende 

områder.  

F.eks. Bruk av badebøyer for å hindre ferdsel 

av båttrafikk inn i bukta. 

 

Vurdere krav i planbestemmelse-/bruk av hensynsone 

Informasjon til beboere og brukere av området 

med skilt om forekomst av ålegrasenger i 

nærområdet og dere betydning for biologisk 

mangfold og produksjon. 

 

Bør inngå i videre detaljprosjektering. 



Rambøll - SJØHAGEN BRYGGE 2 

 

  

 

20/37 

NR. 6 
 

Uønsket hendelse Miljøskader-/ skader på ålegrasenger 
 

Gjennomføre jevnlige strandryddekampanjer 

for å redusere mengde søppel som synker til 

bunns. 

 

Sameie vil ha ansvar for fellesområder-/strandsone.  

Kommune kan pålegge grunneier rydding. 
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7 Brann 

 

NR. 7 
 

Uønsket hendelse Brann 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Brann i nyetablerte bygninger eller brann i parkerte kjøretøy e.l. i parkeringskjeller. 

 

Årsaker: 

Feil ved tekniske anlegg, bruk av ild, brann i parkerte kjøretøy, lading og bruk av elbiler kan være årsaker.  

 

Eksisterende barrierer: 

Krav til sikkerhet ved brann for bygg iht. krav i TEK 17. 

 

Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) har utarbeidet egen veiledning som beskriver krav 

og anbefalinger ifm tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap (18).  

 

Foreslått tiltak i ROS fra områderegulering for Kambo: 

Brannkonsept må utarbeides som del av den videre prosjekteringen. Det må stilles krav i fremtidige 

detaljreguleringsplaner som sikrer god tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap. Brannvann og 

antall tilkoblingspunkter må i varetas i videre prosjektering og avklares i samarbeid med kommunen og MIB. 

 

Brannkonsept utarbeidet av Sweco beskrevet i egen rapport (19). 

• Det legges opp til automatisk slokkeanlegg i bygningsmassen, kombinert med heldekkende brann-

alarmanlegg samt ledesystem og manuelt slokkeutstyr. 

• Det skal tilrettelegges slik at minst ett vindu eller balkong i hver leilighet kan når med 

brannvesenets stigemateriell fra leiligheter som ikke kan rømme til terreng eller via stige mot tak. 

Dette via brannvesenets bærbare stiger og/eller maskinstige.  

• Det etableres to oppstillingsplasser ved bygget. 

• Det forutsettes at kjeller under bygg B1b er prosjektert med sprinklerinstallasjon, om ikke må det 

etableres seksjonering mellom bygg BAH1 og B1b. 

 

Sårbarhetsvurdering 

Planlagt utbyggingstiltak er vurdert som risikoklasse 4 (RKL4) for bolig, og RKL5 for næringsarealer. 

Brannklasse 3 (Bkl3) for plan U og Bkl2 for plan 2-4. Tiltaksklasse 3. 

Areal innenfor bygningsmassen vurderes å ha lav/moderat brannbelastning. 

 

Ved brann vil alarm-/sprinkleranlegg gå, og brannvesen rykker ut fra Moss brannstasjon via Osloveien og 

Kulpeveien (estimert kjøretid er under 10 min.). Personer som oppholder seg i bygget skal i utgangspunktet 

evakuere bygget via nærmeste rømningsvei.  

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

 
  X 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet 

av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Brann- og eksplosjonsvernloven plikter eier av nytt bygg å sørge for at alle sikkerhetstiltak som er 

nødvendige for å hindre og begrense branner er installert og fungerer som de skal.  

Planlagt bygg vurderes som normalt boligbygg med mindre næringslokaler, og det er ikke identifisert noen 

spesielle risikoforhold som tilsvarer høyere sannsynlighet enn for tilsvarende bygg. Dersom det forutsettes 

at videre oppfølging av brannsikkerhet i detaljprosjektering gjennomføres iht. gjeldende krav og forskrifter 

vurderes det at evakuering og brannsikkerhet ivaretas. Hendelsen vurderes som mindre sannsynlig. 
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NR. 7 
 

Uønsket hendelse Brann 
 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse  X   Alvorlige personskader 

Stabilitet   X  
Ingen/Mindre skader lokalt, 

kort restitusjonstid 

Materielle verdier  X   Moderat skade på eiendom 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Konsekvensene vurderes som middels for liv og helse og materielle verdier (alvorlige personskader kan 

forekomme, brann kan medføre moderat skade på eiendom).  

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels Sannsynlighet for brann vurderes som lav usikkerhet ettersom brannkonsept 

dokumenterer oppføling av krav iht. TEK17. Noe usikkerhet tilknyttet vurdering av 

konsekvenser. Konsekvenser ved brann vil være avhengig av flere forhold og 

faktorer. Det forutsettes at gjeldende krav og forskrifter ivaretas i forbindelse med 

prosjektering av bygg. 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

Planforslag må sikre at krav til atkomst for 

brannvesenet iht. TEK 17 ivaretas. Moss 

kommune har egne kriterier for atkomst for 

utrykningskjøretøy som må ivaretas ifm. 

prosjektering. 

 

Bør beskrives/forankres i planforslaget.  
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8 Strømbortfall 

 

NR. 8 
 

Uønsket hendelse Strømbortfall 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Bortfall av strøm  

 

Årsaker: 

Forsyningssvikt av strøm som følge av brudd i forsyningsnettet, brann i trafo, ekstremvær og teknisk svikt.   

 

Eksisterende barrierer: 

Påkobling/dimensjonering av nett i samarbeid med nettleverandør (Elvia). 

 

Sårbarhetsvurdering 

Strømforsyning til området vil koble seg på eksisterende nett i samråd med netteier. Det finnes to 

trafostasjoner på området som tilhører tidligere byggetrinn, og i planforslaget skal det bygges en tredje 

trafostasjon. Det er ikke identifisert noen faktorer ifm. selve plantiltaket som medfører spesiell risiko for 

strømbrudd (ikke eksisterende høyspent i konflikt med planområdet). Hendelser innenfor planområdet (feil 

på trafo o.l.) vurderes som strømbrudd med kortere varighet, og vurderes som lav sannsynlighet.  

 

Langvarig strømbrudd med varighet over 6 timer er vurdert i helhetlig ROS-analyse for Moss kommune. 

Dersom en slik hendelse inntreffer vil årsaken skyldes faktorer utenfor planområdet, Ved et slik scenario vil 

konsekvensene for planområdet medføre at opptil ca. 108 boenheter vil være uten strøm og uten alternativ 

varmekilde for en lengre periode. Alternativ varmekilde er energisentral som henter varme fra berggrunn, 

men denne er avhengig av strøm. Pumpestasjon for vann- og avløp planlegges med tilrettelegging for 

nødstrøm.  

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

  X  1 gang i løpet av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Et lokalt strømbrudd som varer over 6 timer forventes sjeldent. Det legges til grunn at flere kortvarige 

strømbrudd kan oppstå, men vil bli gjenopprettet innen 6 timer.  

 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse   X  Mindre skader på eiendom 

Stabilitet   X  
Ingen/Mindre skader lokalt, 

kort restitusjonstid 

Materielle verdier   X  Få og små personskader 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Konsekvenser ved kortere, lokale strømbrudd vurderes som små for alle kategorier. Næringsarealer kan få 

skade på mat- og drikkevarer, og beboere vil mangle varme/strøm for en periode på noen timer. Det legges 

til grunn at strømbruddet er lokalt, og det vil finnes evakueringsmuligheter til andre plasser med 

strømforsyning.  

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav 

 

Konsekvenser vil være avhengig av varighet på strømbrudd. Langvarige strømbrudd 

inntreffer svært sjelden, men kan ikke utelukkes. Et slikt scenario vil skyldes faktorer 

utenfor planområdet, og vil normalt inngå i kommunens/netteiers beredskap. Mest 
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NR. 8 
 

Uønsket hendelse Strømbortfall 
 

sannsynlig scenario for det aktuelle området vil være kortvarig strømbrudd uten noen 

spesielle konsekvenser. 

  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

Ingen ytterligere tiltak foreslått. 
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9 Skader på/ bortfall av vann- og avløp 

 

NR. 9 
 

Uønsket hendelse Skader på-/bortfall av vann- og avløp 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Skader på-/bortfall av vann- og/eller avløp kan medføre risiko for utslipp til miljø (avløp), eller beboere ikke 

får dekket grunnleggende behov som tilgang på vann.  

 

Årsaker: 

Bortfall av vann- og avløpstjenester kan skje som følge skader/svikt i ledningsnett (f.eks. ifm. anleggs-/ 

gravearbeider) eller som følge av feil ved anlegg for håndtering av vann- og avløp (f.eks. 

pumpestasjoner/behandlingsanlegg). 

 

Eksisterende barrierer: 

- 

Sårbarhetsvurdering 

Vannforsyning via MOVAR IKS sitt vannbehandlingsanlegg, Vansjø vannverk. Avløp behandles av MOVARs 

renseanlegg Kambo.  

 

Vannforsyning til planområdet kommer fra påkobling eksisterende ledningsnett ved Osloveien. På sikt er det 

planlagt for en tosidig vannforsyning til området via ringeledning. Delfelt BAH1 og BAH2 vil ha ensidig 

forsyning inntil ringledning etableres. Planlagt ensidig vannforsyning med økt kapasitet er vurdert som 

tilstrekkelig/dekkende for dette byggetrinnet. 

 

Det tilrettelegges for videre påkobling/etablering av ringstruktur i forbindelse med øvrige delområder. Det 

anbefales at videre utbygging av denne gjennomføres ifm. detaljregulering av videre delfelt slik at man får 

lagt opp til best mulig plassering av kummer o.l. Ensidig vannforsyning vil ha noe høyere kapasitet på 

ledningsnett en hva som ville vært nødvendig for tosidig Ø225 mm istedenfor Ø180 mm. Krav ifm. med 

slukkevann er minimum Ø150 mm. Avløp planlegges med selvfallsystem og nødoverløp til sjø ved 

strømbortfall. Pumpestasjon tilrettelegges for nødstrøm. 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

   X Lav sannsynlighet 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Det er ikke identifisert noen forhold som tilsier noen spesiell risiko, det etableres ny infrastruktur, og det er 

få/ingen konflikter med eksisterende infrastruktur. Sannsynlighet vurderes som lav. 

 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse   X  Få og små personskader 

Stabilitet   X  
Ingen/Mindre skader lokalt, 

kort restitusjonstid 

Materielle verdier    X Ikke relevant 

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Konsekvenser knyttet til bortfall av vannforsyningen avhenger av hvor svikten oppstår. Er svikten i fysisk 

nærhet av utbyggingen, vil konsekvenser hovedsakelig knyttes opp til personlig hygiene, toaletter og 

mangel på drikkevann for opptil 108 boenheter. Det vil fortsatt være mulig å få tilgang på vann i andre 

områder i Moss og omegn. Utslipp tilknyttet avløp vurderes som små/mindre miljøskader med kort 

restitusjonstid.  
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NR. 9 
 

Uønsket hendelse Skader på-/bortfall av vann- og avløp 
 

 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav 

 

Løsninger for VA beskrives i egen rapport-/tegninger.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 

Det anbefales at etablering av 

ringstruktur/tosidig vannforsyning bør inngå i 

planer for neste fase-/utbygging av øvrige 

delområder, slik at man sikrer best mulige 

løsninger for adkomst-/plassering av 

ledningsnett, kummer o.l.  

 

Bør følges opp i detaljreguleringsplaner for videre delfelt.  
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5.2 Risikoevaluering 

 

Risikomatrisen (figur 7) viser høyeste risikonivå for hver av de vurderte hendelsene. Oversikt over 

risikonivå pr. konsekvenstype/samfunnsverdi er vist i tabell 3. Fargeskalaen i matrisen er ment å gi en 

beskrivelse av risikobildet for planlagt utbygging og skiller mellom høy, middels og lav risiko. 

 

Konsekvens 

  

Sannsynlighet 

Små konsekvenser 

 

Middels konsekvenser Store konsekvenser 

Høy sannsynlighet    

Middels sannsynlighet 2,3, 8   

Lav sannsynlighet 1, 9 4, 5, 6, 7  

Figur 7: Risikomatrise for vurderte hendelser og risikoforhold. 

Tabell 5: Oversikt over risikovurdering fordelt på konsekvenstype/samfunnsverdi.  

ID nr. Uønsket hendelse 
Sannsyn-

lighet 

Konsekvenstype/ 

samfunnsverdi 
Konsekvens Risikonivå Usikkerhet 

1 Urban flom / 

overvannsflom 
 

Lav 

Liv og helse -  

Lav Stabilitet Små  

Materielle verdier Små  

2 Stormflo og 

havnivåstigning 
 

Middels* 
 

Liv og helse -  

Middels Stabilitet Små  

Materielle verdier Små  

3 Utglidning/masseras 

eller setninger 
 

Lav 

Liv og helse Små  

Lav Stabilitet Små  

Materielle verdier Små  

4 
Radon 
 

Lav 

Liv og helse Middels  

Lav Stabilitet -  

Materielle verdier -  

5 Trafikksikkerhet-

/ulykker 
 

Lav 

Liv og helse Middels  

Middels Stabilitet/Miljø** Små  

Materielle verdier -  

6 Miljøskader -/ 

skader på 
ålegrasenger 

 

Lav 

Liv og helse -  

Høy Stabilitet Middels  

Materielle verdier -  

7 
Brann 
 

Lav 

Liv og helse Middels  

Middels Stabilitet Små  

Materielle verdier Middels  

8 
Strømbortfall 
 

Middels 

Liv og helse Små  

Lav Stabilitet Små  

Materielle verdier Små  

9 Skader på/ bortfall 

av vann- og avløp 
 

Lav 

Liv og helse Små  

Lav Stabilitet Små  

Materielle verdier -  

*Sikkerhetsklasse F2 lagt til grunn, ikke sannsynlighetskategori middels. 

**Vurderingen er gjort for miljøskader, ikke stabilitet. I DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging» anbefales det at forhold som omhandler risiko for miljø vurderes i andre 

utredninger (f.eks. KU eller egne miljørisikovurderinger). Risikoforholdet er tatt inn i ROS-analysen etter 

innspill fra kommunen. 
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5.3 Oppfølging av risikoforhold og aktuelle tiltak 

 

Det er foreslått tiltak for videre oppfølging for enkelte av de aktuelle hendelsene. Noen av tiltakene 

bør/kan det vurderes å innlemme i planforslaget - som planbestemmelser, rekkefølgekrav eller 

hensynsoner. Andre tiltak er tiltak som må/bør følges opp i videre detaljprosjektering/i forbindelse med 

byggesøknad, Ett tiltak bør inngå som en del av driftsrutiner for bygg (sameie).  

Tiltak som bør vurderes innlemmet/forankret gjennom 
planbestemmelser/rekkefølgekrav/planforslag: 

Tilknyttet hendelse: 

Fartsgrense 30 km/t på Kulpeveien bør forankres i planforslaget.  5. Trafikksikkerhet-/ulykker 

Kartlegging og overvåking av ålegrasengen før utplassering av 

båtanlegg og etter (1, 5 og 10 år). 

Bør stilles krav til utbygging i planbestemmelser. 
6. Miljøskader-/ skader på 

ålegrasenger 
Vurdere krav i planbestemmelse-/bruk av hensynsone: 

Restriksjoner på bruk av båt-/vannskutere i Ålegrasenga ved Kulpe eller 

andre tilstøtende områder.  

F.eks. Bruk av badebøyer for å hindre ferdsel av båttrafikk inn i bukta. 

Planforslag må sikre at krav til atkomst for brannvesenet iht. TEK 17 

ivaretas. Moss kommune har egne kriterier for atkomst for 

utrykningskjøretøy som må ivaretas ifm. prosjektering. 

7. Brann 

Bør følges opp i detaljreguleringsplaner for videre delfelt: 

Det anbefales at etablering av ringstruktur/tosidig vannforsyning bør 

inngå i planer for neste fase-/utbygging av øvrige delområder, slik at 

man sikrer best mulige løsninger for adkomst-/plassering av 

ledningsnett, kummer o.l.   

9. Skader på-/bortfall av vann- 

og avløp 

 

Tiltak som må følges opp i forbindelse med videre detaljprosjektering/byggesak:  
 Tilknyttet hendelse: 

Dokumentasjon på sikker byggehøyde må fremgå ifm. byggesak. 2. Stormflo og havnivåstigning 

I detalj- og utførelsesfase vil det være nødvendig å vurdere 

lokalstabiliteten i sammenheng valg av løsning for fundamentering, 

eventuelle utgravings- og/eller fyllingsarbeider, samt bæreevne for 

fundament for bygg og maskiner.  Tiltak som beskrives/foreslås i etter 

vurdering av lokalstabilitet bør sikres implementert. 

 

3. Utglidninger-/masseras 

eller setninger 

Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK 17. 4. Radon 

Informasjon til beboere og brukere av området med skilt om forekomst 

av ålegrasenger i nærområdet og dere betydning for biologisk mangfold 

og produksjon. 

6. Miljøskader-/ skader på 

ålegrasenger 

 

Tiltak som må følges opp i driftsfase/ferdigstilt utbygging: 
 

 Tilknyttet hendelse 
Rutiner sameie/grunneier 

Gjennomføre jevnlige strandryddekampanjer for å redusere mengde 

søppel som synker til bunns. Sameie vil ha ansvar for fellesområder-

/strandsone. Kommune kan pålegge grunneier rydding. 

6. Miljøskader-/ skader på 

ålegrasenger 
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6.KONKLUSJONER 

Det er gjennomført en ROS-analyse for reguleringsplanen for avlastet E6 iht. plan- og bygningslovens § 

4-3. Hensikten med analysen er å 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. 

Risiko- og sårbarhet vurderes ut ifra uønskede hendelser som vil kunne medføre personskader, 

konsekvenser for viktige samfunnsfunksjoner eller materielle verdier/eiendomsskader. 

 

Det er ikke identifisert noen hendelser/risikoforhold som tilsier at planlagt arealbruk ikke er egnet til 

planlagte formål, men det vil være behov for å gjennomføre forskjellige tiltak for sikre seg mot uønskede 

konsekvenser ifm. de aktuelle hendelsene og risikoforholdene. De forslåtte tiltakene er presentert i 

foregående kapittel 5.3 Oppfølging av risikoforhold og tiltak. 
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VEDLEGG 1 - EKSEMPELISTE/SJEKKLISTE – UØNSKEDE 

HENDELSER  
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Tabell 6: Eksempelhendelser fra DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, (2017)». 

Hendelses-

type 

Kategori Eksempel på uønsket hendelse Vurdering 

Natur-

hendelser 

Ekstremvær 

Storm og orkan Kan være årsak til andre 

mulige hendelser, men 

vurderes ikke spesielt. 

 

Lyn- og tordenvær Kan være årsak til andre 

mulige hendelser, men 

vurderes ikke spesielt. 

 

Flom 

Flom i sjø og vassdrag Flom i vassdrag er aktuelt 

tema i ROS for 

områderegulering Kambo, 

men aktsomhetsområder for 

flom i vassdrag for deltfeltene 

BAH1 og BAH2 er ikke 

registrert i NVE sine 

aktsomhetskart. Vurderes 

som ikke aktuelt. 

Flom i sjø vurderes i 

tilknytning til vurderinger 

av stormflo- og 

havnivåstigning. 

 

Urban flom/overvannshåndtering Overvannsflom er aktuelt 

tema i ROS for 

områderegulering Kambo. 

Vurderes også i denne 

ROS-analysen. 

 

Stormflo Stormflo- og havnivåstigning 

er aktuelle tema i ROS for 

områderegulering Kambo. 

Vurderes også i denne 

ROS-analysen.  

Havnivåstigning 

Skred 

Utglidning/ 

kvikkleire 

Planområdet ligger 

delvis/stedvis under marin 

leire.  

Utglidning/ 

kvikkleire og setninger er 

aktuelle tema i ROS for 

områderegulering Kambo. 

Vurderes også i denne 

ROS-analysen.  

 

Steinsprang Snøskred er aktuelt tema i 

ROS for områderegulering 

Kambo. Aktsomhetsområder 

for skred ikke registrert for 

Jordskred 

Snøskred 
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Hendelses-

type 

Kategori Eksempel på uønsket hendelse Vurdering 

Sekundær-virkninger av skred 

(flodbølge) 

delfeltene BAH1 og BAH2. 

Vurderes som ikke aktuelt.  

Skog- og 

lyngbrann 

Skog- og lyngbrann Vurderes som ikke aktuelt. 

Radon Helseskadelig eksponering for radon Radongass i grunn er aktuelt 

tema i ROS for 

områderegulering Kambo. 

Vurderes også i denne 

ROS-analysen.  

Andre 

uønskede 

hendelser 

Transport 

Veg Trafikkulykker er aktuelle 

tema i ROS for 

områderegulering Kambo. 

Vurderes også i denne 

ROS-analysen. 

 

Jernbane Ulykker under lek og fritid i 

nærheten av jernbanespor er 

aktuelle tema i ROS for 

områderegulering Kambo. 

Delfeltene BAH1 og BAH2 

ligger jernbanens 30 m 

sikkerhetssone for 

anleggsarbeider og avstand i 

luftlinje er ca. 200-250m. 

Vurderes som ikke aktuelt. 

 

Luft Vurderes som ikke aktuelt. 

  

Sjø Småbåthavn/båttrafikk og 

påvirkning på 

ålegrasenger er vurdert 

som aktuelt tema.  

  

Nærings-

virksomhet/ 

Industri 

Utslipp av farlige stoffer Kan være aktuelt ifm. ålegras 

Akutt forurensning 

Brann/eksplosjon i industri 

(Tankanlegg, oljeterminal, LNG-

anlegg, raffineri etc.) 

Eksisterende tankanlegg 

fjernes. Pågående arbeider 

uavhengig av prosjektet.  

Brann 

Brann/eksplosjon i industri Eksisterende tankanlegg 

fjernes. Ikke kommet innspill 

eller identifisert øvrig industri 

som kan få konsekvenser for 

planområdet. Vurderes som 

ikke aktuelt. 

Brann i transportmiddel (veg, bane, 

luft, sjø) 

Parkeringskjeller/parkerte 

kjøretøy vurdert ifm. brann i 

bygg. Ikke identifisert andre 

risikoforhold.  
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Hendelses-

type 

Kategori Eksempel på uønsket hendelse Vurdering 

Brann i bygninger og anlegg  Brann i bygg vurderes som 

aktuelt.  

Eksplosjon 

Eksplosjon i industrivirksomhet Eksisterende tankanlegg 

fjernes. Ikke kommet innspill 

eller identifisert øvrig industri 

som kan få konsekvenser for 

planområdet. Vurderes som 

ikke aktuelt.  

Eksplosjon i tankanlegg 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller 

eksplosivlager 

Svikt i kritiske 

samfunnsfunk

sjoner/infrastr

uktur 

Dambrudd Ingen dammer/regulerte 

vassdrag i tilknytning til 

planområdet. Vurderes som 

ikke aktuelt. 

   

Distribusjon av forurenset drikkevann Ingen påvirkning på 

nedbørsfelt/råvannskilder/dist

ribusjonssystemer til 

vannverk. Skader på 

vannledning-/bortfall av 

vann er vurdert i analysen.  

Bortfall av energiforsyning Strømbrudd er aktuelt tema i 

ROS for områderegulering 

Kambo. Vurderes også i 

denne ROS-analysen.  

Bortfall av telekom/IKT Ikke identifisert noen aktuelle 

uønskede hendelser som vil 

medføre alvorlige 

konsekvenser mtp. 

samfunnssikkerhet. Vurderes 

som ikke aktuelt.  

Svikt i vannforsyning Svikt i vannforsyning- og/eller 

avløpshåndtering er aktuelle 

tema i ROS for 

områderegulering Kambo. 

Vurderes også i denne 

ROS-analysen.  

Svikt i avløpshåndtering 

Svikt i fremkommelighet for personer 

eller varer 

Ikke identifisert noen aktuelle 

uønskede hendelser som vil 

medføre alvorlige 

konsekvenser mtp. 

samfunnssikkerhet. Vurderes 

som ikke aktuelt. 

Adkomstbehov og slukkevann 

vurderes ifm. brann i bygg- 

og anlegg. 

 

Svikt i nød- og redningstjenesten 

 Villede 

handlinger 

Tilsiktede uønskede hendelser – 

hærverk, sabotasje o.l. 

Ikke identifisert noen 

spesielle risikoforhold. 

Vurderes som ikke aktuelt. 

 Støy – trafikkstøy Utredes i egen fagrapport.  
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Hendelses-

type 

Kategori Eksempel på uønsket hendelse Vurdering 

Andre 

forhold: 

 

Luftforurensning 

 

Utredet i egen fagrapport.  

  Forurenset grunn Omfattes av prosess for 

sanering av området fra 

tidligere bruk. Prosess skjer 

uavhengig av reguleringsplan.  

  Ålegras Innspill fra kommunen på 

tema som må inngå i 

analysen. 
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