Vedlegg 3: Sjekkliste for potensielle, uønskede hendelser til ROS-analysen
Sjekkliste for en første identifisering av potensielle, uønskede hendelser som skal videre til ROS-vurdering, jf
veilederens kap. 4.4. Sjekklisten kan også brukes til å eliminere det som ikke er aktuelt å ta med videre, det er
kun de hendelsene som er vurdert som aktuelle for planområdet, som skal inn i analyseskjemaet. Alle valg
som gjøres her, bør forklares/dokumenteres. Se også DSBs veileder for anbefaling av kvalitetskrav til ROSanalyser (kap. 3.2, side 17).
Sjekklisten er IKKE uttømmende. Har man lokal kjennskap til spesielle stedlige utfordringer som kan ha
betydning, må disse også alltid vurderes. Alle valg som gjøres på dette nivået, skal begrunnes og vises i
dokumentasjonen. Dette må gjøres for å sikre etterprøvbarhet av vurderingene. Hvis sjekkliste er brukt, skal
den ligge ved som en del av ROS-analysen.
Hendelsene som er listet opp nedenfor, kan være topphendelse (midt i sløyfediagrammet (bow-tie), se figur 7,
side 28 i DSBs veileder) og utløsende hendelse. Flom er en topphendelse som utløses av styrtregn og kan føre
til skred (følgehendelse). Følgehendelser som stengte veier og bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner som
f.eks. strøm, er hendelser som bør inngå i ROS-analysen.
Konsekvenser for natur og miljø er ikke tatt inn i sjekklisten, men bør vurderes i KU der det er krav om dette,
eller omtales i planbeskrivelsen. Det samme gjelder for forebygging av kriminalitet, radonstråling, forurenset
grunn, elektromagnetisk stråling og støy.
NB: Husk at klimaendringer kan gi økt risiko og sårbarhet, og kan forsterke hendelsen. Se Klimahjelperen – en
veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven
(DSB)

Store ulykker

Transport - næringsvirksomhet/industri - brann

Temaer

Eksempler uønskede
hendelser
Ulykker i
næringsområder med
samlokalisering av flere
virksomheter som
håndterer farlige stoffer
og/eller farlig avfall.

Lenker til veiledere etc.



DSBs veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter
FAST – anlegg og kart (DSB) – oversikt over virksomheter som
oppbevarer farlig stoff over visse mengder (pålogging)

Brann/eksplosjon,
utslipp av farlige stoffer,
akutt forurensning
* se nedenfor




DSBs veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter
FAST – anlegg og kart (DSB) - oversikt over virksomheter som
oppbevarer farlig stoff over visse mengder (pålogging)

Brann i bygninger og
anlegg



Veileder TEK17, kap. 11 (om tilgang for nødetater,
dimensjonering av slokkevann, responstid, behov for nye/økte
beredskapstiltak etc.)

Større ulykker (veg,
bane, sjø, luft)

* storulykkevirksomheter, eksempelvis prosessindustri, tankanlegg for væsker og gasser, eksplosiv- og
fyrverkerilagre.

Type
hendelse

Eksempler uønskede
hendelser
Overvann

Lenker til veiledere etc.





Flom i store vassdrag
(nedbørfelt >20 km²)






Flomfare i små vassdrag
(nedbørfelt <20 km²)






Erosjon
(langs vassdrag og kyst)









Skred i bratt terreng
Løsmasseskred
(jordskred)
Flomskred
Snøskred
Sørpeskred
Steinsprang/ steinskred

skred

NATURFARE
- stormflo og erosjon langs kystlinje

-

skog og lyngbrann



-


Fjellskred
(med flodbølge som mulig
følge)
Kvikkleireskred (i områder
med marine avsetninger).



Stormflo i kombinasjon
med havnivåstigning









Ekstremvær

-

flom og erosjon





Skog- og lyngbrann
(tørke)



Klimaprofil for fylket
Vestfold fylkeskommune: Veileder for lokal håndtering av
overvann i kommuner (utarbeidet av COWI)
Norsk Vann veileder: Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp
i kommunale planer (gratis)
NVE om urbanhydrologi (med lenke til faktaark om blågrønne
strukturer, utarbeidet av Oslo kommune)
Risikoanalyse av regnflom i by (DSB) inkl. hensynet til
klimaendringer
Klimaprofil for fylket
NVEs karttjenester
NVEs retningslinjer, veiledere og faktaark i arealplanlegging
Veileder TEK17, kap.7 (innledning), § 7-1 (generelle krav) og §
7-2 (sikkerhet mot flom og stormflo)
Klimaprofil for fylket
NVEs retningslinjer, veiledere og faktaark
NVEs karttjenester
Veileder TEK17, kap.7 (innledning), § 7-1 (generelle krav) og §
7-2 (sikkerhet mot flom og stormflo)
Klimaprofil for fylket
Veileder TEK17 § 7-2, fjerde ledd
NVEs retningslinjer, veiledere og faktaark
Klimaprofil for fylket
NVEs retningslinjer, veiledere og faktaark
NVEs karttjenester
NVE: Prosedyrebeskrivelse og to rapportmaler for avklaring av
skredfare i bratt terreng, tilpasset behovene på kommuneplanog reguleringsplannivå.
NVE-rapport 77/2016. Fare- og risikoklassifisering av ustabile
fjellparti. Faresoner, arealhåndtering og tiltak.
Veileder TEK17, kap.7 (innledning), § 7-1 (generelle krav) og
TEK17, § 7- 3 (sikkerhet mot skred)
Veileder TEK17, kap.7 (innledning) § 7-1 (generelle krav),
TEK17, § 7- 3 (sikkerhet mot skred) og § 7- 4 (sikkerhet mot
skred, unntak for flodbølge som skyldes fjellskred)
Klimaprofil for fylket
NVEs retningslinjer, veiledere og faktaark
NVEs karttjenester
Veileder TEK17, kap.7 (innledning), § 7-1 (generelle krav), § 7-3
(sikkerhet mot skred) og §7-3, annet ledd (kvikkleireskred)
Klimaprofil for fylket
DSB: Havnivåstigning og stormflo. Samfunnssikkerhet i
kommunal planlegging (med tall for stormflo og
havnivåstigning i hver kystkommune tilpasset
sikkerhetsklassene i TEK17 for flom og stormflo).
Veileder TEK17, kap.7 (innledning), § 7-1 (generelle krav) og §
7-2 (sikkerhet mot flom og stormflo)
Klimaprofil for fylket

