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Utarbeidet av: Petter Skogen  

Kontrollert av: Paul Korsberg 

Bakgrunn og nøkkelopplysninger: 

Planområdet er på ca. 7 daa., og ligger langs E39, ca. 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum. 
Planområdet er regulert til kombinert formål forretning/kontor/industri/, samt 
vegetasjonsskjerm og parkeringsareal i gjeldende områderegulering fra 2011. Hensikten 
med planarbeidet er å legge til rette for etablering av kombinert bebyggelse for 
forretning/kontor og industri. Størrelse på bygget er tiltenkt i et omfang på 3000 m2 BRA; 
1975 m2 BRA i første etasje og 980 m2 BRA i andre etasje. Over deler av 1. etasje 
planlegges det parkeringsplass med adkomst via rampe. Øvrige parkeringsplasser 
planlegges løst på bakkeplan. Varelevering og renovasjon skal være løst som en integrert 
del av bebyggelsen. Adkomst til planområdet blir fra Trøngsla.  

I sørvest grenser planområdet til boligbebyggelse i form av eneboliger med spredt 
bebyggelse. Mot øst grenser området til en bilforhandler. Nærliggende bebyggelse er 
hovedsakelig industri i form av forhandlere med voluminøse bygg med lavt aktivitetsnivå. 
Planområdet ligger like ved E39 og nærliggende områder består av vegetasjon og skog.  
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1 METODE 
Analysen er gjennomført med sjekkliste for SMART-kommune, supplert av egen vurdering av 
mulige risikoer tilknyttet planområdet. For å gi en visuell og kvantifiserbar fremstilling av en 
ROS-analyse er det benyttet en risikomatrise.  

  
Sannsynlighet: Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 
5.  Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området 
4.  Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre 

perioder, flere måneder 
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet 
2.  Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder 
 
Konsekvens: Vurdering av konsekvens av uønsket hendelse er delt i: 
 
1.  Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye.  
2.  Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner.  
3.  Betydelig/kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 

personer.  
4.  Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  
5.  Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mèn; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 
 
 
Risiko: Kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvens av vurderes på følgende måte: 
 
Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn 
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen 
Grønt indikerer akseptabel risiko 
 

   Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2.  
Mindre 

alvorlig/ en 
viss fare 

3.  
Betydelig/ 

kritisk 

4  
Alvorlig/ 

farlig 

5.  
Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ 
flere enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 
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2 SJEKKLISTE OG BEHOV FOR OPPFØLGING 
 

Følgende tema i ROS-sjekklisten krever oppfølging:  

 NATURRISIKO Forhold som kartlegges  Vurderin
g  

JA       
NEI 

Utrednings
-punktnr/ 
kommentar 

1 Radon Er det radon i grunnen?  X  Moderat til 
lav 

2 Ekstremvær Kan området være ekstra eksponert for 
økende vind/ekstremnedbør som følge 
av endring i klima? 

X  Vestlandet 
er generelt 
utsatt. 

3 Lyng/ 
Skogbrann 

Vil skogbrann/lyngbrann i området være 
en fare for bebyggelse? 

X  Omringet av 
skog 

 TRAFIKK Forhold som kartlegges Vurderin
g 

JA       
NEI 

 

4 Myke 
trafikanter 

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnettet for gående, syklende 
og kjørende innenfor området? (Ved 
kryssing av vei, dårlig sikt, komplisert 
trafikkbilde, lite lys, høy fart/fartsgrense) 

• Til barnehage/skole 
• Til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg 
• Til forretninger 
• Til busstopp 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
X 
X 

Til 
busstopp. 
Ingen 
fotovergang
sfelt over 
E39 til 
busstopp 

5 

 

 

 

 

Støy- og luft-   

forurensning 

• Er området utsatt for støy? 
• Er området utsatt for 

luftforurensning for eksempel 
eksos fra biler, utslipp fra 
fabrikker? 

• Er området utsatt for svevestøv 
fra piggdekk/masseuttak eller 
lignende?  

X 

X 

 

 
X 

 Eksos, støy 
og 
svevestøv 
tilknyttet 
trafikk ved 
E39. 
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3 VURDERING AV AKTUELLE ROS-TEMA  

Temaene lagt inn i risikomatrisen - før tiltak: 

 

Matrisen viser at det hovedsakelig er tema knyttet til brann, grunnforhold og trafikk som blir 
liggende i og nær røde felt. Alle de aktuelle temaene vil likevel beskrives nærmere i neste 
kapittel. 

 

4 BESKRIVELSER OG AVBØTENDE TILTAK 
 
 
1 Radon 
I Temakart-Rogaland er det registrerte radonnivået i planområdet satt til moderat til lav. Det 
er ingen eldre bygg som forutsettes bevart i planen. Det anses derfor at tiltak sikret i teknisk 
forskrift er tilstrekkelig for å redusere faren ved radon. 

 
2 Ekstremvær 
Det utarbeides et notat fra VA-notat vedrørende flom og overvannshåndtering. 
 
3 Lyng/ Skogbrann 
Planområdet og omkringliggende bygg er omringet av skog. En eventuell skogbrann vil 
derfor ha konsekvenser for planområdet. Sannsynligheten for at en skogbrann forekommer 
anses som lite sannsynlig og dets nærhet til E39 gjør det enklere å komme frem med 
utrykkningskjøretøy for slukke brann. Skogsvegetasjonen er heller ikke tett på byggeriet eller 
planområdet. Det vil derfor ikke være nødvendig med reduserende tiltak i forbindelse med 
dette.  
 

4 Myke trafikanter 
I forbindelse med kollektivforbindelser, er det ingen overgangsfelt over E39 i tilknytning til 
bussholdeplass for buss i sørgående retning. Imidlertid kan nok dette skyldes det høye 
fartsnivået som er satt ved krysningspunktet ved E39, hvor vegvesenet tidligere har 
dokumentert at etablering av gangfelt ved steder med høyt fartsnivå kan øke antall ulykker – 

   Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært 

sannsynlig 
/kontinuerlig 

 
   

 

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

 
1 5   

3. Sannsynlig /flere 
enkelttilfeller 

 
2  4  

2. Mindre 
sannsynlig/ kjenner 

tilfeller 

 
 3   

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
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snarere enn å redusere antall ulykker knyttet til krysningssteder for gående (Håndbok 270, 
2012). Det vurderes ikke hensiktsmessig med reduserende tiltak i forbindelse med dette.  

 

5 Støy og luftforurensning 
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone på grunn av nærhet til E39, som er oppgitt 
med ÅDT på 8500 i 2019. For bebyggelsen innebærer dette at deler av bebyggelsen vil ligge 
mellom rød- og gul støysone på lik linje med boligfeltet vest for planområdet. 
Innendørsstøynivå ivaretas med fasadetiltak og dimensjoneres ifm. detaljprosjektering, og 
sikres iht. T-1442. Ettersom byggeriet planlegges for kombinert forretning/industri/kontor skal 
det ikke planlegges for opphold i byggeriet utenfor normal arbeidstid. Behov for ytterligere 
tiltak for å redusere støynivå ansees som ikke nødvendig. Et viktig element i denne vurdering 
er at E39 er planlagt flyttet innen 2030, noe som vil betydelig redusere trafikkmengde og 
støynivå ved planområdet.  

 

Bebyggelsens plassering i forhold til E39 i vest og i sør, med ÅDT på 8500, vil gjøre 
bebyggelsen utsatt for luftforurensning i form av eksos fra biler og svevestøv fra bildekk, på 
lik linje med boligfeltet vest for planområdet og øvrig bebyggelse i samme området. Tiltak for 
å redusere luftforurensning er bl.a.: 

• Senke behov for transport generelt og privatbilisme spesielt, samt styrke 
kollektivtrafikken og stimulere til økt gang- og sykkeltrafikk. 

• Redusere hastighet på veiene og innføre piggdekkavgift.  
• Ha gode rutiner for deponering oppsamlet veistøy/sand og slam. 

Disse tiltakene kan ikke sikres gjennom en reguleringsplan, men må gjennomføres på et 
overordnet nivå. Som nevnt ovenfor, er et vesentlig element i vurderingen, at E39 er planlagt 
flyttet innen 2030, noe som vil bidra til å redusere luftforurensningsnivået i det aktuelle 
området.  

Når det gjelder inneklima for planlagt bebyggelse sikres dette i TEK17.  

Det anses ikke nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med eksos- og støvbelastning 
 
 
 
 
 

5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 

Noen av temaene gjennomgått i kapittel 4 ivaretas gjennom gjeldende lover og forskrifter, og 
gjennom forhold utenfor planområdet. ROS-analysen foreslår at følgende tiltak innarbeides i 
planforslaget for å best mulig ivareta vurderte ROS-tema i videre planlegging av området: 

 

− Rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av geoteknisk grunnundersøkelse før det 
kan igangsettes grave- og byggearbeider i planområdet. 
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− Trygge forbindelser for gående i planområdet må sikres i plankart gjennom formål og 
utforming, og gjennom planbestemmelser som tydelig prioriterer myke trafikanter og 
legger til rette for trafikksikre løsninger. Aktuelle tiltak kan være utforming og 
belegning som viser en tydelig prioritering av gående – spesielt i tilknytning til 
innkjøring til parkeringsanlegg, samt etablering av fortau langs intern atkomstveg. 
 

− Planbestemmelse som sikrer dokumentasjon for støyforhold innendørs og 
nødvendige avbøtende tiltak. Støytiltakene skal sikre innendørs støynivå iht. 
byggeforskriftene. Avbøtende tiltak innebærer fasadetiltak. 

 

− Planbestemmelse som sikrer løsninger for overvann iht. VA-notat. 
 

Temaene lagt inn i risikomatrisen - etter tiltak: 

Samlet sett viser analysen at risikoen ved utbygging av området etter avbøtende tiltak er 
tilfredsstillende, når det gjelder forhold knyttet til liv og helse, økonomi og miljø. Planområdet 
fremstår generelt som lite sårbart. 

 

 

6 KILDER 
 

• Sjekklister: 
ROS-sjekkliste for SMART-kommune samarbeidet 
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/reguleringsplaner/startpakked
okumenter/ros-sjekkliste.pdf 

 
• Radon 

Miljøstatus.no – Temakart - aktsomhet for radon 
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?ma=B98F8 
 

• Vegkart 
Statens vegvesens kart over trafikkulykker 

   Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynlig 
/kontinuerlig 

 
   

 

4. Meget 

sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

 
    

3. Sannsynlig /flere 

enkelttilfeller 

 
 5   

2. Mindre 
sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 

 
1  4  

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

 
2 3   

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/reguleringsplaner/startpakkedokumenter/ros-sjekkliste.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/reguleringsplaner/startpakkedokumenter/ros-sjekkliste.pdf
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?ma=B98F8
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https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(type:'enum,id:50
74),farge:'0_0,id:570))/@-33917,6560643,17 

 
• NGUs løsmassekart 

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

• Temakart- Rogaland.no 
https://www.temakart-rogaland.no/ 
 

 
• VA-notat utarbeidet av Prosjektil, 15.06.2021 

 
 

 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(type:'enum,id:5074),farge:'0_0,id:570))/@-33917,6560643,17
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(type:'enum,id:5074),farge:'0_0,id:570))/@-33917,6560643,17
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

