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1 Sammendrag
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for detaljregulering Ski sentrum har identifisert 17 mulige
uønskede hendelser/farer som kan påvirke risikosituasjonen i planområdet. ROS-analysen gir et
overordnet bilde av risikosituasjonen i planområdet gjennom å vurdere risikonivået i dagens situasjon, og
risikonivået etter planlagt endring og foreslåtte risikoreduserende tiltak. ROS- analysen gjør også rede for
konsekvensene av gjennomføring av reguleringsplanen for de ulike hendelsene.
Det er særlig hendelse som overvann, transport og tilgjengelighet/slukking som er hendelser med
potensielle konsekvenser. Når avbøtende tiltak er gjennomført i planen er det ingen av de identifiserte
hendelsene som vurderes å medføre uakseptabel risiko (rød).
Generelt vil reguleringsplanen medføre en økt konsentrasjon av mennesker og bygninger i Ski sentrum i
form av beboere, arbeidsplasser og boliger. Dette medfører et økt risikonivå, men avbøtende tiltak i
planen bidrar til at nivået ikke blir høyere enn sammenlignbare områder på Østlandet. Sannsynligheten
for, og konsekvensene av flere hendelser blir også redusert gjennom planforslaget.

Figur 1: Illustrasjonsplan av planforslaget. SLA
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn
AART architects utfører risiko- og sårbarhetsanalyse på vegne av Stor Oslo Eiendom AS, for vinnerforslaget
i et parallelloppdrag i 2018 for områdene S12, S13 og S14 i Ski sentrum. Hensikten med planen er å legge
rammer for gode boligarealer med utadrettet næring, herunder forretning, bevertning, kontor og
tjenesteyting i første etasje. Det vil også legges til rette for stedvis næring oppover i etasjene. Det er
ønskelig å tilføre området urbane og bymessige kvaliteter som ytterligere styrker og vitaliserer Ski
sentrum.
Prosjektet planlegges utbygget med varierende bygningstypologi innenfor delfeltene. Totalt planlegges
det ca. 650 boliger, fordelt på terrasserte lameller, vanlige lameller og punkthus. Plangrepet har
gjennomgående akser med beplantning, og det planlegges to ulike torg for å skape gode og sosiale byrom.
Det vektlegges at uterom og felles arealer skal være av urban kvalitet, der myke trafikanter er vektlagt. All
parkering skal legges i parkeringskjeller. Åpne akser vil sørge for bedre forbindelser til øvrige Ski sentrum.
Prosjektet utnytter kvartalsstrukturen til å sikre skjermede uterom med grønne arealer. Prosjektet vil
være en katalysator for en attraktiv byutvikling i Ski.
Viktige problemstillinger vil være hensynet til omkringliggende bebyggelse, utnyttelse av planområdet og
en attraktiv videreutvikling av Ski sentrum.

2.2 Planområdet
Planområdet er ca. 31 daa stort og ligger sentralt i Ski sentrum. Ski sentrum er kjernen i Ski by (tettstedet)
som ligger i Ski og Ås kommune i Follo, Akershus. I Ski sentrum er det pr. 2013 ca. 1 000 bosatte og i
underkant av 5 000 arbeidsplasser. Omlandet i Ski kommune har en befolkning på ca. 30 000 mennesker.
Planområdet ligger mellom Ski storsenter med Jernbaneveien, Åsenveien og Sanderveien. Ski
jernbanestasjon og Ski bussterminal med svært god dekning mot Oslo og sørover ligger i umiddelbar
nærhet til planområdet. Planområdet har i dag forskjellige former for næring, fra dagligvarer til
trafikkskole.
Planområdet er avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan, og regulert til sentrumsformål i
gjeldende områdereguleringsplan.
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Figur 2: Planområdet har flere grunneiere. Ski sentrum utvikling AS eier markerte eiendommer.

2.3 Avgrensning
Denne ROS-analysen er gjennomført i tidligfase og baserer seg på kjent og tilgjengelig materiale.
Databaser på web, informasjon fra Ski kommune og gjennomførte fagrapporter som nevnt i kapittel 5
(kilder). ROS-analysen vurderer både områdeinterne og områdeeksterne hendelser (hendelser i og
utenfor planens avgrensning).

2.4 Forslag til detaljregulering – Ski sentrum syd
Hensikten med planen er å legge rammer for gode boligarealer med utadrettet næring, herunder
forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting i første etasje. Det vil også legges til rette for stedvis
næring oppover i etasjene. Det er ønskelig å tilføre området urbane og bymessige kvaliteter som
ytterligere styrker og vitaliserer Ski sentrum.
Prosjektet planlegges utbygget med varierende bygningstypologi innenfor delfeltene. Totalt planlegges
det mellom ca. 650 boliger, fordelt på terrasserte lameller, vanlige lameller og punkthus. Planforslaget
utgjør totalt ca. 70 000 m2 BRA fremtidig bebyggelse.
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2.5 Metode
Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste (vedlegg 2),
vurdering av utredelser som fremkommer ved planarbeidet og basert på erfaring fra tilsvarende ROSanalyser, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder, metode for risiko- og
sårbarhetsanalyse i planleggingen, samt NS5814, Norsk standard, krav til risikovurderinger. De
identifiserte uønskede hendelsene er etter kartleggingen og identifiseringen vurdert fagspesifikt og opp
mot planforslagets gjennomførte utredninger. Sikkerhetskrav som fremgår av Teknisk forskrift, er der det
er aktuelt vurdert i forhold til hver enkelt identifisert hendelse dersom dette er av relevans.
ROS-analysen følger DSBs trinn for gjennomføring av slike analyser ved å:
A)
B)
C)
D)
E)

Beskrive planområdet
Identifisere de mulige uønskede hendelsene og farene
Vurdere risiko og sårbarhet (herunder sannsynlighet/konsekvens/risiko)
Identifisere de aktuelle tiltakene for å redusere risikoen og sårbarheten
Dokumentere hvordan eventuelle avbøtende tiltak påvirker risikoen og planforslaget

I tillegg til momentene som fremgår over legges kommuneplanens arealdel til grunn samt andre aktuelle
og overordnede planer på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå.

2.6 Usikkerhet i ROS-analyser
ROS-analysen er gjennomført på nivå tilpasset detaljregulering og med det kjente kunnskapsnivået på
analysetidspunktet. Følgelig vil ikke analysen fange opp alle variabler som kan komme frem på et senere
tidspunkt eller informasjon som ikke er tilgjengelig på analysetidspunktet.
Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. Kvantifisering av sannsynlighet og
konsekvens vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon og metoder for å påvise hendelser
som gir eksakte beregninger av sannsynlighet.
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3 Analyse av risiko
For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko for i alt
54 ulike hendelser/situasjoner. Identifiserte hendelser er videre studert i et enkelt skjema for hver
hendelse, dette er vedlagt denne ROS-analysen i vedlegg 1. Utvalg av hendelser er gjennomført ved hjelp
av sjekklisten, og AART architects tidligere erfaring med ROS-analyser.
Den omfattende sjekklisten i vedlegg 2 benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for
identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige eller uaktuelle for
akkurat dette prosjektet. Slike tilfeller blir ikke videre risikovurdert.
For å få vurdert aktuelle hendelser, er det hentet gjeldende informasjon i eksisterende databaser, utkast
til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av
planområdet.
Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil avbøtende tiltak
komme frem av vedlegg 1. Nedenfor kommer det et sammendrag for de identifiserte hendelsene i
delkapitler.

Geoteknisk ustabilitet – nr. 2
Generelt viser tidligere grunnundersøkelser og erfaring fra prosjekter i området at grunnforholdene i Ski
er varierende 1. Som del av planforslaget har Multiconsult utført en geoteknisk vurdering. Løsmassene i
området består av et topplag av fyllmasser/sand og/eller silt. Videre følger lagdelte masser med morene,
leire og stedvis lommer av sprøbruddmateriale. Området ligger under marin grense, og det kan derfor
ikke umiddelbart utelukkes at tomten ligger i et utløps –og/eller løsneområde. Fare for kvikkleireskred må
derfor utredes for å tilfredsstille krav til NVE-veileder og teknisk forskrift (TEK -17).
Ifølge NVE-atlas ligger planområdet ikke innenfor område definert som aktsomhetsområde for flom. Det
er ingen vassdrag i nærheten, og det vurderes derfor å ikke være reell fare for områdeskred knyttet til
vassdrag.
Med grunnlag i utførte grunnundersøkelser og topografiske forhold vurderer vi at planområdet ikke ligger
innenfor aktsomhetsområde som tilsier fare for områdeskred. Tiltaket kan gjennomføres uten særskilte
tiltak med tanke på områdestabilitet.

Overvannshåndtering – nr. 3
Området består av store asfaltarealer og er preget av mye tette flater med lite infiltrasjon til grunnen og
enkelte innslag av plen. Det er ikke blitt registrert at utbyggingen innenfor planområdet har egen lokal
overvannshåndtering iht. 3-trinnsstrategien. Overvann vil med andre ord gå til sluk og rett på
overvannsnettet uten mengderegulering. Eksisterende tak/øverste etasje består i dag kun av harde flater,
enten i form av harde takflater eller asfalt for parkering. Fallforholdene på tomten gjør at vannet renner
mot Jernbaneveien i vest eller Sanderveien i øst. Det går i dag en flomvei ned Åsenveien som fortsetter
ned Jernbaneveien hvor den møter flomveien i Sanderveien.

1

Multiconsult. Geoteknisk vurdering, 22.08.2019
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Radon i grunnen – nr. 5
Oversiktskart fra miljostatus.no viser at radonkonsentrasjonen i Ski sentrum er moderat til lav. Bygninger
skal prosjekteres og gjennomføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn
begrenses, iht. til gjeldende TEK. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3

Sårbar flora/ fauna eller rødlistearter – nr. 10
Planområdet er i all hovedsak bebygd og består av urbane flater. Dette er arealbruk som generelt har
få/små verdier for biologisk mangfold. Oppslag av alm og ask (sårbare VU) er registrert i planområdet. Et
asketre har vokst forbi buskstadiet. Det er registrert noen fremmede arter, som russekål og vinterkarse
(miljostatus.no).

Konsekvenser for verneområder, kulturlandskap eller bymiljø – nr. 11
Det finnes i dag ikke verneområder eller utpekte kulturlandskap som får ulempe på grunn av
planforslaget. Det ligger heller ingen vernede områder eller bygninger i umiddelbar nærhet i planområdet,
miljostatus.no.

Konsekvenser for kulturminner, automatisk fredete eller v erneverdige bygg – nr.
12
Ski sentrum har flere innslag av bevaringsverdige og vernede bygninger. Innad i planområdet ligger det
røde huset i jugendstil i Jernbaneveien 14 A, dette er den eneste gjenværende trebygningen i den gamle
handlegaten i Ski sentrum og den eneste bygningen som i et kulturminneperspektiv har en viss verdi i
planområdet. Men bygningen er ikke fredet eller listeført, man kan dermed si at det ikke finnes
kulturminner i planområdet.

Hendelser på vei – nr. 13
De siste 10 årene har det kun vært registrert en politiregistret ulykke i nærområdet. Denne skjedd ei
krysset Åsenveien x Sanderveien i 2013. Her ble to fotgjengere som krysset gata påkjørt og alvorlig skadet.
Det er likevel registrert færre ulykker enn det man kunne forvente av tilsvarende områder.
Gjennomføringen av planforslaget er beregnet til å medføre en trafikkvekst på 1 560 bilturer i døgnet.
Dette er et høyt anslag, men gir robusthet i konklusjonene. Med det gode veisystemet i området utgjør
denne veksten en ubetydelig økning.

Hendelser på jernbane – nr. 15
Hendelser på jernbanen (Brann i togsett, godstransport, avsporing eller andre ulykker på jernbanen)
Offentlige jernbanestasjoner kunne være utsatt for større hendelser, grunnet konsentrasjon av
mennesker og ulykker som inntreffer på toglinjen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet en
egen «Fylkes-ROS» som omtaler ulykker knyttet til transport av personell og gods.
Tidligere større hendelser på Jernbanen i Oslo - og Akershus av relevans som kan nevnes,
«Lillestrømulykken» i 2000 og «Sydhavnaulykken» i 2010. Eventuelle hendelser på jernbanen vil normalt
sett kun påvirke planområdet indirekte.

Vil drenering av området føre til oversvømmelser i nedenforliggende områder –
nr. 19
Fallforholdene på tomten gjør at vannet renner mot Jernbaneveien i vest eller Sanderveien i øst. Det går i
dag en flomvei ned Åsenveien som fortsetter ned Jernbaneveien hvor den møter flomveien i Sanderveien.
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Overskytende overvann vil imidlertid gå til lukket fordrøyningsmagasin med regulert påslipp til
kommunalt overvannsnett. Ved flom vil kapasiteten til lokale overvannssystem være nådd og
overskytende flomvann vil renne til flomvei.
Risikoen for oversvømmelser på nedenforliggende områder blir redusert ved at planforslaget håndterer
overvann gjennom fordrøyning, infiltrering og påslipp til kommunale overvannsledninger med god
kapasitet.

Ulykker med farlig gods – nr. 28
Hendelser på fylkesvegnettet
På riks- og fylkesvegnettet transporteres store mengder farlig gods på veg og bane som fordeles ut på
jernbane- og vegnettet mottatt fra skipstransport og det kontinentale jernbanenettet. Omkringliggende
fylkesveger har lav hastighet forbi planområdet, dette bidrar til å redusere eventuelle hendelser
(kollisjoner eller lekkasjer på gods fraktet på vegnettet) som kan inntreffe i direkte tilknytning til
planområdet. Lav hastighet på omkringliggende vegnett reduserer risikoen.

Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning – nr. 29
Det ligger ikke konsentrert trehusbebyggelse i, eller i direkte tilknytning til planområdet. I 2008 var det en
større brann på Ski Storsenter, brannen startet på taket av kjøpesenteret og startet etter all sannsynlighet
ifm. anleggsarbeidet og utbygging av nytt tak. En tilsvarende hendelse vil kunne få direkte eller indirekte
konsekvenser for planområdet. På grunnlag av avstanden til Ski storsenter.

Transport for gående, syklende og kjørende innenfor planområdet – nr. 37-40
Planområdet består i dag av en stor andel harde dekker for bilparkering, samt gjerder som skiller de
forskjellige eiendommene. Sentrumsveien har gjennomfartstrafikk, og er i all hovedsak forbeholdt
biltrafikk da gaten mangler fortau. Det er fortau hele veien rundt planområdet.
De siste 10 årene er det kun registrert en politiregistrert ulykke i nærområdet. Denne skjedde i krysset
Åsenveien x Sanderveien i 2013. Her ble to fotgjengere som krysset gata påkjørt og alvorlig skadd. Det er
likevel registrert færre ulykker enn det man kunne forvente for tilsvarende områder.

Forurenset grunn – nr. 44
Den historiske kartleggingen viser at området har blitt benyttet til aktiviteter som assosieres med mulig
grunnforurensing, blant annet drift av bensinstasjon, vaskeri, trykkeri og bilvaskeri. Det er gjort funn av
saksdokumenter samt fremkommet informasjon fra oljetankregisteret til Ski kommune at det er- og har
vært flere oljetanker og oljefyringsanlegg innenfor området. Det er i tillegg gjort funn av forurensing på
bensinstasjonen.

Skadelig luftforurensing – nr. 47
I Ski sentrum er det veitrafikken, og særlig de mest trafikkerte veiene, som skaper mest luftforurensing.
Både Jernbaneveien og Sanderveien som grenser til planområder er blant veiene i Ski sentrum med størst
trafikkmengde. Sanderveien øst for planområdet er den dominerende luftforurensingskilden for
prosjektet. NO2 er dominerende forurensingskomponent. Det er kun de nederste etasje som har
konsentrasjoner nær grenseverdiene for gul sone.
Konsentrasjonen av forurenset luft er likevel ikke stor i Ski sentrum.

Side 9 av 36

Støy – trafikkstøy – nr. 48
Støy kan være et alvorlig helseproblem for mange. I Ski sentrum er det jernbanen og veitrafikk som er de
største kildene til støy. Risiko knyttet til støy avhenger av eksponering. Ved å isolere støykildene slik at
befolkningen ikke blir eksponert, er ikke støy nødvendigvis en fare.
Jernbaneveien har en ÅDT på 10 548, Sanderveien har en ÅDT på 6 789. Jernbanetrafikken vil øke etter
ferdigstillelse av Follobanen (2022). Ski storsenter utgjør en god barriere mellom støy fra jernbanen og
planområdet. Storsenteret hindrer også fremtidig økt støy fra jernbanen i å nå planområdet. Trafikken i
Jernbaneveien vil bli betydelig redusert ved at veien omreguleres til kollektivgate.
Støynivåene på fasader mot Jernbaneveien og Sanderveien er ikke så høye at de ikke kan dempes med
normale fasadetiltak. Gjennomførte støyanalyser viser at etablering av ny bebyggelse vil gi stille side der
soverom bør plasseres med tilfredsstillende verdier for varig opphold.

Potensielle sabotasje/ terrormål i nærheten – nr. 50
Vurderingen av trusselnivå oppdateres jevnlig og kan ha endret seg i etterkant av publiseringen av denne
ROS-analysen. ROS-analysen vurderer potensialet for mulig sabotasje eller terror, kun på et rent teoretisk
og generelt grunnlag og baseres på kjent og offentlig tilgjengelig kunnskap. Etter hva konsulent er kjent
med er det ingen spesifikke indikasjoner på at planområdet med omland har høyere eller lavere risiko for
eventuelle uønskede hendelser beskrevet i dette avsnittet enn andre sammenliknbare områder på det
sentrale Østlandet.
I etterkant av 22. juli 2011 har nødetatene innført prosedyre for hvordan de tre nødetatene skal håndtere
hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer samtidig (PLIVO-hendelse). Vurderinger
gjennomført av PST legger til grunn det mest sannsynlige «modus operandi» for et potensielt
terrorangrep til å være angrep mot lett tilgjengelige mål med relativt enkle midler.
Som det presiseres i avsnittet over er sannsynligheten for en slik hendelse lav, men svært vanskelig å angi
kvantitativt. En større hendelse kan eksempelvis på Ski stasjon eller Ski Senter, få indirekte eller direkte
konsekvenser for planområdet. På grunnlag av usikkerheten knyttet til uønskede handlinger og fordi det
er en rekke ulike faktorer som gjør seg gjeldende, angis det ingen konkret sannsynlighet i denne ROSanalysen for om det kan inntreffe en PLIVO-hendelse i, eller i direkte tilknytning til planområdet.

Slukkevann, tilgjengelighet og beredskap – nr. 52-54
Follo brannvesen IKS har i møte blitt gitt en instruksjon av prosjektet Ski sentrum syd. Møtet omhandlet
avklaring av brannvesenets behov mht. tilkomst- og slokkemuligheter for området. Det vil bli avholdt
ytterligere og mer detaljerte møter i forbindelse med prosjektering av hvert enkelte byggetrinn. Det kan
være problemer med slokkevannkapasiteten i området. Avbøtende tiltak som forsterker vanntrykk og
mengde må derfor vurderes som del av denne eller etterfølgende faser.

Side 10 av 36

4 Evaluering av risiko
Tabeller som er benyttet i denne risiko- og sårbarhetsanalysen er hentet fra DSB, men er også delvis
endret og tilpasset denne aktuelle analysen.

4.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
Disse skalaene utgjør grunnlaget for risikomatrisen i kapittel 4.2. De ligger også til grunn for vurderingene
gjort i vedlegg 2, og evalueringen presentert i kapittel 4.4.
Tabell 1: Sannsynlighet
Sannsynlighet
Forklaring av sannsynlighet
5.
Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i
området.
4.
Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år.
Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
3.
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til
tilfeller med kortere varighet
2.
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i
løpet av en 10-års periode
1.
Lite sannsynlig / ingen tilfeller): Mindre enn en gang i løpet av 50 år /Kjenner ingen
tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder.
Tabell 2: Konsekvens
Begrep
1.Ubetydelig/ ufarlig
2.Mindre alvorlig/ en
viss fare
3.Betydelig/ kritisk
4.Alvorlig/ farlig

5.Svært alvorlig/
katastrofalt

Liv/ helse
Ingen personskader

Miljø
Ingen miljøskader

Få eller små
personskader
1 død og/eller få men
alvorlige personskader
1-10 døde og/eller 20
alvorlig skadde og/eller
over 100 evakuerte
Over 10 døde og/eller
20 alvorlig skadde
og/eller over 100
evakuerte

Mindre miljøskader
Alvorlige skader på
miljøet
Omfattende skader på
miljøet
Svært alvorlige og
langvarige skader på
miljøet

4.2 Risikomatrise
Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen.
Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med nummerering
mellom 2 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Kun identifiserte hendelser er plottet inn i tabellen.
Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt,
mens hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes.
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Tabell 3: Risikomatrise
Konsekvens 1.

2.

3.

4.

5.

Sannsynlighet
5.

5

10

15

20

25

4.

4

8

12

16

20

3.

3
5
2

6

9

12

15

6

8

10

4

5

2.

1.

1

12

4
3, 10, 11, 19,
37-40, 44, 47,
48
2

2, 13, 15, 29,
52-54

3

28, 50

4.3 Risikoreduserende tiltak
Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen blir det anbefalt tiltak i reguleringsplan og videre
planer for prosjektet:
Tabell 4: Forslag til tiltak
Nr. Hendelse
2
Geoteknikk
3
Overvann

5
10

Radon i grunnen
Naturmangfold

11
12
13

Verneområder
Kulturminner
Hendelser på vei

15
19

Hendelser jernbane
Oversvømmelse hos nabo

28
29

Farlig gods
Brannspredning

3740
44

Fare for myke trafikanter

47

Luftforurensing

48

Støy/ trafikkstøy

50

Potensielle
sabotasje/terrormål i
nærheten

Forurenset grunn

Forslag til tiltak
Bygninger peles til berg. Utbytting av masser iht. Miljøprogram
Helhetlig håndtering av overvann, med infiltrasjon og fordrøyning.
Valg av overvannshåndtering skal vises i utomhusplanen og
redegjøres for i forbindelse med byggesøknad.
Alle bygninger vil bli bygd etter gjeldende byggeforskrift, TEK 17
Svartelistede arter fjernes og håndteres forsvarlig. Det skal
dokumenteres hvordan relevante miljøforhold og miljøvirkninger
ivaretas i kvalitetsprogrammet og miljøoppfølgingsplanen (MOP).
Planforslaget berører ikke verneområder. Ingen tiltak
Bygninger som fjernes kan dokumenteres godt
Ryddig gatehierarki med skjermede gangårer bidrar til bedret
trafikksikkerhet.
Nytt stasjonsområde gir økt robusthet og sikkerhet
Fordrøyning, infiltrering og påslipp bedrer situasjonen rundt
overvann og oversvømmelser.
Lave fartsgrenser. Ikke transport gjennom planområdet.
Bygninger vil bli utformet etter gjeldende TEK. Alle dekker hvor
brannbil skal ferdes dimensjoneres for utrykningskjøretøy.
Adskilt fortau og sykkelvei. Myke trafikanter blir prioritert i
planområdet.
Forurensing i grunnen blir lokalisert og forsvarlig håndtert iht.
forurensingsforskriften.
Høy plassering av luftinntak, grønne oppholdsarealer,
gjennomgående boliger med lufting mot stille side.
Tilgang til stille side, tilfredsstille kravene i TEK17. Alle
støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis.
Fysiske elementer hindrer biltrafikk, mange boliger med utsyn.
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5254

Slukkevann,
tilgjengelighet og
beredskap

Plan, vannkapasitet og oppstillingsplasser skal godkjennes av Follo
brannvesen IKS.

4.4 Evaluering
Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene eller
farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående kapittel.
Tabellen baserer seg på følgende skala (Redusert risiko – uendret risiko – Økt risiko).

Tabell 5: Endring i risiko
Nr.
Hendelse
2
3
5
10
11
12
13
15
19
28
29
37-40
44
47
48
50
52-54

Redusert
risiko

Uendret
risiko

Økt risiko

Geoteknikk
Overvann
Radon i grunnen
Naturmangfold
Verneområder
Kulturminner
Hendelser på vei
Hendelser jernbane
Drenering leder til oversvømmelse
på nabotomt
Farlig gods
Bebyggelse med spesiell stor fare for
brannspredning
Fare for myke trafikanter
Forurenset grunn
Luftforurensing
Støy/trafikkstøy
potensielle sabotasje/terrormål i
nærheten
Slukkevann, tilgjengelighet og
beredskap
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5 Konklusjon
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 17 aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen. Noen punkter fra sjekklisten
har blitt slått sammen til en utredningshendelse.
Hendelsene er som følger:
• Geoteknisk ustabilitet/ masseutglidning
• Overvannsproblematikk
• Radon i grunnen
• Skade på sårbar flora/ fauna eller rødlistearter. Spredning av svartelistede arter
• Konsekvenser for verneområder, herunder kulturlandskap eller bymiljø
• Konsekvenser for kulturminner, automatisk fredete eller verneverdige bygg
• Trafikkulykker på vei
• Togulykker ved jernbanen
• Vil drenering av området føre til oversvømmelser i nedenforliggende områder
• Ulykker ved transport av farlig gods ved jernbanen
• Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning
• Transport for gående/ syklende og kjørende innenfor planområdet
• Forurensing i grunnen
• Skadelig luftforurensing
• Skadelig støy
• potensielle sabotasje/terrormål i nærheten
• Tilstrekkelig slukkevann, tilgjengelighet og beredskap
Det er foreslått avbøtende tiltak eller behov for videre utredninger for alle av de identifiserte farene og
uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planforslaget skal gjennomføres. Planområdet er egnet til
foreslått utbyggingsformål, og utbyggingen kan skje uten vesentlig fare eller ulempe for fremtidige
brukere eller øvrige omgivelser.
Dette forutsetter at det gjøres tiltak for å sikre omgivelsene mot setningsskader, sikre tilfredsstillende
overvannshåndtering, tilfredsstillende radonnivåer i inneluft og nødvendige tiltak for å sikre vann og
avløp. Det bør også gjennomføres tiltak for trafikantsikkerhet både for anleggsfase og driftsfase. I tillegg
forutsettes det også at støyreflekterende fasadematerialer benyttes der det er nødvendig for å
tilfredsstille krav. Hvis det skal bygges høyere enn 8 etasjer må det installeres stigeledning med
tilstrekkelig kapasitet for innendørs uttak av slokkevann. Planområdet vurderes ikke å ha høyere risiko
enn sammenlignbare områder med tilsvarende funksjoner i Oslo kommune og på Østlandsområdet
forøvrig.
Reguleringsplanens bestemmelser bør stille krav til nødvendige risikoreduserende tiltak. Visse tema blir
også håndtert gjennom andre lovverk.
Miljø, herunder forurenset grunn og planområdets geotekniske forhold må undersøkes videre som del av
plansaken eller senest samtidig med innsendelse av søknad om tiltak.
Konsulenten vurderer planområdet til å være godt egnet for nybygg med høyere utnyttelse.
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6 Kilder
AART architects – forslag til detaljregulering Plan nr.
Utkast til reguleringskart – august, 2019
Utkast til planbeskrivelse – august, 2019
Utkast til reguleringsbestemmelser – august, 2019
Illustrasjonsplan – august, 2019
Konsulentrapporter:
Sweco. Rapport naturmangfold, 27.06.2019
Sweco. Overordnet brannstrategi, 12.06.2019
Rambøll. Rapport RIVA, 27.06.2019
Rambøll. Trafikkanalyse, 20.08.2019
Brekke Strand. Utredning av lokal luftkvalitet, 14.06.2019
Brekke Strand. Støtutredning for detaljregulering, 14.06.2019
Multiconsult. Geoteknisk vurdering, 22.08.2019
Multiconsult. Miljøteknisk undersøkelse, 23.08.2019
Kreutz & co. Handelsanalyse/markedsvurdering Ski, juni 2019

Ski kommune planinnsyn, Områdeplan Ski sentrum
http://tema.webatlas.no/Ski/planinnsyn?planid=201310
Statens strålevern
https://www.dsa.no/dav/cd98018d89.pdf
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
Veileder ROS-analyse/ Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
Vegkart/ Statens vegvesen
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@266060,6627270,16
Fylkesmannen
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-ogberedskap/forebyggengde-amfunnssikkerhet/ros-fmoa_1_2.pdf
Politiets sikkerhetstjeneste
https://www.pst.no/temasider/trusselnivaer/#TerrortrusselenniversectionTitleAnchor1

7 Vedlegg
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Vedlegg 1
Hendelse / Situasjon – Geoteknisk ustabilitet – nr. 2
Beskrivelse av hendelsen
Generelt viser tidligere grunnundersøkelser og erfaring fra prosjekter i området
at grunnforholdene i Ski er varierende. Løsmassene i området består av et
topplag av fyllmasser/sand og/eller silt. Videre følger lagdelte masser med
morene, leire og stedvis lommer av sprøbruddmateriale. Ifølge NVE-atlas ligger
planområdet ikke innenfor område definert som aktsomhetsområde for flom.
Det er ingen vassdrag i nærheten, og det vurderes derfor å ikke være reell fare
for områdeskred knyttet til vassdrag.
Med grunnlag i utførte grunnundersøkelser og topografiske forhold vurderer vi
at planområdet ikke ligger innenfor aktsomhetsområde som tilsier fare for
områdeskred. Tiltaket kan gjennomføres uten særskilte tiltak med tanke på
områdestabilitet. Fare for kvikkleireskred må likevel utredes for å tilfredsstille
krav til NVE-veileder og TEK -17.
Boringer foretatt i 2017 påviser berg på en dybde av 40 – 20 meter i
planområdet.

Figur 3: Utklipp av løsmassekartet til NGU viser fyllmasse

Risikoreduserende tiltak
Fyllmasser er ikke-homogene masser. Det anbefales derfor at det senere i prosjektet utføres infiltrasjonstester, for å vurdere om det kan være aktuelt å bytte ut
massene ved avsetning av areal til overvannstiltak.

Hendelse
Kvikkleire og setningsskader
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
3

Risiko
6

Kommentar
Bygninger vil bli pelet til berg. Tiltaket kan gjennomføres uten særskilte tiltak.

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Overvannsproblematikk – nr. 3
Beskrivelse av hendelsen
Området består av store asfaltarealer og er preget av mye tette flater med lite
infiltrasjon til grunnen og enkelte innslag av plen. Det er ikke blitt registrert at
utbyggingen innenfor planområdet har egen lokal overvannshåndtering iht. 3trinnsstrategien. Overvann vil med andre ord gå til sluk og rett på
overvannsnettet uten mengderegulering. Eksisterende tak/øverste etasje
består kun av harde flater, enten i form av harde takflater eller asfalt for
parkering. Fallforholdene på tomten gjør at vannet renner mot Jernbaneveien i
vest eller Sanderveien i øst. Det går i dag en flomvei ned Åsenveien som
fortsetter ned Jernbaneveien hvor den møter flomveien i Sanderveien.
Risikoreduserende tiltak
Det er i planleggingen av overvannshåndteringen lagt vekt på at en stor andel
av overvannet skal håndteres åpent. Eksempler på åpne løsninger kan være
regnbed, vannspeil, kanaler, forsenkninger eller gresskledde grøfter. På denne
måten bidrar fremtidig utbygging med å opprettholde vannets kretsløp og
bevare den hydrologiske balansen i området. Hvert byggefelt har sine
respektive overvannssystem. Et gjennomgående prinsipp som er blitt fulgt i
planleggingen er at overvannet først og fremst blir ledet til åpne og lokale
Figur 4: Overvannshåndtering i planområdet
overvannstiltak. Overskytende overvann vil imidlertid gå til lukket
fordrøyningsmagasin med regulert påslipp til kommunalt overvannsnett. Helhetlig planlegging av et større område sikrer god håndtering av overvann. Ved
dimensjonering av lokale overvannsløsninger er det lagt til grunn 20 års gjentaksintervall, bruk av klimafaktor 1,5 og med utgangspunkt i IVF-kurven til
nedbørsmåleren Ås - Rudstadskogen
Hendelse
Overvannsproblematikk
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Det tilrettelegges for en helhetlig håndtering av overvann

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Radon i grunnen – nr. 5
Beskrivelse av hendelsen
Oversiktskart fra miljostatus.no viser at radonkonsentrasjonen i Ski sentrum er
moderat til lav.
Risikoreduserende tiltak
Alle bygninger vil bli bygd etter gjeldende byggeforskrifter. Dette fjerner det
lille som er av radon- aktsomhet på området. Risiko knyttet til radon i grunnen
blir dermed redusert. Bygninger skal prosjekteres og gjennomføres med
radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses,
ihht til gjeldende TEK. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200
Bq/m3.

Figur 5: Radonkart fra miljostatus.no viser moderat til lav radon aktsomhet.

Hendelse
Radongass i luften
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
3

Konsekvens
1

Risiko
3

Kommentar
Radon utgjør ingen fare i planområdet

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Sårbar flora/ fauna eller rødlistearter – nr.
10
Beskrivelse av hendelsen
Planområdet er i all hovedsak bebygd og består av urbane flater. Dette er
arealbruk som generelt har få/små verdier for biologisk mangfold.
Oppslag av alm og ask (sårbare VU) er registrert i planområdet. Et asketre har
vokst forbi buskstadiet. Det er registrert noen fremmede arter, som russekål
og vinterkarse (miljostatus.no).
Risikoreduserende tiltak
Planområdet er allerede i dag bebygd. Den samlede virkningen for naturverdier
og biologisk mangfold er derfor liten. Det bør tilrettelegges for å ta vare på
sårbare trær som ask. Når det gjelder svartelistede arter er det viktig å
iverksette tiltak for å hindre unødvendig spredning i forbindelse med
anleggsarbeid og masseforflytning. Svartelistede arter vil bli fjernet og
forsvarlig håndtert.
Figur 6: Ungt asketre (VU) i planområdet

Hendelse
Tap av naturverdier
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Svartelistede arter vil bli fjernet og forsvarlig håndtert

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Konsekvenser for verneområder,
kulturlandskap eller bymiljø – nr. 11
Beskrivelse av hendelsen
Det finnes i dag ikke verneområder eller utpekte kulturlandskap som får
ulempe på grunn av planforslaget. Det ligger heller ingen vernede områder
eller bygninger i umiddelbar nærhet i planområdet, miljostatus.no.
Risikoreduserende tiltak
Planforslaget vil styrke inntrykket av et sentrum og en by liggende i omgivelser
av åkerlandskap/ landbrukslandskap, som er utpekt som en umistelig verdi i
områdereguleringen for Ski sentrum.

Figur 7: Skråfoto av dagens bymiljø i planområdet. Kilde: 1881.no

Hendelse
Ulempe verneområder,
kulturlandskap eller bymiljø
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Planforslaget har ikke ulempe for verneområder, kulturlandskap eller bymijlø

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Konsekvenser for kulturminner,
automatisk fredete eller verneverdige bygg – nr. 12
Beskrivelse av hendelsen
Ski sentrum har flere innslag av bevaringsverdige og vernede bygninger. Innad i
planområdet ligger det røde huset i jugendstil i Jernbaneveien 14 A, dette er
den eneste gjenværende trebygningen i den gamle handlegaten i Ski sentrum
og den eneste bygningen som i et kulturminneperspektiv har en viss verdi i
planområdet. Men bygningen er ikke fredet, man kan dermed si at det ikke
finnes kulturminner i planområdet.
Risikoreduserende tiltak
Dokumentasjon av nåværende bygninger med verdi skjer ved hjelp av
originaltegninger, historisk og nåtidig fotodokumentasjon og evt. modell. God
dokumentering gir uendret situasjon for kulturminner.
Figur 8: Jernbaneveien 14 A

Hendelse
Tap av eksisterende bygninger

Evaluering av risiko

Sannsynlighet
3

Konsekvens
2

Risiko
6

Kommentar
Det finnes ikke kulturminner i planområdet. Bygninger kan dokumenters godt,
men fordres revet

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Hendelser på vei – nr. 13
Beskrivelse av hendelsen
De siste 10 årene har det kun vært registrert en politiregistret ulykke i
nærområdet. Denne skjedd ei krysset Åsenveien x Sanderveien i 2013. Her ble
to fotgjengere som krysset gata påkjørt og alvorlig skadet. Det er likevel
registrert færre ulykker enn det man kunne forvente av tilsvarende områder.
Gjennomføringen av planforslaget er beregnet til å medføre en trafikkvekst på
1 560 bilturer i døgnet. Med det gode veisystemet i området utgjør denne
veksten en ubetydelig økning.
Risikoreduserende tiltak
Planforslaget legger opp til et ryddig gatehierarki med skjermede gangårer, få
konfliktpunkter og lite eller ingen gjennomkjøring. Planforslaget gir økt
grunnlag for kollektivtrafikk og er ellers uten betydning for fremkommelighet
og trafikksikkerhet i Ski sentrum.

Figur 9: Trafikkmengder i Ski sentrum.

Hendelse
Trafikkulykke med person
eller miljøskade
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
3

Risiko
6

Kommentar
Ryddig gatehierarki med skjermede gangårer, få konfliktpunkter og lite eller
ingen gjennomkjører.

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Hendelser på jernbane – nr. 15
Beskrivelse av hendelsen
De siste 11 årene har ingen passasjerer omkommet i ulykker med jernbane.
Nesten alle som omkommer blir påkjørt av toget, som oftest ved overganger
eller plattform på stasjonsområder (Statens jernbanetilsyn - årsrapport 2017).
Ny Inter City- forbindelse og ny jernbanestasjon (2022) vil medføre flere
reisende på jernbanen og flere besøkende på Ski stasjon. Denne økningen vil gi
en større fare for ulykker. Ski storsenter ligger mellom planområdet og
jernbanen.
Risikoreduserende tiltak
Utbyggingen av Follobanen gir et stasjonsområde med økt robusthet og
sikkerhet. All kryssing av jernbanelinjene i området er planskilt. På Ski stasjon
er det gangkulvert og gangbro, og nord for stasjonen går Nordbyveien i bro
over skinnene.

Figur 10: Bilde fra nye Ski jernbanestasjon.

Hendelse
Hendelse på jernbane
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
3

Risiko
6

Kommentar
Nytt stasjonsområde gir økt robusthet og sikkerhet

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Vil drenering av området føre til
oversvømmelser i nedenforliggende områder – nr. 19
Beskrivelse av hendelsen
Fallforholdene på tomten gjør at vannet renner mot Jernbaneveien i vest eller
Sanderveien i øst. Det går i dag en flomvei ned Åsenveien som fortsetter ned
Jernbaneveien hvor den møter flomveien i Sanderveien.
Risikoreduserende tiltak
Overskytende overvann vil imidlertid gå til lukket fordrøyningsmagasin med
regulert påslipp til kommunalt overvannsnett. Ved flom vil kapasiteten til lokale
overvannssystem være nådd og overskytende flomvann vil renne til flomvei.
Risikoen for oversvømmelser på nedenforliggende områder blir redusert ved at
planforslaget håndterer overvann gjennom fordrøyning, infiltrering og påslipp
til kommunale overvannsledninger med god kapasitet.

Figur 11: Eksisterende flomveier i området

Hendelse
Oversvømmelse hos nabo
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Fordrøyning, infiltrering og påslipp håndterer overvannet

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Ulykker med farlig gods – nr. 28
Beskrivelse av hendelsen
Hendelser på fylkesvegnettet
På riks- og fylkesvegnettet transporteres store mengder farlig gods på veg og
bane som fordeles ut på jernbane- og vegnettet mottatt fra skipstransport og
det kontinentale jernbanenettet. Omkringliggende fylkesveger har lav hastighet
forbi planområdet, dette bidrar til å redusere eventuelle hendelser (kollisjoner
eller lekkasjer på gods fraktet på vegnettet) som kan inntreffe i direkte
tilknytning til planområdet.
Hendelser på jernbanen (Brann i togsett, godstransport, avsporing eller andre
ulykker på jernbanen)
Offentlige jernbanestasjoner kunne være utsatt for større hendelser, grunnet
konsentrasjon av mennesker og ulykker som inntreffer på toglinjen.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet en egen «Fylkes-ROS» som
Figur 12: Ulykke med farlig gods. mtlogistikk.no
omtaler ulykker knyttet til transport av personell og gods.
(https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-ogviken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/forebyggengde-amfunnssikkerhet/ros-fmoa_1_2.pdf) Tidligere større hendelser på Jernbanen i Oslo - og Akershus av
relevans kan nevnes «Lillestrømulykken» i 2000 og «Sydhavnaulykken» i 2010.
Risikoreduserende tiltak
Planen legger opp til et ryddig gatehierarki med egne skjermede gangarealer, få konfliktpunkter og lite eller ingen gjennomkjøring, noe som er bra for
trafikksikkerheten. Farlig gods skal ikke transporteres gjennom planområdet. Et økt antall brukere av området fordrer lave fartsgrenser.
Hendelse
Utslipp av farlige stoffer
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
1

Konsekvens
4

Risiko
4

Kommentar
Farlig gods skal ikke transporteres gjennom planområdet. Lave fartsgrenser.

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Bebyggelse med spesielt stor fare for
brannspredning– nr. 29
Beskrivelse av hendelsen
Det ligger ikke konsentrert trehusbebyggelse i, eller i direkte tilknytning til
planområdet. I 2008 var det en større brann på Ski Storsenter, brannen startet
på taket av kjøpesenteret og startet etter all sannsynlighet ifm. anleggsarbeidet
og utbygging av nytt tak. En tilsvarende hendelse vil kunne få direkte eller
indirekte konsekvenser for planområdet.
Risikoreduserende tiltak
Bygninger vil bli utformet etter gjeldende TEK. Brannspredning mellom
byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og husdyr ivaretas, og
slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske tap eller
samfunnsmessige konsekvenser. Høye byggverk (> 9,0 m) skal sikres med minst
8 meter avstand til nærmeste nabobygning samt 4 meter til tomtegrense, med
mindre byggverket er utført slik at brannspredning hindres i minst 120 minutter
med eksempelvis brannvegger.
Figur 13: Kjørbar adkomst og oppstillingsplasser for høydeberedskap. Kilde: Sweco

-Behov for 3000 liter pr. minutt (50 l/s) fordelt på minst to uttak ifm. hvert bygg
-Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 50 m fra hovedangrepsvei (trappeoppgang)
-Alle fasader i hvert bygg skal dekkes med 50 m + 100 m slangeutlegg
Hendelse
Brannspredning
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
3

Risiko
5

Kommentar
Bygninger vil bli utformet etter gjeldende TEK

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Transport for gående/syklende og
kjørende innenfor planområdet- nr. 37 - 40
Beskrivelse av hendelsen
Planområdet består i dag av en stor andel harde dekker for bilparkering, samt
gjerder som skiller de forskjellige eiendommene. Sentrumsveien har
gjennomfartstrafikk, og er i all hovedsak forbeholdt biltrafikk da gaten mangler
fortau. Det er fortau hele veien rundt planområdet.
De siste 10 årene er det kun registrert en politiregistrert ulykke i nærområdet.
Denne skjedde i krysset Åsenveien x Sanderveien i 2013. Her ble to fotgjengere
som krysset gata påkjørt og alvorlig skadd. Det er likevel registrert færre
ulykker enn det man kunne forvente for tilsvarende områder.
Risikoreduserende tiltak
Myke trafikanter blir i langt større grad prioritert i planområdet, ved at det
åpnes opp for bevegelse gjennom området. Torg og gågater blir anlagt for
myke trafikanter innad i planområdet. I Jernbaneveien blir det anlagt adskilt
fortau og sykkelvei med fotgjengerfelt der det er kryssende biltrafikk.
Figur 14: Adkomst og trafikkløsning for planforslaget. Kilde: NORSAM

Hendelse
Hindret fremkomst
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Myke trafikanter blir prioritert i planområdet

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Forurenset grunn – nr. 44
Beskrivelse av hendelsen
Den historiske kartleggingen viser at området har blitt benyttet til aktiviteter
som assosieres med mulig grunnforurensing, blant annet drift av bensinstasjon,
vaskeri, trykkeri og bilvaskeri. Det er gjort funn av saksdokumenter samt
fremkommet informasjon fra oljetankregisteret til Ski kommune at det er- og
har vært flere oljetanker og oljefyringsanlegg innenfor området. Det er i tillegg
gjort funn av forurensing på bensinstasjonen.
Risikoreduserende tiltak
Fase 1 undersøkelsen viser at det både er mistanke om- og påvist forurenset
grunn innenfor området som skal detaljreguleres. Denne forurensingen skal
videre lokaliseres, for så å bli fjernet og forsvarlig håndtert i byggefasen.

Figur 15: Flyfoto av planområdet som viser den omtrentlige plasseringen av de mest
relevante forurensningskildene. Kilde: Multiconsult

Hendelse
Forurensning i grunnen
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Forurensning i grunnen blir lokalisert og forsvarlig håndtert.

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Skadelig luftforurensing – nr. 47
Beskrivelse av hendelsen
I ski sentrum er det veitrafikken, og særlig de mest trafikkerte veiene, som
skaper mest luftforurensing. Både Jernbaneveien og Sanderveien som grenser
til planområder er blant veiene i Ski sentrum med størst trafikkmengde.
Sanderveien øst for planområdet er den dominerende luftforurensingskilden
for prosjektet. NO2 er dominerende forurensingskomponent. Det er kun de
nederste etasje som har konsentrasjoner nær grenseverdiene for gul sone.
Konsentrasjonen av forurenset luft er likevel ikke stor i Ski sentrum.
Risikoreduserende tiltak
Luftinntak for ventilasjon bør plasseres høyt og så langt fra vei som mulig.
Grønne oppholdsarealer med vegetasjon innad i planområdet motvirker
skadelig luftforurensing. Godt inneklima vektlegges i forslaget.

Figur 16: Lokal luftforurensing ved planområdet.

Hendelse
Skadelig luftforurensing
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Moderne bygninger reduserer virkning av lokal luftforurensing

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – Støy- trafikkstøy – nr. 48
Beskrivelse av hendelsen
Støy kan være et alvorlig helseproblem for mange. I Ski sentrum er det
jernbanen og veitrafikk som er de største kildene til støy. Risiko knyttet til støy
avhenger av eksponering. Ved å isolere støykildene slik at befolkningen ikke blir
eksponert, er ikke støy nødvendigvis en fare.
Jernbaneveien har en ÅDT på 10 548, Sanderveien har en ÅDT på 6 789.
Jernbanetrafikken vil øke etter ferdigstillelse av Follobanen (2022). Ski
storsenter utgjør en glimrende barriere mellom støy fra jernbanen og
planområdet. Storsenteret hindrer også fremtidig økt støy fra jernbanen i å nå
planområdet. Trafikken i Jernbaneveien vil bli betydelig redusert ved at veien
omreguleres til kollektivgate.
Risikoreduserende tiltak
Alle boliger skal som hovedregel være gjennomgående med tilgang til stille
side. Det vil være aktuelt med tiltak på balkonger, terrasser eller vinduer for at
soverom skal ha luftemulighet mot en lokalt støyskjermet side. Nye bygninger
blir utformet etter kravene i TEK17 eller senere gjeldende forskrifter.
Figur 17: Støysonekart for planområdet.

Hendelse
Skadelig støy

Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
2

Risiko
4

Kommentar
Nye bygninger blir utformet etter kravene i TEK17 eller senere gjeldende
forskrifter.

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Hendelse / Situasjon – potensielle sabotasje/terrormål i
nærheten – nr. 50
Beskrivelse av hendelsen
Store folkemengder oppholder og beveger seg i nærheten av planområdet, i
hovedsak ved jernbanestasjonen og ved Ski storsenter. De siste års
terrorhendelser i Europa viser at eventuelle terrorhandlinger kan ramme slike
myke mål. Risikoen for slike hendelser vurderes som svært liten i Ski sentrum.
Vurderingen av trusselnivå oppdateres jevnlig og kan ha endret seg i etterkant
av publiseringen av denne ROS-analysen. ROS-analysen vurderer potensialet
for mulig sabotasje eller terror, kun på et rent teoretisk og generelt grunnlag og
baseres på kjent og offentlig tilgjengelig kunnskap. Etter hva konsulent er kjent
med er det ingen spesifikke indikasjoner på at planområdet med omland har
høyere eller lavere risiko for eventuelle uønskede hendelser beskrevet i dette
avsnittet enn andre sammenliknbare områder på det sentrale Østlandet.
Risikoreduserende tiltak
Biltrafikk hindres med fysiske elementer på steder/gater som er forbeholdt
myke trafikanter. Mange boliger med utsikt til gate er i seg selv en forsikring
mot vold og lyssky aktiviteter.
Hendelse
Terror/ sabotasje/
voldshendelser
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
1

Konsekvens
4

Risiko
4

Figur 18: kilde: namdalsavisa.no

Kommentar
Planforslaget fører til at flere mennesker oppholder seg i området, men bidrar
ikke særskilt til økt fare for vold eller terrorhendelser.

Redusert
Uendret
Økt risiko

Side 31 av 36

Hendelse / Situasjon – Slukkevann, tilgjengelighet og beredskap
– nr. 52-54
Beskrivelse av hendelsen
Follo brannvesen IKS har i møte blitt gitt en instruksjon av prosjektet Ski
sentrum syd. Møtet omhandlet avklaring av brannvesenets behov mht.
tilkomst- og slokkemuligheter for området. Det vil bli avholdt ytterligere og mer
detaljerte møter i forbindelse med prosjektering av hvert enkelte byggetrinn.
Det kan være problemer med slokkevannkapasiteten i området.
Risikoreduserende tiltak
Det planlegges med leiligheter med tilkomst til to trapperom for å redusere
antall/behov for oppstillingsplasser for stigebil/lift inne på området. Det er
tilkomst til store deler av bygningsmassen via gatene Åsenveien, Jernbaneveien
og Sanderveien. Follo Brannvesen bemerket at prosjektet må tilrettelegge for
oppstillingsplasser slik at offentlig vei ikke må stenges grunnet oppstilling av
stigebil/lift. Det tilrettelegges for kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy (også
stigebil/lift) i Sentrumsveien inne på området.

Figur 19: Follo brannvesen IKS

Det skal prosjekteres slokkevannsforsyning iht. preaksepterte ytelser/løsninger
med en slokkevannskapasitet på minst 3.000 l/min fordelt på minst to uttak. Avstand fra inngang til hovedangrepsvei til slokkevannsuttak skal være 25-50 meter.

Hendelse
Hindret tilgjengelighet og
slukkevann
Evaluering av risiko

Sannsynlighet
2

Konsekvens
3

Risiko
6

Kommentar
Slukkevann, tilgjengelighet og beredskap skal godkjennes av Folle brannvesen.

Redusert
Uendret
Økt risiko
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Vedlegg 2
Nr

Hendelse/Situasjon

1

Naturgitte forhold
Er området utsatt for
stein eller snøskred?

Aktuelt?

Sannsynlig

Konsekvens

Risiko

-

-

-

2

Er det fare for
utglidning? (Er området
geoteknisk ustabilt?

Aktuelt

2

3

6

3

Er området utsatt for
overvannsproblematikk?

Aktuelt

2

2

4

4

Er området utsatt for
flom i elv/lukket bekk?

-

-

-

5

Er det radon i grunnen?

3

1

3

6

Skader ved forventet
havstigning/ springflo?

-

-

-

-

-

-

7

Aktuelt

Værforhold
Er området spesielt
vindutsatt?

Kommentar

Tiltaket kan
gjennomføres
uten særskilte
tiltak
Det tilrettelegges
for en helhetlig
håndtering av
overvann

Radon utgjør
ingen fare i
planområdet

8

Er området spesielt
nedbørsutsatt?

-

-

-

9

Vil klimaendringer
medføre økt
havstigning?

-

-

-

2

4

Svartelistede arter
vil bli fjernet og
forsvarlig håndtert

2

4

Planforslaget har
ikke ulempe for
verneområder,
kulturlandskap.
Bymiljøet blir
styrket

10

11

Natur og kulturområder, medfører planen skade på:
Sårbar flora/fauna/fisk
Aktuelt
2
eller rødlistearter?
Verneområder, herunder
kulturlandskap eller
bymiljø?

Aktuelt

2
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12

Kulturminner,
automatisk fredete eller
verneverdige bygg?

Aktuelt

3

2

6

14

Planområdet har
ikke kulturminner.
Bygninger kan
dokumenteres
godt
Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende
transportårer utgjøre en risiko for området?
Hendelser på vei?
Aktuelt
2
3
6
Ryddig
gatehierarki med
skjermede
gangårer, få
konfliktpunkter og
lite eller ingen
gjennomkjøring
Hendelser i tunnel?
-

15

Hendelser på jernbane?

Aktuelt

2

3

6

16

Hendelser på metro (Tbane)?

-

-

-

17

Hendelser på trikk
(sporvogn)?

-

-

-

18

Hendelser i luften
(flyaktivitet)?

-

-

-

19

Vil drenering av området
føre til oversvømmelser i
nedenforliggende
områder?

2

2

4

13

20
21
22
23
24
25
26
27

Aktuelt

Nytt
stasjonsområde gir
økt robusthet og
sikkerhet

Fordrøyning,
infiltrering og
påslipp håndterer
overvannet

Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?
Utslipp av giftige
gasser/væsker?
Akuttutslipp til
sjø/vassdrag?
Akuttutslipp til grunn?
Avrenning fra
fyllplasser?
Ulykker fra industri med
storulykkepotensial?
Støv/støy/lukt fra
industri?
Kilder for uønsket
stråling?
Elektromagnetisk
stråling fra
høyspentlinjer?
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28

Ulykker med farlig gods
(brennbar/farlig veske
el. Gass/eksplosiver
m.v.)?

29

Er det bebyggelse med
Aktuelt
2
3
5
spesielt stor fare for
brannspredning?
Utslipp av
eksplosjonsfarlige/brenn
bare gasser/væsker?
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?
Elektrisitet (kraftlinjer)?
Teletjenester?
Vannforsyning?
Renovasjon/spillvann?
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
Påvirkes området av
magnetisk felt fra
el.linjer?
Er det spesiell klatrefare
i forbindelse med
master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området?
Til skole/barnehage?
Aktuelt
2
2
4
Myke trafikanter
blir prioritert i
planområdet.
Til nærmiljøanlegg
Aktuelt
2
2
4
(idrett etc.)?
Til forretning?
Aktuelt
2
2
4

30

31
32
33
34
35

36

37

38
39
40
41
42

43

44

45

46

Aktuelt

1

4

Til busstopp?
Aktuelt
2
2
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?
Gruver: åpne sjakter,
steintipper etc.?
Militære anlegg:
fjellanlegg/
piggtrådsperringer?
Industrivirksomhet,
herunder
avfallsdeponering?
Forurenset grunn?
Aktuelt
2
2

Omgivelser
Er det regulerte
vannmagasiner i
området, med spesiell
fare for usikker is?
Finnes det naturlige
terrengformasjoner som

4

Farlig gods skal
ikke transporteres
gjennom
planområdet. Lave
fartsgrenser
Bygninger vil bli
utformet etter
gjeldende TEK

4
-

-

4

-

-

-

-

-

-

Forurensing i
grunnen blir
lokalisert og
forsvarlig håndtert
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47

utgjør spesiell fare (stup
etc.)?
Luftforurensing?

Aktuelt

2

2

4

48

Støy - trafikkstøy?

Aktuelt

2

2

4

-

-

4

4

-

-

-

Aktuelt

2

3

6

Aktuelt

2

3

6

Aktuelt

2

3

6

49
50

51
52

53

54

Ulovlig virksomhet, sabotasje og terrorhandlinger?
Er tiltaket i seg selv et
sabotasje/terrormål?
Finnes det potensielle
Aktuelt
1
sabotasje/terrormål i
nærheten?

Brannsikkerhet
Omfatter planområdet
spesielt farlige anlegg?
Har området tilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Har området to
adkomstveier for
rednings- og
slukkemannskap?
Vil planforslaget
medføre redusert
fremkommelighet for
rednings- og
slukkemannskap for
tilliggende bebyggelse?

Moderne
bygninger
reduserer virkning
av lokal
luftforurensing
Nye bygninger
bliver utformet
etter kravene i
gjeldende TEK

Fysiske elementer
hindrer uønsket
biltrafikk. Bidrar
ikke særskilt til økt
fare for vold eller
terrorhendelser

Slukkevann,
tilgjengelighet og
beredskap skal
godkjennes av
Follo brannvesen
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