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Vedlegg 1: Sjekkliste for ROS-Analyse 

Det er kun de tema hvor det krysses av for ja som vil bli behandlet i resten av plandokumentene.  

Natur og miljøforhold  

Forhold/Uønsket hendelse  Ja/Nei Kommentar 

- Leirmasseskred(jord/leire)  Nei  Området ligger utenfor risikosoner jfr. 

NVEs skrednett   

- Steinras/Steinsprang  Nei   

- Kvikkleire/ustabile 

grunnforhold  

Nei  Tykk og tynn morene ihht. NGUs 

Kartdatabase. Stødige grunnforhold. 

Omtales likevel i ROS, da temaet alltid 

er relevant  

-Is –og/eller snøskred  Nei   

- Flomfare Nei   

- Flomsonekart, historisk 

flomnivå  

Nei   

- Sterkt vindutsatt (storm, 

orkan etc) 

Nei   

- Ekstreme nedbørsmengder Nei   

- Ekstreme snømengder 

(utover krav iht pbl)  

Nei   

- Radon   Ja  Særlig viktig for boligtomten      

Skog/gress brann   Ja   
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Virksomhetsbasert 

sårbarhet  

Forhold/Uønsket 

hendelse 

Ja/ Nei   Kommentar 

- Brann /eksplosjon ifbm 

industri  

Nei   

- Kjemikalieutslipp, 

annen forurensning 

Ja Petroleumsprodukter ifbm bruk av maskinpark   

 

Infrastruktur 

Forhold/Uønsket 

hendelse 

Ja/Nei   Kommentar 

- Vannledninger/ 

Overvannledinger/ 

Spilvanneldeninger 

Ja   

- Transport av farlig 

gods (spesielle traséer) 

Ja  Ifbm med sprengning, transport sprengstoff   

- Telekommunikasjon Nei   

- Trafostasjoner Nei   

Kan utilsiktede 

/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på 

nærliggende 

infrastruktur utgjøre en 

risiko for planområdet;  

Hendelser på;  

- på vei  
- på jernbane  
- sjø/vann  
- i luften 

Ja  Ikke jernbane i nærheten  

Forholdet til vei og forurensing av vann og luft 

omhandles i Ros analyse og 

konsekvensutredning  

 

 

Hendelse / Situasjon 

Støy og forurensing 

Aktuelt Ja/Nei  Kommentar 

- Luftbåren støy  Ja  Støysone beregning gjennomført. Se øvrige 

plandokumenter.  

- Vibrasjoner Ja  I forbindelse med sprenging.   
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- Forurensing av luft Ja   

- Forurensing av grunn Ja   

- Forurensing av sjø, 

vassdrag eller 

drikkevannskilde 

Ja  Svorka, omhandlet i konsekvensutredningen.  

 

Sårbare og strategiske 

objekter 

Aktuelt Ja/Nei   Kommentar 

- Barnehage  Nei  Nærmeste Gåsbakken  

- Skole Nei   

- Helse- og 

omsorgsinstitusjoner 

Nei  Hølonda Helsehus (12 min med bil). 

- Andre viktige offentlige 

bygg (brann- og 

politistasjon, rådhus, 

etc.) 

Nei   

- Barns leke- og 

oppholdsarealer 

Ja Ikke aktuelt pr. i dag, men med bygging av bolig 

på området kan det bli barnelek. 

- Kulturminner/ 

kulturmiljøer 

Nei  Ikke registrerte forekomster i området  

- Kulturlandskap Ja  Råstoffutvinning medfører landskapsendringer.  

- Skogsbruksarealer Nei   

- Viktige naturområder: 

(biomangfold) 

Nei       

- Sårbar 

flora/fauna/fisk/rødlisteart

er 

Nei  Ikke registrert sårbare arter, jf. Miljødirektoratets 

naturbase.    

- Viktige friluftsområder Nei   

- Viktige oppholdsområder 

og trekkveien for vilt 

Ja  Trekkvei for elg øst for området.   

Er tiltaket et 

sabotasje/terrormål 

 Nei   

Foreligger det 

sabotasje/terrormål i 

nærheten  

 Nei   

 


