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FORORD 
Asplan Viak har vært engasjert av Årø Næringspark AS for å utarbeide ROS-analyse for Årø 
næringspark. Yngvild Meinseth  har vært kontaktperson for oppdraget.  Alf Idar Småge og 
Diana van der Meer har også deltatt i arbeidet. Vurderingene baseres delvis på kunnskap om 
området gjennom befaringer og temautredninger i forbindelse med planprosessen. 

Yngvild Meinseth har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

 

Molde, 17/04/2015 

 

 
Yngvild Meinseth 
Oppdragsleder 

 
 
 
 
 
Diana van der Meer 
Kvalitetssikrer 
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BAKGRUNN 
I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, 
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-
analysen skal ivareta dette kravet.  

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 
Det vises også til konsekvensutredningen av planforslaget. 

BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 
Planområdet er et trekantformet areal øst for Fv 64 og nord for E39 på Årø i Molde 
kommune. Årøelva renner gjennom planområdet. Elva er delvis strammet opp og en del av 
sidearealene består av tilførte masser. Planområdet har i dag en eksisterende 
bygningsmasse som benyttes til lager, verksted og noe kontor. Del av planområdet øst for 
Årøelva har direkte avkjørsel til E39, felles med barnehage og bolig i Krohnsvingen. Tomter 
vest for elva har i dag egne avkjørsler mot Fv64. Nord for planområdet ligger boligområder 
og barnehage. Rett sør for E39 ligger Molde flyplass.  Reguleringsplanen ønsker å legge til 
rette for utvikling av anslagsvis 25 000 m² ny BRA i tillegg til eksisterende BRA innenfor 
planområdet. Det planlegges i utgangspunktet tilrettelagt for kontor, handel med 
plasskrevende varer, detaljvarehandel, lager og verkstedareal og noe boligareal. Det vil bli 
regulert med noe fleksibilitet, men ikke over 3000 m² BRA totalt til detaljvarehandel. Det 
planlegges foreløpig en boligandel på inntil 1600 m² BRA. Resterende BRA fordeles på 
øvrige formål med størst andel til kontorareal. Parkering planlegges etablert på bakkenivå og 
i parkeringskjeller. Det legges opp til ny trafikkløsning med innkjøring fra Fv64, ny bru over 
elva og utkjøring på E39.  

METODE 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste fra DSBs veilder «ROS i 
arealplanleggingen». Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og 
tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante gjeldende 
krav. 

Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, 
utforming m.m. (konsekvenser for planen), og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede 
i planområdet eller i planen er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt» og kun unntaksvis kommentert. 
Risiko i anleggsperioden er ikke vurdert. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 
teoretisk sjanse 

2. Mindre sannsynlig – kan skje (ikke usannsynlig) 

3. Sannsynlig – kan skje av og til; periodisk hendelse 

4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede 
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Kriterier for vurdering av konsekvenser for uønskede hendelser: 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre 
til skade dersom 
reservesystem ikke 
fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings-
krevende skade 

System settes ut av 
drift over lengre tid; 
alvorlig skade på 
eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut 
av drift; uopprettelig 
skade på eiendom 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

 

Tabell 1. Prinsipp for samlet risikovurdering som funksjon av sannsynlighet og 
konsekvens 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht nytte 

• Hendelser i grønne felt: «Billige» tiltak gjennomføres 

• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 
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UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 
Tabell 2. Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold  

Ras/skred/flom/grunnforhold: Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei    Ikke bratte 
skråninger eller 
ustabile masser 
registrert 

2. Snø-/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Ja 3 3  Del av planområdet 
ligger lavt ifht 
elvekanten. Evt.flom 
vil skade 
bebyggelse. 

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Nei?    Ikke registrert som 
risikoområde på 
NGUs radonkart, 
men området er ikke 
undersøkt. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei     

8. Særlig 
nedbørutsatt 

Nei     

Natur- og kulturområder 

9. Sårbar flora Ja 3 2  Lite vegetasjon i 
planområdet, men 
smale 
vegetasjonsstriper 
langs elva er viktige 
biotoper.  

10. Sårbar fauna/fisk Ja 2 3  Områdene i og 
langs Årøelva er 
sårbare for utslipp 
og inngrep. 

11. Verneområder Nei     

12. 
Vassdragsområder 

Ja 3 2  Årøelva renner 
gjennom 
planområdet 
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13. Fornminner (afk) Nei    Ingen registrerte i 
kjente databaser. 

14. Kulturminne/-
miljø 

Ja 1 1  Bygningsmiljøet på 
Årø gård er nabo til 
planområdet. 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, 
knutepunkt 

Nei 4 2  Planlagt utbygging 
vil øke belastningen 
på E39 og Fv64. 

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, 
kirke 

Nei     

18. 
Brann/politi/sivilforsva
r 

Ja 2 1  Mer utbygging med 
flere 
mennersker/virksom
-heter kan potensielt 
skape flere 
«situasjoner» for 
nødetatene. 

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Område for 
idrett/lek 

Nei     

24. Park, 
rekreasjonsområde 

Nei     

25. Vannområde for 
friluftsliv 

Nei     

Forurensingskilder: Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensing Nei     

27. Permanent 
forurensing 

Nei     

28. Støv og støy; 
industri 

Nei     

29. Støy; trafikk Ja 2 3  Planområdet er nær 
nabo til Fv64 og 
E39. Ny , 
støysensitiv 
bebyggelse vil bli 
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berørt. Også 
uteoppholdsrom. 

30. Støy; andre kilder Ja 4 3  Planområdet er nær 
nabo til flyplassen. 
Støysensitiv 
bebyggelse vil bli 
berørt. Også 
uteoppholdsrom. 

31. Forurenset grunn Ja 4 3  Det er registrert 
forurenset masse i 
grunnen etter 
tidligere aktivitet. 
Noe er byttet ut. Et 
område gjenstår. 

32. Forurensing i sjø Nei     

33. Høyspentlinje Nei     

34. Risikofylt industri 
mm 
(kjemikalier/eksplosiv
er, olje/gass, 
radioaktivitet) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. 
Oljekatastrofeområde 

Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt 
forurensing 

Nei     

38. Støy og støv fra 
trafikk 

Nei     

39. Støy og støv fra 
andre kilder 

Nei     

40. Forurensing i sjø Nei     

41. Risikofylt industri 
mm 
(kjemikalier/eksplosiv
er osv) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig 
gods 

Nei     

43. Forstyrrelse for 
flytrafikk 

Ja 1 4  Planområdet dekkes 
av 
høyderestrikssjons-
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område for Molde 
lufthavn Årø. 

44. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengeligheten til 
området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

45. Ulykke i av-
/påkjørsler 

Ja 2 3  Mer aktivitet i 
planområdet øker 
trafikkmengde til/fra 
tilliggende veinett. 
Ulykkesrisikoen 
stiger. 

46. Ulykke med 
gående/ syklende 

Ja 2 3  Mer aktivitet i 
planområdet øker 
trafikkmengde over 
gang-
sykkevegkryssing. 
Ulykkesrisikoen 
stiger. 

47. Ulykke ved 
anleggsgjennomførin
g 

Nei     

48. Andre 
ulykkespunkter 

Nei     

Andre forhold 

49. Er tiltaket i seg 
selv et sabotasje-
/terrormål? 

Nei     

50. Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Ja 1 4  Flyplassen 

51. Regulerte 
vannmagasiner med 
spesiell fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand m.m. 

Nei     

52. Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup, etc.) 

Nei     

53. Gruver, åpne 
sjakter, steintipper 
etc. 

Nei     
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54. Spesielle forhold 
ved utbygging/ 
gjennomføring 

Nei 4 3  Trafikksikkerhet i 
eksisterende kryss 
mot E39 og evt. 
realisering av tiltak i 
kryss, må vurderes 
som kritisk 
kombinasjon av 
utbygd BRA i ÅNP 
og trafikkvekst på 
E39. 

 

OPPSUMMERING 
 

Tabell 3. Oppsummering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig  15 30, 31, 54  

3. Sannsynlig  12 4  

2. Mindre sannsynlig  18 9,10, 29, 45,46  

1. Lite sannsynlig 14   43, 50 

 

Hendelser/situasjoner som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha 
alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Områderer med slikt 
risikonivå kommenteres her nærmere. 

1.1.1 Natur og miljøforhold 
Deler av planområdet ligger for lavt ifht risiko for 200 års elveflom. Det må settes krav om 
tiltak i reguleringsplanen. 

Sårbarheten som er registrert for natur og miljøforhold gjelder Årøelva med kantsoner. 
Sidekantene av Årøelva gjennom planområdet består av relativt knappe og bearbeidede 
fyllingsskråninger med lite vegetasjon. Kantsoner langs elv kan tilby svært varierte miljø 
innen forholdsvis små areal. I et intensivt utnyttet landskap vil kantsonene fungere som 
korridorer eller bindeledd mellom levesteder for ulike arter. Også vannårene fungerer som 
tranportårer for en rekke arter, både i vannmassene og i lufta over.  

Områdene i og langs Årøelva er også sårbare for utslipp og inngrep. Det vil være viktig å 
sørge for at ikke større mengder finstoff og annen forurensing finner vegen til vassdraget. 
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1.1.2 Menneskeskapte forhold 
Planområdet er nær nabo til flyplassen og til Fv64 og E39. Det legges opp til etablering av 
støysensitiv bebyggelse i planområdet og denne bli trolig berørt av støybelastning fra veger 
og flyplass. 

Det er registrert forurenset masse i grunnen etter tidligere aktivitet i planområdet. Noe av 
denne massen er byttet ut. Eventuell gjenværende forurenset masse i planområdet må 
byttes ut i samsvar med beskrivelse i miljøteknisk grunnundersøkelse før etablering av ny 
bebyggelse. 

Mer aktivitet i planområdet øker trafikkmengde til/fra tilliggende veinett og ved gang-
/sykkelvegkryssing. Ulykkesrisikoen vil naturlig stige med økende trafikkmengde. 
Trafikksikkerhet i eksisterende kryss mot E39 og evt. realisering av tiltak må vurderes som 
kritisk kombinasjon av utbygd BRA i ÅNP og trafikkvekst på E39. 

Trafikken vil øke på E39 og Fv64 som følge av tiltaket. 

Flyplassen kan være et aktuelt terrormål. Ved eventuelle angrep på flyplassen kan tilliggende 
områder også bli rammet. Hendelsen antas lite sannsynlig. 

 

KILDER 
 

Følgende skriftige og digitale kilder er brukt i analysen: 

• Miljødirektoratet,  http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-
verktoy/Database/Naturbase/ 

• Gislink, http://www.gislink.no/kart/index.html?Viewer=GisLink 

• NVE, http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/ 

• SVV, http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank 

• Riksantikvaren, Kulturminnesøk - http://www.kulturminnesok.no/  

• Trafikkanalyse for Årø Næringspark, Asplan Viak 2015 

• Flomberegninger Årø Næringspark, Asplan Viak 2015 

• Geoteknisk rapport Årø Næringspark, Norconsult 2013 

• Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan, Norconsult 2013 
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