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Sammendrag: 

En del av leveransen til reguleringsplan er Risiko- og sårbarhetsanalyse (heretter omtalt som ROS-

analyse). Hensikten med ROS-analysen er å gi Pinsemenigheten Sion Molde og omegn prosjektet 

beslutningsstøtte for å ivareta samfunnssikkerhet reguleringsplanen for nytt menighetshus.  

 

Samtlige av de identifiserte mulige hendelsene er i «grønt» eller «gult» område i risikomatrisen som 

henholdsvis indikerer liten eller middels risiko. Ingen av de identifiserte mulige hendelsene er dermed 

vurdert å ha høy risiko («rød»). Det er altså opp til Pinsemenigheten Sion Molde å gjøre en vurdering 

av om risiko for planområdet skal reduseres ved å implementere tiltak. Pinsemenigheten Sion Molde 

kan også velge å overføre risiko til andre ansvarlige eller velge å akseptere risiko uten å iverksette 

tiltak. 

 

I arbeidet med denne ROS-analysen er det identifisert 15 mulige uønskede hendelser. Sannsynlighet 

for hver hendelse er vurdert, samt mulige konsekvenser for «personer», «økonomiske/materielle 

verdier» og «stabilitet». Risiko- og sårbarhetsforhold er vurdert for både anleggsfase og permanent 

driftsfase. De identifiserte hendelsene er samlet og plassert i risikomatrisen i under. Bokstavene P, 

ØM og S i matrisen bemerker henholdsvis at hendelsene er vurdert til å kunne få konsekvenser for 

henholdsvis «personer», «økonomiske/materielle verdier» og «stabilitet». 

 

 Konsekvenser 

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss 

fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

5. Meget 

sannsynlig 

[30. Støv og støy; 

trafikk (P)],  

[31. Støy; andre 

kilder (P)]  

[40. Støy og støv 

fra andre kilder 

(P)] 

    

4. Sannsynlig [9. Nedbørutsatt 

(ØM)] 

 [48. b Er tiltaket i seg 

selv et 

hærverk/sabotasjemål 

(ØM)],  

[49. Er det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten (ØM)] 

  

3. Mindre 

sannsynlig 

 [16. Vei, bru, 

knutepunkt 

(P)] 

[32. Forurenset grunn 

(ØM)],  

[38. Fare for akutt 

forurensning (ØM)],  

[45. Ulykke i av-

/påkjørsler (P)], 

[46. Ulykke med 

gående/syklende (P)] 

[53. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 

(P)] 

 

2. Lite 

sannsynlig 

   [20. Kraftforsyning 

(P)] 

[54. Konflikt med 

flytrafikk (P)] 

1. Ikke 

sannsynlig 

    [48.a Er tiltaket i 

seg selv et 

terrormål (P)] 

Figur 1-1: Risikomatrise fra ROS-analysen. 

 

I tabellen nedenfor vises en oversikt over foreslåtte tiltak. Merk at enkelte av tiltakene vil ivaretas 

gjennom planbestemmelsene. 
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Tabell 1-1: Oversikt over mulige/foreslåtte risikoreduserende tiltak. 

Mulige/foreslåtte risikoreduserende tiltak Aktuelt, fase 

Opprette kontakt med Istad Nett for avklaring av 

nærmere tiltak for nettstasjon/trafo. 

Byggefase 

Miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeidelse av 

tiltaksplan. 

Ivaretas gjennom planbestemmelsene og må 

vurderes ytterligere ved byggefase 

Sanering av oljetanker utføres av godkjent firma. 

Oljeutskiller tømmes før sanering (se nærmere 

detaljer i planbeskrivelsen) 

Ivaretas gjennom planbestemmelsene og må 

vurderes ytterligere ved byggefase 

Forbedre sikt i kryss mellom Kometvegen og 

Kviltorpvegen, for eksempel beskjæring av 

vegetasjon. 

Forstått ivaretatt i "naboplan" Detaljregulering 

Kometvegen 1-5", planid: 201617, § 9.6 "Kryss 

Kometvegen–Kviltorpvegen. Krysset Kometvegen-

Kviltorpvegen skal opparbeides med tilrettelagt 

kryssing for gående og frisiktsoner jf. gjeldende krav 

før brukstillatelse for BKB kan gis." 

Vurdere å forbedre skilting av kryss mellom 

Kometvegen og Kviltorpvegen 

Vurderes av skiltmyndighet 

Vurdere bedre skille mellom Kometveien og parkering 

til Sion 

Vurderes av tiltakshaver 

Vurdere installasjon av overvåkingskamera og 

høyttaleranlegg i menighetshuset (innsiden) 

Vurderes av tiltakshaver 

Vurdere å sette opp kjøresterke barrierer Vurderes av tiltakshaver 

Unngå skjulte og mørke områder Vurderes av tiltakshaver 

Oversiktlige områder, godt med lys og gjennomtenkt 

materialvalg 

Vurderes av tiltakshaver 

Tilstrekkelig merking/sikring av anleggsområdet Byggefase 

Vurdere behov for overvåking ifm. inn og utkjøring av 

anleggsområde (anleggstrafikk) 

Byggefase 

Sikre at blir søkt om radioantenne til rette instanser Tiltakshavers ansvar, må avgjøres før flytting av 

radiostasjon 
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1 Innledning 
 

Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 

forbindelse med reguleringsplan av nytt menighetshus for Sion Molde. Figur 1-1 viser et oversiktskart 

med lokalisering av planområdet.  

 

 
Figur 1-1: Oversiktskart med lokalisering av planområdet Kometvegen 7 i Molde kommune. Rødt omriss viser 

beliggenhet for planområdet. Bildet er hentet fra Google 11.05.18 

  

1.1 Formål 
Hensikten med ROS analysen er å gi Pinsemenigheten Sion Molde og omegn beslutningsstøtte for å 

ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene liv og helse (personer), trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i 

forbindelse med nytt menighetshus for Sion i Molde kommune. 

Mer konkret er formålet følgende:  

• Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over de 

uønskede hendelsene. 

• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.  

 

 

1.2 Hjemmel 
Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-

analyse ved planer for utbygging. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta 

slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade 

og tap. 

 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

 

2 Begreper, definisjoner og forkortelser 
 

2.1 Begreper og definisjoner 
Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller 

varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse. 

 

Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller utbyggingsformålet. 

DSBs veileder tar utgangspunkt i samme konsekvensvurdering for alle mulige uønskede hendelser. 

Konsekvens skal vurderes for de tre konsekvenstypene liv og helse, stabilitet og materielle verdier.  

 

Konsekvensvurdering: Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet. 

De valgte konsekvenstypene tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier som: liv og helse 

(personskade), stabilitet og materielle verdier.  

 

Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensen vil bli og usikkerhetene knyttet 

til dette. muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Vurdering av risiko 

innebærer følgende vurderinger: 

• mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden 

• sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 

• sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 

• hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

• usikkerheten ved vurderingene.  

 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 

inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. 

 

Sårbarhet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barriere, og 

evnen til gjenopprettelse 

 

Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere risiko og 

sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.  

 

Usikkerhet: Vurdering om kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger 

 

2.2 Forkortelser 
Tabell 2-1 viser en oversikt over forkortelser benyttet i analysen.  
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Tabell 2-1. Forkortelser.  

Forkortelse Forklaring 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

ROS Risiko og sårbarhet 

 

 

3 Metode 
 

3.1 Om ROS-analyser 
En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og sårbarhet samt å utarbeide 

tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS analysen er å gi kommune og oppdragsgiver 

beslutningsstøtte for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. I denne analysen følges 

metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder 

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (ref. /1/). Figur 3-1 viser trinnene i en ROS-

analyse og beskriver hvor de forskjellige elementene er omtalt i denne rapporten. 

 

 
Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (ref. /1/). 

 

Modellen i Figur 3-2 illustrerer innholdet i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Venstre side viser hva som 

påvirker sannsynligheten for den uønskede hendelsen, og høyre side hva som påvirker 

konsekvensene av hendelsen. I begge tilfeller dreier dette seg om sårbarhet og etablerte barrierer 

(tiltak). Det knytter seg usikkerhet både til om hendelsen vil inntreffe, og hva konsekvensene vil bli. 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet 

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Beskrive planområdet
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Figur 3-2. Bow-tie diagram som viser forebygging og tiltak (ref. /1/). 

 

 

3.2 Sannsynlighetsvurdering 
For vurdering av sannsynlighet er det i denne ROS-analysen benyttet sannsynlighetskategorier fra 

Molde kommune sin mal for ROS-analyser. En oversikt over kategoriene med tilhørende frekvens er 

vist i Tabell 3-1. Sannsynlighetskategori 1 er omskrevet fra Molde kommune sin mal, da begrepet aldri 

ansees ikke som beskrivende i risikosammenheng. Aldri er derfor erstatte med ikke sannsynlig, svært 

liten grunn til å forvente.  

 

Tabell 3-1: Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighet 

Ikke sannsynlig (1)  Ikke sannsynlig, svært liten grunn til å forvente.  

Lite sannsynlig (2) Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig (3) Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

Sannsynlig (4) Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

Meget sannsynlig (5) Mer enn en gang i løpet av et år 

 

3.3 Konsekvensvurdering 
Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille ut de uønskede hendelsene fra hverandre når 

det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Hensikten 

er ikke å sammenlikne mellom konsekvenstyper. Man skal altså ikke veie personskader opp mot 

skader på materielle verdier.  

 

Konsekvenskategoriene i benyttet i denne ROS-analysen er hentet fra Molde kommune sin mal for 

ROS-analyser og vist i Tabell 3-2. Det bemerkes at det er valg å inkludere en ekstra 

konsekvenskategori som går på «stabilitet», denne er vist i Tabell 3-3. Dette er gjort for å tilfredsstille 

revidert veileder for ROS-analyser fra DSB (ref. /1/). Det er i denne ROS-analysen valgt å vurdere 

«stabilitet» ut i fra «forstyrrelser i dagliglivet» som beskrives som følgende (ref. /3/): 

 

«Befolkningen får ikke kommunisert via ordinære kanaler, kommer seg ikke på jobb eller skole, 

mangler tilgang på offentlige tjenester, infrastrukturer og varer». 
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Grenseverdier for konsekvensklassene for «stabilitet» er basert på anbefalinger fra DSBs veileder om 

helhetlig ROS i kommunen (ref. /3/), men kategorier er justert for å passe til formålet til dette 

prosjektet. 

 

 

Tabell 3-2: Konsekvensklasser for «personer» og «materiell verdier/økonomiske tap». 

Konsekvensklassifisering 

Betegnelse Personer Materielle verdier/økonomiske tap 

Ufarlig 

(kat.1) 

Ingen 

personskade 

Ingen skade på materiell, driftsstans/reparasjoner < 1 uke 

En viss fare 

(kat.2) 

Få og små 

personskader 

Mindre lokal skade på materiell og ikke umiddelbart behov for 

reparasjoner, evt. mulig utbedring på kort tid. 

Driftsstans/reparasjoner < 3 uker 

Kritisk 

(kat.3) 

Alvorlige 

personskader 

Betydelig materielle skader, driftsstans/reparasjoner > 3 uker 

Farlig (kat. 

4) 

Alvorlige 

skader/en død 

Alvorlige skader på materiell. Driftsstans/reparasjoner > 3 mnd. 

 Katastrofalt 

(kat. 5) 

En eller flere 

døde 

Fullstendig materielle skader. Driftsstans/reparasjoner > 1 år. 

 

Tabell 3-3: Konsekvensklasser for "stabilitet- forstyrrelser i dagliglivet". 

Antall berørte  < 10 personer 10-40 personer 40- 200 

personer 

> 200 personer 

Varighet 

> 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 

2-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

1-2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

< 1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
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3.4 Risikomatrise 
På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde 

for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene kan illustreres ved hjelp av en risikomatrise. 

Risikomatrisen som benyttes (som vist i Tabell 3-4) er hentet fra Molde kommune sin mal for ROS-

analyser, og det vil bli presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype (se kapittel 3.3).  

 

Tabell 3-4: Risikomatrise. 

 Konsekvenser 

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss 

fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

5. Meget 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

4. Sannsynlig 4 8 12 16 20 

3. Mindre 

sannsynlig 

3 6 9 12 15 

2. Lite 

sannsynlig 

2 4 6 8 10 

1. Ikke 

sannsynlig 

1 2 3 4 5 

 

Matrisens farger har følgende betydning: 

 

Grønn farge angir: Liten risiko 

Gul farge angir: Middels risiko 

Rød farge angir: Stor risiko 
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4 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger mellom Kometvegen og E39, ca. 130 meter vest for Kviltorpkrysset, og grenser til 

Astero-gården i øst og enebolig (på sydsiden av Kometvegen) i vest. Total størrelse på/planområdet 

er omlag 3,6 daa. Planområdet følger eiendomsgrensene (gbnr 29/725). 

 

 
Figur 4-1: Forslag til reguleringsplangrense. (Kilde: http://tema.webatlas.no/molde/planinnsyn, redigert av Sweco 

08.02.2018). 

 

Området drives per i dag av Slatlem bilforhandler (salg av nye og brukte biler, samt bilverksted). 

Bygningsmassens grunnflate er omlag 1,3 daa og uteområdet er asfaltert og benyttet til biloppstilling. 

Avkjøring til/fra området er mot nord (Kometvegen). Avkjøringen kan oppleves som lite definert 

grunnet lite skille mellom vei og parkering. 
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Figur 4-2:Til venstre: Oversiktsbilde, kombinert flyfoto og eiendomsgrenser (kilde: finn.no, 28.02.2018), til høyre: 

bilde av eiendommen som viser dagens situasjon vedrørende avkjøringsområde fra Kometvegen – sett mot øst 

(kilde: Google street view, 08.02.2018). 

 

4.1 Om tiltaket 
Reguleringsplanen skal gi hjemmel til å bygge om dagens bygningsmasse og gi bruksendring fra 

bilforretning til forsamlingslokale/menighetshus og kontor (for utleie). Det er i tillegg ønskelig med en 

frittliggende, mindre garasje på eiendommen for «mekking av bil» (ca. 50 m2). 

 

 
Figur 4-3: Utvidelse vestover av dagens bebyggelse (kilde: Kosbergs Arkitektkontor AS, 13.12.2017). 

 

For ytterligere detaljer om tiltaket, se planbeskrivelsen i planforslaget.  
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4.2 Avgrensinger og forutsetninger 
Følgende avgrensninger gjelder for ROS-analysen:  

• ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller 

sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.  

• Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal 

inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

• ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder anleggsfase og driftsfase fram til eventuell ny, 

vesentlig ombygging. 

• Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter, eller 

betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert. 

 

Merk at «miljø» er tatt ut som konsekvenstype i DSBs veiler for ROS (ref. /1/), siden det er de 

uønskede hendelsenes virkning på befolkningen (ikke natur) er grunnlaget for vurderingene.  

 

Følgende forutsetninger gjelder for ROS-analysen: 

• Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er 

behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å 

forebygge risiko. En oversikt over relevant regelverk og retningslinjer er gitt i referanselisten. 
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5 Identifikasjon- og analyse av uønskede hendelser 
I Tabell 5-1 er liste over mulige uønskede hendelser som vil påvirke risikoen for planområdet 

beskrevet. For hver hendelse som er vurdert som aktuell for planområdet, er det gjort en vurdering av 

sannsynlighet og konsekvens basert på innhentet informasjon fra utredninger i forbindelse med 

planprosessen, samt fra ulike kartverktøy (se kapittel 0 for fullstendig oversikt). Bokstavene P, ØM og 

S i tabellen bemerker henholdsvis at hendelsene er vurdert til å kunne få konsekvenser for 

henholdsvis «personer», «økonomiske/materielle verdier» og «stabilitet».  

 

Tabell 5-1: Oversikt over aktuelle hendelser, vurdert risiko og forslag til risikoreduserende tiltak. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Høyeste 

vurderte 

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 - - - Planområdet er ikke registret som 

utsatt for jordskred, (ref. /9/). Tiltaket 

antas ikke å ha vesentlig virkning for 

grunnforhold da det ikke skal gjøres 

endringer på bygningene som kan få 

konsekvenser for grunnen. Se 

planforslag for flere detaljer. 

2. Snø/isras Nei - - - Ikke registrert som et 

aktsomhetsområde for snø/isras (ref. 

/9/) 

3. Flomras Nei - - - Planområdet er ikke registrert som et 

flom-aktsomhetsområde eller 

registrert som område som kan 

rammes av 50, 200 eller 1000 års 

flom (ref. /9/). 

4. Elveflom Nei - - - Ingen elver i nærheten av 

planområdet. Planområdet er ikke 

registrert som et flom-

aktsomhetsområde eller registrert 

som område som kan rammes av 50, 

200 eller 1000 års flom (ref. /9/). 

5. Tidevannsflom Nei - - - I kommuneplanens arealdel er grense 

for kote for tiltak satt til + 3. 

Planområdet ligger på kote 5 (ref. 

/13/) og bebyggelse skal plasseres 

over stormflomålet og ta hensyn til 

framtidig havnivåstigning. Rapport fra 

DSB (ref. /10/) angir returnivå for 

stormflo (1000 år) til 204 cm for 

Molde. (over middelvann). 

Havstigningsnivå med klimapåslag er 

angitt til 74 cm.  

6. Havstigning Nei - - - 

7. Radongass Nei - - - Registrert som moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon (ref. /7/) 

Vær, vindeksponering. Er området: 

8. Vindutsatt Nei - - - Planområdet er ikke særlig utsatt for 

sterk vind (ref. /11/). Endringene som 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Høyeste 

vurderte 

risiko 

Kommentar/Tiltak 

utføres i planområdet vil heller ikke 

endre vindforhold. 

9. Nedbørutsatt Ja 4 1 

(ØM) 

4 Nedbørsrikt område som følge av 

klimatiske forhold. På grunn av 

fremtidige klimaendringer må det 

antas at mer ekstremnedbør vil 

forekomme i fremtiden. Endringene 

som gjøres i planområdet endrer ikke 

avrenningsforholdene i forhold til 

eksisterende situasjon (overvann). 

Det finnes kommunalt 

overvannsanlegg i nærheten av feltet 

med tilstrekkelig kapasitet til å kunne 

lede bort dagens overvannsmengder 

fra området. 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

10. Sårbar vegetasjon Nei - - - Ingen forhold identifisert 

11. Sårbar fauna/fisk Nei - - - Ingen forhold identifisert 

12. Verneområder Nei - - - Ingen forhold identifisert 

13. Vassdragsområder Nei - - - Ingen forhold identifisert 

14. Forminner (Afk) Nei - - - Ingen forhold identifisert 

15. Kulturminne/-miljø Nei - - - Ingen forhold identifisert 

Menneskeskapte forhold 

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

16. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 2 (P) 6 Endringer i planområdet kan medføre 

noe økt trafikk i krysset Kviltorpvegen 

og E39, spesielt under 

arrangementer.  

17. Havn, kaianlegg Nei - - - Endringene i planområdet vurderes til 

å ikke påvirke nærliggende 

havneområde. 

18. Sykehus/-hjem, kirke Nei - - - Endringen i plantiltaket vil ikke påvirke 

sykehus/-hjem, kirke. 

19. 

Brann/politi/sivilforsvar 

Nei - - - Endringen i planområdet vil ikke 

påvirke brann/politi/sivilforsvar 

20. Kraftforsyning Ja 2 4 (P) 8 Nettstasjon/trafo med høgspentkabler 

til/fra planområdet.   

Tiltak: 

-Opprette kontakt med Istad Nett for 

avklaring av nærmere tiltak. 

21. Vannforsyning og 

avløp 

Nei - - - Molde Vann og Avløp KF viser til at 

det er kommunal vannforsyning og 

avløpsanlegg i nærheten av 

planområdet med tilstrekkelig 

kapasitet til å kunne forsyning det 

aktuelle området.  

22. Forsvarsområde Nei - - - Ingen forhold registret 

23. Tilfluktsrom Nei - - - Ingen forhold registret 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Høyeste 

vurderte 

risiko 

Kommentar/Tiltak 

24. Område for idrett/lek Nei - - - Fotballbane ligger til venstre for 

Kviltorpvegen, men antas å bli lite 

berørt av endringene i planområdet. 

25. Park; 

rekreasjonsområde 

Nei - - - Ingen forhold identifisert 

26. Verneområde for 

friluftsliv 

Nei - - - Ingen forhold identifisert 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

27. Akutt forurensning Nei - - - Ny plan vil forbedre forholdene da 

bilbutikk/verksted ombygges til 

forsamlingslokale. Kan kategoriseres 

som positiv risiko. 

28. Permanent 

forurensning 

Nei - - - Ingen forhold identifisert. 

29. Støv og støy; industri Nei - - - Ingen forhold identifisert. 

30. Støv og støy; trafikk Ja 5 1 (P) 5 Planområdet ligger ved E39 som er 

hovedfartsåren inn til Molde og noe 

trafikkstøy må derfor medregnes.  

31. Støy; andre kilder Ja  5 1 (P) 5 Planområdet ligger i nærheten av 

Molde lufthavn som vil medføre noe 

flystøy.  

32. Forurenset grunn Ja 3 3 

(ØM) 

9  Kan være noe forurenset grunn i 

området. 

Tiltak: 

-Miljøtekniske grunnundersøkelser og 

utarbeidelse av tiltaksplan. 

33. Forurensning 

sjø/vassdrag 

Nei - - - Ingen forhold identifisert. 

34. Høyspentlinje (em 

stråling) 

Nei - - - Ingen høyspentledninger i 

planområdet/i nærheten av 

planområdet (ref./8 /) 

35. Risikofylt industri  Nei - - - Endringen i planområdet medfører 

ikke økt risiko ift. dagens situasjon. 

36. Avfallsbehandling Nei - - - Endringen i planområdet medfører 

ikke økt risiko ift. dagens situasjon. 

37. Oljekatastrofeområde Nei - - - Endringen i planområdet medfører 

ikke økt risiko ift. dagens situasjon. 

Medfører planen/tiltaket: 

38. Fare for akutt 

forurensning 

Ja 3 3 

(ØM) 

9  Oljetanker og oljeutskillere (tilhører 

eksisterende bilforhandler) på 

området kan medføre akutt 

forurensning dersom olje lekker ut.  

Tiltak: 

-Sanering av oljetanker utføres av 

godkjent firma. Oljeutskiller tømmes 

før sanering (se nærmere detaljer i 

planbeskrivelsen) 

39. Støy og støv fra 

trafikk 

Nei - - - Endringen i plantiltaket kan medføre 

noe økning av støv/trafikk, men i så 

liten grad at det ikke vurderes til å få 

signifikante konsekvenser. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Høyeste 

vurderte 

risiko 

Kommentar/Tiltak 

40. Støy og støv fra 

andre kilder 

Ja 5 1 (P) 5 Støy i anleggsfasen må medregnes. 

41. Forurensning 

sjø/vassdrag 

Nei - - - Endringen i planområdet medfører 

ikke fare for forurensning i sjø. 

42. Risikofylt industri mm Nei - - - Endringen i plantiltaket innebærer 

reduksjon i risiko for denne hendelsen 

da dagens bilverksted vil erstattes 

med menighetshus. 

Transport: er det risiko for: 

43. Ulykke med farlig 

gods 

Nei - - - Endringen i plantiltaket medfører ikke 

fare for ulykker med farlig gods. 

44. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei    Ingen forhold identifisert  

Trafikksikkerhet 

45. Ulykke i av-

/påkjørsler 

Ja 3 3 (P) 9 Endringen i plantiltaket vil medføre 

noe økt trafikk i krysset mellom 

Kometvegen og Kviltorpvegen som 

kan medføre noe økt risiko for 

trafikkulykker i dette krysset. 

Trafikken vil trolig også gå mer i puljer 

ifm. av endret bruk av planområdet. 

Krysset er preget av dårlig siktforhold. 

Tiltak: 

-Forbedre sikt, for eksempel 

beskjæring av vegetasjon. 

- Vurdere å forbedre skilting av kryss 

46. Ulykke med 

gående/syklende 

Ja 3 3 (P) 9 Det er ikke gang/sykkelvei ved 

Kometvegen. På grunn av noe 

endring i trafikk i planområdet, kan 

risiko for denne type ulykker endres 

noe ift. dagens situasjon. 

Innkjørsel/utkjørsel til 

parkeringsplassen er også noe 

uoversiktlig som kan medføre farlige 

situasjoner mellom kjøretøy og 

gående/syklende 

Tiltak: 

- Vurdere bedre skille mellom 

Kometveien og parkering til Sion 

47. Andre ulykkespunkter Nei - - - Ingen forhold identifisert  

Andre forhold 

48.a Er tiltaket i seg selv 

et terrormål 

Ja 1 5 (P) 5 Sion er et trossamfunn som kan være 

et mål for terror.  

Tiltak: 

- Vurdere installasjon av 

overvåkingskamera og 

høyttaleranlegg.  

- Vurdere å sette opp kjøresterke 

barrierer  
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Høyeste 

vurderte 

risiko 

Kommentar/Tiltak 

48. b Er tiltaket i seg selv 

et 

hærverk/sabotasjemål? 

Ja 4 3 

(ØM) 

12 Sion er et trossamfunn og kan være 

et mål for sabotasje/hærverk. 

Eksempelvis finnes en del 

skoleungdommer i området som kan 

utføre hærverk.  

Tiltak: 

- Unngå skjulte og mørke områder 

- Oversiktlige områder, godt med lys 

og gjennomtenkt materialvalg.  

- Vurdere installasjon av 

overvåkingskamera og 

høyttaleranlegg.  

49. Er det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten 

Ja 4 3 

(ØM) 

12 Molde lufthavn ligger ca. 2 km unna 

planområdet. Det medregnes derimot 

ikke at en hendelse ved flyplassen vil 

få direkte påvirkning på planområdet. 

Kviltorp skole ligger ca. 400 meter 

nord-øst for planområdet, og Bergmo 

ungdomsskole ligger ca. 350 m 

nordvest for planområdet. 

Skoleungdommer gjøre hærverk her. 

Tiltak ivaretas av forslag i 48 b. 

50. Regulerte 

vannmagasiner, med 

spesielle fare for usikker 

is, endringer i vannstand 

mm 

Nei - - - Ingen forhold identifisert 

51. Naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup 

etc.) 

Nei - - - Ingen forhold identifisert 

52. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei - - - Ingen forhold identifisert 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

53. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 3 4 (P) 12 Kritiske punkt kan være 

innkjøring/utkjøring av 

anleggsområde. Det finnes to skoler i 

nærheten av planområdet, Kviltorp 

barneskole og Bergmo 

ungdomsskole. Elever kan gå i 

nærheten av planområdet (lang 

Kometvegen). Planområdet ligger 

også nært til boligområde. 

Tiltak:  

-Tilstrekkelig merking/sikring av 

anleggsområdet 

-Vurdere behov for overvåking ifm. 

inn og utkjøring av anleggsområde 

(anleggstrafikk) 

 

Annet 
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Høyeste 

vurderte 

risiko 

Kommentar/Tiltak 

54. Konflikt med flytrafikk Ja 2 5 (P) 10 Menigheten har egen radiostasjon og 

ønsker å ha radioantenne på taket. 

Fare for radioantenne kan komme i 

konflikt med Avinor sine interesser.  

Tiltak: 

- Sikre at blir søkt om 

radioantenne til rette instanser. 
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6 Vurdering av risiko og sårbarhet 

6.1 Presentasjon av risiko 
Sannsynlighet og konsekvens for mulige uønskede hendelser er oppsummert i Tabell 6-1. Bokstavene 

P, ØM og S i matrisen bemerker henholdsvis at hendelsene er vurdert til å kunne få konsekvenser for 

henholdsvis «personer», «økonomiske/materielle verdier» og «stabilitet». 

 

Tabell 6-1: Oppsummering av mulige risikoer 

 Konsekvenser 

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss 

fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. 

Katastrofalt 

5. Meget 

sannsynlig 

[30. Støv og 

støy; trafikk 

(P)],  

[31. Støy; 

andre kilder 

(P)]  

[40. Støy og 

støv fra 

andre kilder 

(P)] 

    

4. Sannsynlig [9. 

Nedbørutsatt 

(ØM)] 

 [48. b Er tiltaket i seg 

selv et 

hærverk/sabotasjemål 

(ØM)],  

[49. Er det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten (ØM)] 

  

3. Mindre 

sannsynlig 

 [16. Vei, 

bru, 

knutepunkt 

(P)] 

[32. Forurenset grunn 

(ØM)],  

[38. Fare for akutt 

forurensning (ØM)],  

[45. Ulykke i av-

/påkjørsler (P)], 

[46. Ulykke med 

gående/syklende (P)] 

[53. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 

(P)] 

 

2. Lite 

sannsynlig 

   [20. Kraftforsyning 

(P)] 

[54. Konflikt 

med 

flytrafikk (P)] 

1. Ikke 

sannsynlig 

    [48.a Er 

tiltaket i seg 

selv et 

terrormål 

(P)] 
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Følgende forhold trekkes frem: 

I forbindelse med anleggsgjennomføringen vurderes innkjørsel og utkjørsel av anleggsområdet som 

mulige kritiske punkt da disse ofte kan være noe uoversiktlige. Det finnes to skoler i nærheten av 

planområdet, Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Elever kan gå i nærheten av 

planområdet (lang Kometvegen). Planområdet ligger også i nærheten av boligområder.  

 

Endringene som utføres i planområdet vil kunne få påvirkning på trafikale forhold i form av noe økt 

trafikk. Etter endringen i planområdet vil generere trafikk til andre tider av døgnet og andre dager enn 

dagens situasjon og hovedandelen av trafikk vil trafikken genereres de ettermiddagene, kveldene og 

helgende det arrangeres samlinger/møter. Dette kan medføre noe økning i risiko for personskader 

(ifm. trafikkulykker) i forhold til dagens situasjon. 

 

Sion er en menighet som innebærer at det kan være et mål for hærverk, sabotasje og terror. 

Trusselbildet for terror er meget dynamisk og kan variere fra dag til dag. Islamsk Stat har tidligere truet 

med terror mot kristne, og senest i 2016 ble en Fransk kirke rammet av et terrorangrep. Menighetshus 

kan derfor bli et mål for terrorangrep.  

 

Når det gjelder hærverk er menighetshus og kirker ofte utsatt for dette. Det er derfor viktig at dette tas 

hensyn til ved videre utvikling av prosjektet.  

 

6.2 Vurdering av sårbarhet 
Sårbarhet kan defineres som «motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og 

eventuelle barriere, og evnen til gjenopprettelse og normalisering». For endringene som skal gjøres i 

dette planområdet er påvirkningen på sårbarhet vurdert til å være lav. Det er ikke identifisert hendelser 

som vil medføre at det vil være svært vanskelig/ikke mulig å gjenoppnå normalisering.  

 

6.3 Usikkerhet 
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en uønsket hendelse vil inntreffe, 

omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet er gjort basert 

på det kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingen.  

Usikkerhet knyttet til ulike hendelser:   

• ID [45, 46]- Det er knyttet noe usikkerhet til vurderinger av trafikkendringer i planområdet da 

det er ikke gjort trafikkanalyser i forbindelse med planarbeidet.   

• ID [48 a] Det er knyttet stor usikkerhet til vurdering av om planområdet er et mål for terror. 

Terrortrusselen er høyst dynamisk.  
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7 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
Foreliggende ROS-analyse har identifisert en rekke anbefalte tiltak per risiko. Se Tabell 7-1 for 

oppsummering.  

 

Tabell 7-1. Identifiserte risikoer og med anbefalte tiltak. 

Nr. Navn Risiko Anbefalt tiltak Aktuelt, tiltak 

20. Kraftforsyning 8 -Opprette kontakt med 

Istad Nett for avklaring av 

nærmere tiltak for 

nettstasjon/trafo. 

Byggefase 

32. Forurenset grunn 9 -Miljøtekniske 

grunnundersøkelser og 

utarbeidelse av tiltaksplan. 
Ivaretas gjennom 

planbestemmelsene og må vurderes 

ytterligere ved byggefase 

38. Fare for akutt 

forurensning 

9 -Sanering av oljetanker 

utføres av godkjent firma. 

Oljeutskiller tømmes før 

sanering (se nærmere 

detaljer i planbeskrivelsen) 

45. Ulykke i av-/påkjørsler 9 -Forbedre sikt, for 

eksempel beskjæring av 

vegetasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vurdere å forbedre 

skilting av kryss 

Forstått ivaretatt i "naboplan" 

Detaljregulering Kometvegen 1-5", 

planid: 201617, § 9.6 "Kryss 

Kometvegen–Kviltorpvegen. Krysset 

Kometvegen-Kviltorpvegen skal 

opparbeides med tilrettelagt kryssing 

for gående og frisiktsoner jf. 

gjeldende krav før brukstillatelse for 

BKB kan gis." 

 

 

Vurderes av skiltmyndighet 

46. Ulykke med 

gående/syklende 

9 - Vurdere bedre skille 

mellom Kometveien og 

parkering til Sion 

Vurderes av tiltakshaver 

48.a Terrormål 5 -Vurdere installasjon av 

overvåkingskamera og 

høyttaleranlegg 

- Vurdere å sette opp 

kjøresterke barrierer 

-Unngå skjulte og mørke 

områder 

- Oversiktlige områder, 

godt med lys og 

gjennomtenkt materialvalg 

Vurderes av tiltakshaver 

48. 

b 

Hærverk/sabotasje 12 

53. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 
12 -Tilstrekkelig 

merking/sikring av 

anleggsområdet 

-Vurdere behov for 

overvåking ifm. inn og 

utkjøring av 

Byggefase 
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anleggsområde 

(anleggstrafikk) 

54. Konflikt med flytrafikk 10 Sikre at blir søkt om 

radioantenne til rette 

instanser. 
Tiltakshavers ansvar, må avgjøres 

før flytting av radiostasjon 

 

 

8 Oppsummering av resultat og konklusjon 
Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene «personer», «stabilitet» og «materielle/økonomiske verdier» i forbindelse med 

detaljregulering av nytt menighetshus Sion i Molde kommune. 

Det ble identifisert 15 uønskede hendelser i gjennom arbeidet med denne ROS-analysen. 

De identifiserte uønskede hendelsene i denne ROS-analysen er hovedsakelig vurdert til å kunne få 

konsekvenser for «personer». Største bidrag for risiko er knyttet til personskade i forbindelsen med 

anleggsgjennomføringen.  

 

Samtlige av de identifiserte mulige hendelsene er i «grønt» eller «gult» område i risikomatrisen (Tabell 

6-1) som henholdsvis indikerer liten eller middels risiko. Det er likevel foreslått enkelte tiltak som kan 

bidra til å senke risikobildet for planområdet ytterlige. Disse er oppsummert i kapittel 7.  
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