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1 Formål og begrep 

1.1 Formål 

Formålet med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at 

beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen, og at det kan gi bedre grunnlag 

for beredskaps- og kriseplanlegging i samfunnet. «Å fremme samfunnssikkerhet i arealplanleggingen 
innebærer å gjøre en helhetlig vurdering av hva slags virkning planene kan ha på samfunnet og 
befolkningen. Dette samsvarer med det som var intensjonen da begrepet ble tatt inn i PBL. 

• Bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom. 

• Bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en 
utvikling som truer viktige forutsetninger for dette.» (DSB rettleiar 2017) 

1.2 Begrep 

Risiko uttrykker den faren som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 

verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlighet for (frekvensen) og 

konsekvensene av uønskede hendelser (DSB). 

Sårbarhet er et uttrykk for et system sin evne til å fungere og oppnå målene sine når det blir utsatt for 

påkjennelser (DSB). 

Sannsynlighet er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse kan forventes å inntreffe. Vurderingen må bygge 

på kunnskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. 

Konsekvens er mulig virkning av en hendelse. 

1.3 Metode 

ROS-analysen er utført i samsvar med veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» utgitt 

av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2017). Byggteknisk forskrift – TEK 17 gir 

trygghetskrav i forhold til naturfare (TEK 17 §7-1, 2, 3 og 4), der det er stilt krav om at byggverk skal 

utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende trygghet mot fremtidige naturkrefter.  

For hendelser som er vurdert som en uønskt hendelse er det behov for å videre vise risiko- og 

sårbarhetsforholdene for å ivareta samfunnssikkerheten i planforslaget. Analyseskjema i DSB (2017) er 

noe forenklet og skal brukes dersom det blir avdekket uønskede hendelser.  

https://areal.omega.no/
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DSB sin veileder deler ROS-analysen inn i fem trinn: 

1. Beskrive planområdet 

2. Identifisere mulige uønskede hendelser. 

3. Vurdere risiko og sårbarhet (Sannsynlighet, konsekvens, usikkerhet) 

4. Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

 

Trinn 1 gir ei kort beskrivelse av planområdet og planlagte tiltak.  

I trinn 2 skal en identifisere mulige uønskede hendelser. Det er laget en sjekkliste ut ifra liste med 

farekategorier der det er vurdert om kategoriene er aktuelle å kartlegge for det aktuelle planområdet eller 

ikke. De hendelsene som blir vurdert å kunne være aktuelle er vurdert, og det blir til slutt konkludert ut ifra 

kunnskapsgrunnlaget og den faglige vurderingen, om hendelsene skal vurderes videre i risiko- og 

sårbarhetsanalysen eller ikke. 

Trinn 3 er å vurdere risiko og sårbarhet av de uønskte hendelsene. Til dette blir det brukt et 

analyseskjema gitt i veilederen fra DSB.  

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen i trinn tre skal det i trinn 4 identifiseres tiltak for å 

redusere risiko og sårbarhet, eller avbøtende tiltak. For eksempel kan det være aktuelt å legga inn 

relevante planbestemmelser og hensynssoner i plandokumentene.  

Trinn 5 er å vurdere hvordan hendelsene påvirker planforslaget. Funn fra ROS-analysen må følges opp i 

planen. 

1.4 Kriterier for rangering av sannsynlighet 

Sannsynlighetsklasse Hvor ofte kan en forvente hendelser: Sannsynlighet (per år) 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år >10% 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år. 1-10% 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år 

 

<1% 

 
For trygghet mot flom og stormflo setter TEK17 §7-2 følgende trygghetsskrav som må legges til grunn: 

F Sannsynlighetsklasse Hvor ofte kan en forvente hendelser: Sannsynlighet (per år) 

F1 Høy 1 gang i løpet av 20 år 1/20 

F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år. 1/200 

F3 Lav 1 gang i løpet av 1000 år 

 

1/1000 

 

https://areal.omega.no/
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For skred, jf. §7-3 gjeld følgjande sannsynsvurderingar: 

S Sannsynlighetsklasse Hvor ofte kan en forvente hendelser: Sannsynlighet 
(per år) 

S1 Høy  1 gang i løpet av 100 år 1/100 

S2 Middels 1 gang i løpet av 1000 år. 1/1000 

S3 Lav 1 gang i løpet av 5000 år 

 

1/5000 

 

1.5 Kriteriene for rangering av konsekvens 

Veilederen legger opp til en vurdering av de tre konsekvenstypene «liv og helse», «stabilitet» (tidligere kalt 

‘miljø’) og «materielle verdier». 

«Liv og helse» skal vurderes ut fra tallet på omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre som er 

påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.  

«Stabilitet» skal vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (tall og varighet) som blir berørt av 

hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgjengelighet på 

mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon etc. 

«Materielle verdier» skal vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form 

av økonomiske tap knytt til skade på eiendom.  

Omfanget av konsekvensene blir vurdert i følgende konsekvenskategorier: 

Konsekvenska
tegorier 

Store Middels Små Ikke 
relevant 

Liv og helse > 10 døde/hardt 
skadet 

1-10 døde/hardt skadet Ingen døde/hardt skadet  

Stabilitet > 50 personer 
eller en eller flere 
større bedrifter 
påvirket i over 7 
dager 

> 20 personer eller en eller 
flere større bedrifter påvirket 
i 2-7 dager 

< 10 personer eller en eller 
flere større bedrifter påvirket 
i 1-2 dager 

 

Materielle 
verdier 

> 5 mrd kroner 100 mill – 5 mrd kroner < 100 mill kroner  

  

https://areal.omega.no/
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2 Vurdering av mulige uønskte hendelser 

2.1 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger i et etablert boligområde, og har et areal på ca. 4 daa. Planområdet er en del av en 

eksisterende reguleringsplan og kommuneplan som regulerer området til boligformål, skogbruk og 

lekeplass. Det etablerte boligområdet har adkomst fra vegen St. Hanshaugen. Vegen har dårlige 

siktforhold i kryssområder og har ikke fortau, og er lite tilpasset for myke trafikanter.  

 

Figur 1 - Oversiktskart som viser aktuelle naturfarer i området, kjelde atlas.nve.no 

https://areal.omega.no/
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Figur 2 - Oversikt over skredfare område med rød skravur fra reguleringsplan. 

Kartlegging av mulige naturfarer 

Aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang (NGI, 2002) er vist med brun skravur, mens snøskred 

aktsomhetsområde (NGU, 2010) er vist med rød skravur i figur 1. I gjeldende reguleringsplan fra 2008 er 

faresonen for bebyggelsen kartlagt som vist i figur 2.  

Vurdering av tryggleik mot naturpåkjennelser 

Bygninger som er tenkt innenfor området er vurdert til sikringsklasse S2 (boliger). Byggverk skal 

plasseres, dimensjoneres eller skred slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrider 

1/1000 for skred.  

2.2 Identifisering av uønskte hendelser 

Hending/ situasjon Aktuelt? 

Naturhendelser Ja Nei 

Er området utsett for eller kan planen medføre risiko for:   

Ras/ skred (steinsprang, snø, sørpe og lausmasseskred) x  

Geoteknikk (bergarter, løsmasser og stabilitet) x  

Flom (elv, bekk)  x 

Ekstrem nedbør (stormflo, høgvasstand, store bølger og stigning av havnivå)  x 

Ekstrem vind  x 

Skog- og gressbranner  x 

https://areal.omega.no/
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Andre uønskte hendingar Ja Nei 

Kan planen få konsekvenser for eller kan planområdet blir påvirket av:   

Trafikkulykker x  

Skipstrafikk  x 

Industri og næringsliv i nærområdet  x 

Forurensing (akutt og anna, forurensing av grunn, deponi etc.)  x 

Transport av/ulykke med farlig gods  x 

Brann og eksplosjon. Innsatstid og kapasitet for nødvendige  x 

Dambrudd  x 

Støy  x 

Stråling (høgspent linje, radon)  x 

Terrengformasjon (naturlege terrengformasjoner som utgjør spesiell fare)  x 

 

De hendelsene som blir vurdert å kunne være aktuelle er vurdert nærmer nedenfor. Ut i fra 

kunnskapsgrunnlaget og den faglige vurderingen, blir det antydet om hendelsene skal vurderes videre i 

risiko- og sårbarhetsanalysen eller ikke.  

 

 

 

  

https://areal.omega.no/
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3 Naturhendelser 

3.1 Ras/skred 

Steinsprang, snø, sørpe og lausmasseskred fra naturlig terreng 

Som følge av at skreddata vist i NVE sin kartdatabase er 10 og 20 år gammel, og er basert på data med 

lav nøyaktighet, vil kartlegging av faresoner for skred gjort i gjeldende reguleringsplan trolig ha en høyere 

nøyaktighet. I vedlegg 6 kan vurdering av skredfare fra opprinnelig reguleringsplan sees.  

Planområdet er omfattet av aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang (NGI, datert 2002) og 

aktsomhetsområde for snøskred (NVE, datert 2010). Av tilgjengelige aktsomhetskart fra NVE og NGI 

kommer det frem at den tematiske kvaliteten på dataene er «Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav 

oppløsning og med generalisering». Det aktuelle planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan 

St.Hanshaugen, hvor det i 2008 ble regulert inn faresoner for skred som en del av planarbeidet. På 

bakgrunn av dette planarbeidet ble det fastsatt en faresone for ras/skred som vises med rød skravur i 

figur 2.   

Selv om planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, er ikke dette vurdert som 

aktuelt i dette området. De tiltak som skal gjøres innenfor planområdet er av en slik karakter at de ikke vil 

ha innvirkning på dagens skredsituasjon.  

Ved å se på tilgjengelige kart og bilder, og fra befaring i område, kan man av gatebilder fra google maps 

se at det er flere barrierer mellom skråningene på oversiden av planområdet. Over planområdet ligger en 

rekke med boliger, deretter kommer Kirkegårdsveien, etterfulgt av en ny rekke med boliger. Fjellsiden har 

også tett skog og vegetasjon. 

Den overliggende vegetasjonen, bebyggelsen og vegen vil mest sannsynlig bremse en ev. skredhendelse 

og stoppe ev. løse steiner fra å nå planområdet. 

Det er heller ikke registrert steinsprang eller skredhendelser i dette området.    

På bakgrunn av dette er rasfare vurdert til å ikke være en reell hendelse innenfor planområdet, og blir 

derfor ikke vurdert videre i risiko og sårbarhetsvurderingen.  

https://areal.omega.no/
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3.2 Geoteknikk 

Bergarter, løsmassar og stabilitet 

Planområdet ligger innenfor marin grense. I henhold til løsmassekart består planområdet av «Tynn hav-

/strandavsetning». Løsmassetypen defineres av NGU til å være «Grunnlendte områder/hyppige 

fjellblottinger. Tykkelsen er normalt mindre enn 0,5m, men den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke 

skilt mellom hav-, fjord og strandavsetning. Kornstørrelsen angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til 

blokk.»  

Ifølge NGU kan det forekomme kvikkleire under «Tynn hav-/strandavsetning», men vil da ha begrenset 

mektighet/utbredelse. (kjelde: https://www.ngu.no/emne/forekomst-eller-ikke-av-marin-leire). 

Planområdet har fjell i dagen, og ved tidligere byggeaktivitet i området har en ikke opplevd å møte på 

marin leire. Det må også påpekes at deler av planområdet allerede er bebygd, og fundamentert på fjell.   

Hendelsen blir ikke vurdert videre i risiko og sårbarhetsvurderingen. 

 

https://areal.omega.no/
https://www.ngu.no/emne/forekomst-eller-ikke-av-marin-leire
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Figur 3 – Løsmassekart Kilde: geo.ngo.no 

  
 

4 Andre uønskte hendelser 

4.1 Trafikkulykker 

Eksisterende veganlegg skal benyttes. Planområdet vil medføre en økning i trafikken i vegen St. 

Hanshaugen, og den tilstøtende vegen Eideveien.  

Vi er ikke kjent med at der har vært ulykker i krysset mellom St. Hanshaugen og Eidevegen, eller ulykker 

ved avkjørsler til St. Hanshaugen. Naboer har imidlertid i sine merknader til varsel om oppstart av 

planarbeid og under avholdt folkemøte kommet med tilbakemeldinger på at trafikksituasjonen i krysset 

oppleves som svært utfordrende. Under befaring i planområdet ble dette også kommentert av 

plankonsulent ovenfor kommunen. Det ble i den forbindelse besluttet å ta med fortau langs St. 

Hanshaugen som en del av dette planarbeidet. Ved å etablere langsgående fortau langs deler av St. 

Hanshaugen vil skjæringen nord for vegen flyttes lenger mot vest slik at frisikten i krysset bedres. 

Etableringen av et 3m bredt fortau vil sikre god plass til myketrafikanter. Samtidig som fortauet skiller 

myke trafikanter fra kjørebanen, vil det også være et tiltak for å sikre trygg skoleveg for beboerne i St. 

Hanshaugen.  

 

Hendelsen blir vurdert videre i risiko og sårbarhetsvurderingen.  

https://areal.omega.no/
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet av uønskede hendelser 

For hendelser som er vurdert som en uønskt hendelse er det behov for å videre vise risiko- og 

sårbarheitstilhøva for å ivareta samfunnssikkerheten i planforslaget. Analyseskjemaet til DSB (2017) er 

noe forenklet og lagt inn i tabellform under. 

  

https://areal.omega.no/
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Nr. 1 «Navn» uønskt hendelse Trafikkulykker 

Beskrivelse av den uønskte hendinga 

Uoversiktlig kryss mellom Eideveien og St. Hanshaugen. Myke trafikanter ferdes i 

vegbanen/vegskulder. 

Naturpåkjenning (TEK17)? Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

Nei   

Årsak 

Uoppmerksomme trafikanter eller dårlig oversikt over trafikken 

Eksisterende barriere 

Ingen 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Grunngjeving 

 x   Det er ikke registrert trafikkulykker i området, men 

naboer og kommunen informerer om at krysset 

mellom Eideveien og St. Hanshaugen er 

utfordrende mhp. sikt og manglende tilbud til myke 

trafikanter. Det informeres om at det skjer en rekke 

nestenulykker, spesielt på vinterstid når det er 

mørkt og glatt.  

Konsekvens Høy Middels Små Ikke  

relevant 

Grunngjeving 

Liv og helse  x   Fartsgrensen i området er lav, men 

vegen er forholdsvis bratt. Vinterstid 

når det er mørkt og glatt er 

kryssituasjonen utfordrende både for 

kjøretøy, og for myke trafikanter som 

ferdes i vegbanen/vegskulder.  

Stabilitet   x  Stengte vegar som forårsaka av 

trafikkulukke på fylkesvegen. Det 

finst alternative køyreruter 

Materielle verdiar   x  Sjukehusopphald mm  

Usikkerheit                                                                    Grunngjeving 

Låg  

Risikoreduserande tiltak 

Det skal etableres langsgående fortau fra planområdet mot Eideveien. Fortauet vil øke bredden i 

krysset, som igjen vil bedre siktforholdene.  

 

 

https://areal.omega.no/
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6 Samanstilling 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor av mulige uønskede hendelser er det funne at det ikke er tema som 

er relevante for videre risiko- og sårbarhetsanalyser.  

Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

Samanstilling av aktuelle tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging 

Tiltak 

Hvordan legge til rette for tilstrekkelig trygghet 

Oppfølging gjennom planverktøy og anna 

Trafikkulykker Det skal etableres fortau langs St. Hanshaugen, 

fra planområdet til krysset med Eideveien. 

Fortauet vil øke bredden krysset, som igjen vil 

bedre siktforholdene. Fortauet har en lengde på 

ca. 86m. 

 

 

  

https://areal.omega.no/
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Samanstilling av resultatene 

Samanstilling av analyseskjema for hver uønsket hendelse. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Konsekvens 

Kategorier 

Kommentar 

Liv og 
helse 

Stabilitet Materielle 
verdier 

Andre uønskte hendelser 

Trafikkulykker Høy Middels Små Små  

 

https://areal.omega.no/

