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 Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan for Holamyra-
rundkjøring fv.64 22/66 mfl. 

Sammendrag/konklusjon 

Med utgangspunkt i forslag til detaljregulering for Holamyra – rundkjøring på fv.64 i Hustadvika kommune er 
det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og 
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart. 
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 
fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet: 

• Flom 
• Transport av farlig gods 
• Spesielle brannobjekt 

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 
planområdet. Disse er oppsummert i kap. 5.1.4 og kap. 6.2 og må følges opp i den videre utviklingen og 
prosjekteringen av tiltaket. 
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1 Innledning og metode 

1.1 Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved 
all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- 
og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en 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." 

NVEs retningslinjer 2-2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» (rev. 2014) stiller krav om at det ikke skal 
bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og forskrifter krav om sikkerhet mot farer. Blant 
annet skal det tas hensyn til beregninger om fremtidens klima. Se oversikt over styrende dokumenter i 
kapittel 1.4. 

Områder med særlig fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Reguleringsplanen 
skal inneholde bestemmelser om utbyggingen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og 
tap. 

ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle 
planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med utvikling av 
området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klimaendringer er en integrert del av analysen. 

 

1.2 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

 ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 
 Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  
 Analysen omfatter farer for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdier.  
 Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 
 Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle forhold 

som har betydning utover anleggsområdet avdekkes.  
 Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 
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1.3 Begreper og forkortelser 

Tabell 1: Oversikt over begreper og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 
Fare Forhold som kan føre til en uønsket hendelse 
Konsekvens Tap av verdier som følge av en uønsket hendelse 
Risiko Usikkerhet knyttet til om en uønsket hendelse vil inntreffe og hvilke konsekvenser 

den kan få 
Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive risiko 
Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en uønsket 

hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak og 
konsekvensreduserende tiltak 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å ivareta 
borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger 

Sannsynlighet Hvor trolig det er at en hendelse vil inntreffe 
Sårbarhet Analyseobjektets manglende evne til å motstå uønskede hendelser eller varige 

påkjenninger, samt å opprettholde eller gjenoppta sin funksjon etterpå 
Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier 
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
NGU Norges geologiske undersøkelse 
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 
SVV Statens vegvesen 

 

1.4 Styrende dokumenter og grunnlagsdokumentasjon 

Analysen bygger på følgende styrende dokument og grunnlagsdokumentasjon, lov/forskrift, offentlige 
databaser osv: 
 

 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Veileder. DSB, 2017.  
 Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. DSB, 2014. 
 Byggteknisk forskrift – TEK 17. Forskrift om tekniske krav til byggverk. FOR-2017-06-21-NR. 840 
 Offisielle kartdatabaser som: www.gislink.no, www.miljostatus.no, www.geo.ngu.no/kart/radon/ 
 Klimaprofil for Møre og Romsdal. (klimaservicesenter.no) 
 Offisielle kartdatabaser som bla.: www.gislink.no, www.miljostatus.no, www.geo.ngu.no/kart/ 
 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova. Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal, 2016.  
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1.5 Metode 

Metoden bygger på veilederen fra DSB - Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, Metode for 
risiko og sårbarhet – 2017. Trinnene i ROS-analysen jfr. DSBs veileder beskrives som følger:  

 

 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor 
knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen 
dersom den inntreffer. Vurdering av usikkerhet gjøres basert på det kunnskapsgrunnlaget som legges til 
grunn for ROS-analysen. 

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en 
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en detaljert 
risikoanalyse.  

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som 
foreslås implementert. Disse sårbarhets- og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 5 og 6. 

1.6 Fareidentifikasjon 

En fare er en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem-vind, trafikkulykke etc.. 

En hendelse er konkret, eksempelvis med hensyn til tid, sted og omfang. I kapittel 3 gjøres det en 
systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på Sjekkliste for vurdering av risiko og 
sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 2016. Sjekklisten har også 
en del som skal ivare ta klimatilpasning; denne er lagt til i siste del av tabellen. Det benyttes oppdaterte 
kartgrunnlag til fareidentifikasjonen.  

Beskrivelse av planområdet (kap. 2)

Idetifisere mulige uønskede 
hendelser (kap. 3)

Vurdere risiko og sårbarhet (kap. 4)

Identifisere tiltak for å redusere risiko 
og sårbarhet (kap. 5)

Dokumentere analysen og hvordan 
den påvirker planforslaget (kap. 5)
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1.7 Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhet defineres ofte som analyseobjektets manglende evne til å opprettholde og/eller gjenoppta sin 
funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse eller varig påkjenning. Robusthet er det motsatte, - fravær 
av sårbarhet.  

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 
sårbarhetsvurdering. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

Tabell 2: Sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 
Svært sårbart 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

Moderat sårbart 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes  

 

1.8 Sannsynlighet og konsekvens 

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet tas videre til en detaljert hendelsesbasert risikoanalyse. Hvor 
ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. Konsekvensene er 
vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Stabilitet” og “Materielle verdier”.  

Tabell 3: Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 
2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 
3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 
4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 
5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

 

Tabell 4: Konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade. Ingen skade på eller tap av stabilitet*.  
Materielle skader < 100 000 kr 

2. Liten konsekvens Personskade. Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet*  
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr  

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade. Kortvarig skade på eller tap av stabilitet* 
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr  

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person. Skade på eller tap av stabilitet med noe 
varighet*. Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr 

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer. Varige skader på eller tap av stabilitet* 
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr 

* Med stabilitet menes svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av grunnleggende behov hos befolkningen. 
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1.9 Vurdering av risiko 

Risiko for uønskede hendelser vurderes ut fra sannsynlighet og konsekvens. Hendelser vurderes og 
plasseres inn i en risikomatrise.  

Tabell 5: Risikomatrise 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 
5. Meget 
stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig      
3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      

 

Risikomatrisens 3 soner gir følgende vurdering: 

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men kan vurderes 

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig 

 

1.10 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned 
til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering 
av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. 

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig 
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form av 
tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer 
sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. 

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak må vurderes 
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av krav 
eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser 
som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig ut ifra en 
kost/nytte-vurdering. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak 
ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever 
betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse hendelsene. 
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1.11 Krav i Byggteknisk forskrift 

Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som flom og skred, vil 
krav besluttet gjennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) være gjeldende ved utarbeidelse av planer for 
utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 
ulike sikkerhetsklassene for flom og skred. 

 

1.11.1 TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, 
dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke 
overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3. 

 

Tabell 6: Sikkerhetsklasse for flom 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

F1 liten 1/20 
F2 middels 1/200 
F3 stor 1/1000 
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2 Om analyseobjektet 

Planområdet ligger ved Holamyra i Malmefjorden i Hustadvika kommune. Området består av etablerte forretninger og 
næringsbebyggelse. Gjennom planområdet går fv. 64. Dagens T-kryss mellom fv. 64 og Tømmervegen har dårlig 
trafikkavvikling og er ulykkesbelastet. Krysset betjener både næringsområder og boligområdene på østsiden av vegen. 
Kommuneplanen arealdel åpner for etablering av flere boligområder i fremtiden.

 

Figur 1: Kart som viser planområdet.   

 

2.1 Planlagt tiltak 

Formålet med detaljreguleringen er etablering/ombygging av dagens T-kryss til en 4-armet rundkjøring. Dette 
vil bedre trafikkavviklingen mellom fv. 64 og Tømmervegen i tillegg til å legge til rette for tilkomst mot vest og 
fremtidig ombygging av vegnettet på vestsiden av fylkesvegen.  

 

 

 



Oppdragsgiver: Hustadvika kommune 

Oppdragsnr.: 52001800   Dokumentnr.: 04   Versjon: 01  
 

2022-03-02  |  Side 10 av 17  
 

 

3 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

Hendelsene listet opp i tabellen under er risiko- og sårbarhetsforhold som kan identifisere uønskede 
hendelser som direkte eller indirekte kan påvirke samfunnsverdier og konsekvenstyper for liv og helse, 
stabilitet og materielle verdier. I tråd med veilederen settes det et skille mellom naturhendelser og andre 
uønskede hendelser. Naturhendelser er hendelser knyttet til de naturlige, stedlige forholdene. Andre 
uønskede hendelser kan være hendelser som følger av tekniske eller menneskelige feil, men også tilsiktede 
handlinger.  
 
Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal sin sjekkliste for ROS-analyser. Sjekklisten for klimatilpasning er sydd 
inn i siste delen av tabellen.  
 
Hver hendelse blir vurdert og beskrevet. Alt ettersom kunnskapsgrunnlaget og den faglige vurderingen tilsier 
at hendelsen er reell eller ikke for planen, blir det angitt om hendelsen vurderes videre i risiko og 
sårbarhetsanalysen eller ikke.  
 
Hendelse Vurdering 
Naturhendelse 
-er det knyttet risiko til følgende element? 

1. Snø-, flom-, jord- og/eller steinskred 
Ingen slike registreringer hos NGI.no 
Hendelsen vurderes ikke nærmere. 

2. Større fjellskred 
Ingen slike registreringer i offentlige databaser 
(atlas.nve.no, GisLink.no og Miljostatus.no). 
Hendelsen vurderes ikke nærmere. 

3. Utgliding av området (ustabile 
grunnforhold)  

Grunnundersøkelser i form av prøvegraving som er 
utført for Nerland Auto (Norconsult AS, 5121778 
Holamyra næringstomt F7, Grunnundersøking, 2012) 
viser at løsmassene der består av torv og myrmasser 
over et mindre fast lag av siltig leire med liten 
mektighet før fast morene påtreffes. I disse 
undersøkelsene er det ikke påvist kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale, og det er heller ikke indikasjoner 
på at slike masser finnes.  
 
Hendelsen vurderes ikke nærmere her. 

4. Er området utsatt for flom eller flomskred, 
også når man tar hensyn til økt nedbør som 
følge mulige av klimaendringer? 

Området er utsatt for flomfare ved kraftig nedbør. 
Kapasitetsvurdering av kulverter utført av Asplan Viak 
2021. Flomberegning av kulverter med flomsoner 
utført av Norconsult i 2022. 
 
Temaet vurderes med hensyn på 
ekstremnedbør/overvann(flom). 

5. Problem med overflatevann, avløpssystem, 
lukka bekker, oversvømmelse 

Se punkt om flom. Hendelsen vurderes under 
flomfare. 
 
Hendelsen vurderes ikke nærmere. 

6. Skogbrann/lyngbrann 
Ja. Minimalt med trær i planområdet, men noe skog i 
nærheten. Planens formål/aktiviteten i planområdet 
øker ikke faren. Skogbrannfare håndteres i 
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brannvesenets og kommunens overordnede ROS-
arbeid. 
 
Hendelsen vurderes ikke nærmere her. 

7. Er området sårbart for ekstremvær/stormflo 
som følge av endret klima? 

Nei 

8. Radongass  

Planområdet ligger i et område hvor det er registrert 
hovedsakelig moderat til lav aktsomhet for radon. 
Radongass vurderes ikke som en fare for 
industribygg.  
Hendelsen vurderes ikke nærmere. 

Omgivelser 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

9. Regulerte vannmagasin Nei 
10. Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare Nei 
11. Oversvømmelse i lavere liggende områder Nei 

Vannforsyning 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

12. Vannforsyning og avløp Nei 
13. Nedslagsfelt for drikkevann Nei 

Kraftforsyning 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

14. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling)  Nei, ingen høyspent i området 
15. Klatrefare i høyspentmaster Nei  
16. Forsyningssikkerheten i området? Nei, ingen endring.  

Samferdsel 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

17. Ulykkespunkt på transportnettet i området 

Det er registrert 7 ulykker i krysset fra 1994 til 2018. 
Rundkjøring vil forbedre situasjonen med tanke på 
nedsatt hastighet og bedre trafikkflyt.  
Temaet vurderes ikke videre her. 

18. Utilsiktet/ukontrollerte hendelser på 
nærliggende transportårer  

Det vil alltid være en risiko for utilsiktet hendelser 
både på land og på sjøen, men risikoen og 
konsekvensen vurderes ikke som større her enn alle 
andre steder i kommunen. Kommunen har systemer 
for håndtering av større uønsket hendelser.   
 
Hendelsen vurderes ikke nærmere. 

19. Farlig gods til/gjennom området? 

Ja, kan forekomme gjennom området på Fv. 64 og til 
bensinstasjonen på området.  
 
Temaet vurderes. 

20. Isolering som følge av blokkert infrastruktur          Nei 
Miljø/landbruk 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

21. Forurensing i form av lyd, lukt eller støv? 

Det er ikke lukt- eller støvproblematikk knyttet til 
området.  
Støy er omtalt i planomtalen.  
 
Hendelsen vurderes ikke nærmere. 

22. Akutt eller permanent forurensing  
Eksisterende bensinstasjon i planområdet utgjør fare 
for forurensing i grunn ved lekkasje.  
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Forurensningsloven og forurensningsforskriften 
ivaretar risiko for kjemikalieutslipp. Brannvesenet har 
generelle ROS-vurderinger knyttet til kjemikalieutslipp 
og tilgang på kjemikaliedykkere innen 15-20 minutters 
tidsrom. Forurensing/lekkasje av bensin gir en 
sikkerhetsavstand på 100m. Ved gasslekkasje er 
avstanden 300m, beboere kan holde seg 
hjemme(innendørs), og må lukke vinduer o.l. 
Opplysninger fra brannsjef i Hustadvika kommune. 
 
Hendelsen vurderes ikke nærmere her. 

23. Vil tiltaket ta areal fra dyrka eller dyrkbar 
mark? 

Nei 

24. Annet (spesifiser): Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminne, kulturmiljø eller 
andre 
verneverdige funn innenfor planområdet. Det er satt 
bestemmelser i planen om stanse- og meldeplikt til 
kulturminnemyndighet i fylkeskommunen dersom det 
blir oppdaget kulturminner i forbindelse med 
anleggsarbeidet. 
 
Hendelsen vurderes ikke videre. 

Forurensing fra tidligere bruk 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

25. Gruver Nei 
26. Militære anlegg Nei 
27. Avfallsdeponering, bålbrenning, skipsverft, 

gartneri etc. 
Nei 
 

Brann/ulykker 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

28. Slokkevannsforsyning  

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 setter krav til 
slokkevann. Dette forutsettes lagt til grunn i 
forbindelse med prosjektering av VA-ledninger til 
tiltaket. Kommunen opplyser at slokkevann er 
tilstrekkelig dimensjonert. 
Ingen av bygningene i området er definerte som 
storulykkesbedrifter som krever ekstra 
slokkevannsforsyning. 
 
Temaet vurderes ikke videre. 

29. Tilkomstruter for utrykningskjøretøy 

Det er god tilkomst for utrykningskjøretøy til/på 
området.   
 
Hendelsen vurderes ikke videre. 

Sårbare objekt 
-er det knyttet risiko til følgende element? 

30. Bortfall av elektrisitet, teletjenester, 
vannforsyning, renovasjon/avløp 

Nei 

31. Spesielle brannobjekt  

Ja, eksisterende bensinstasjon utgjør en brann- og 
eksplosjonsfare. 
 
Temaet vurderes  



Oppdragsgiver: Hustadvika kommune 

Oppdragsnr.: 52001800   Dokumentnr.: 04   Versjon: 01  
 

2022-03-02  |  Side 13 av 17  
 

32. Omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner 
Nei 
 

Virksomhetsrisiko -er det knyttet risiko til følgende element? 

33. Farlige anlegg 
Nei 
 

34. Utilsiktet/ukontrollerte hendelser i 
nærliggende virksomheter 

Nei 
 

35. Storulykkesbedrifter i nærheten som 
representerer fare 

Nei, bensinstasjon er ikke definert som 
storulykkebedrift 

Ulovlig virksomhet -er det knyttet risiko til følgende element? 

36. Sabotasje-/terror 
Nei 
 

37. Nærliggende potensielle sabotasje-
/terrormål 

38.  

Nei 

Flomfare - er det knyttet risiko til følgende element? 

39. Vassdrag over 100 km2  
Nei 
 

40. Bekker og mindre elver med bratt fall 
Nei 
 

Skred/erosjon 
- er det knyttet risiko til følgende element? 

41. Løsmasser langs elv og/ eller sjø som kan 
være utsatt for erosjon 

Nei 
 

Avløp - er det knyttet risiko til følgende element? 
42. Kapasiteten i avløpssystema  Nei, ikke kjent 

Nei, ikke kjent 
 
Nei 
 
Ikke aktuelt 

43. Tilbakeslag  
44. Økt totalnedbør, oftere intens nedbør og 

større nedbørsmengder på dager med 
intens nedbør  

45. Økt havnivå som gir problem for 
avløpsanlegg (tilbakeslag) 

Havnivå/stormflo 
46. Er beregning av havnivåstiging og stormflo 

gjort i samsvar med prinsippene i 
veilederen «Havnivåstigning og stormflo» 
(DSB, 2016)? 

Ikke aktuelt 
 
 
 

Infrastruktur (utenom vann og avløp) 
47. Kan økt fare for utfall av kritisk infrastruktur 

endre risiko- og sårbarhetsforhold for det 
aktuelle området 

Nei 
 
 
 

Slagregn - er det knyttet risiko til følgende element? 
48. Kan området være sårbart for økt fare for 

slagregn 
Nei 
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4 Sårbarhetsvurdering  

Følgende farer fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av disse: 

 
Fare nr. 4:  Flom (ekstremnedbør/overvann) 
Fare nr. 19: Transport av farlig gods gjennom området 
Fare nr. 31:  Spesiell brannobjekt – bensinstasjon m.m. 
 

4.1 Sårbarhetsvurdering – flom 

Planområdet ligger i myrterreng med minst 2 bekker av betydning som renner gjennom området. Området er 
markert som aktsomhetsområde for flom i NVE sine kartbaser. 

 

Temaet flom er vurdert i to notater fra Asplan Viak i 2021 («Kapasitet eks. kulvert, 06.09.2021» og 
«Overvannsberegning Holamyra, 06.09.2021»). Vurderingene slår fast at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til 
å håndtere en 200-års flommengde i eksisterende kulvert, dermed er området ikke sikret ihht. 
Sikkerhetsklasse F2 i TEK17. En flom vil ikke ramme sikkerheten til området nevneverdig eller føre til 
betydelig ulempe, siden området relativt enkelt kan gjenopprette sin funksjon.  

Planområdet fremstår som moderat sårbart og det gjennomføres derfor en hendelsesbasert 
risikoanalyse. 
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4.2 Sårbarhetsvurdering – transport av farlig gods 

Innenfor plangrensen er det eksisterende anlegg for tanking av drivstoff og propangass. Dette medfører at 
tankbiler o.l. lignende er innom området for håndtering av farlige stoffer. I tillegg går Fv. 64 gjennom 
planområdet med tilhørende transport av farlig gods. 

Det er fra 2006-2015 registrert 0 ulykker som gjelder transport av farlig gods i området. Kilde: DSB.no.  

I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt utslipp til grunnen og til luft, og med små 
konsekvenser for liv og helse. Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er 
erfaringsmessig svært lav. 

Det er ingen forhold i planområdet som tilsier at det er forhøyet sannsynlighet for en slik hendelse. 
Fartsnivået vil gå ned i forhold til tidligere situasjon og man reduserer risikoen for en møteulykke i 
eksisterende T-kryss ved å etablere rundkjøring. 

Planområdet fremstår som lite sårbart for hendelser knyttet til transport av farlig gods, og temaet blir 
ikke videre vurdert her. 

 

4.3 Sårbarhetsvurdering – spesielle brannobjekt 

Innenfor plangrensen er det eksisterende anlegg for tanking av drivstoff og propangass. 

Anlegget er en potensiell kilde til kjemikalieutslipp, akutt forurensning og brann- og eksplosjonsfare. Det 
forutsettes at gjeldende regelverk følges for å forebygge slike hendelser, jf. blant annet forskrift om 
håndtering av farlig stoff, og det må etableres beredskap for å håndtere evt. uønskede hendelser knyttet til 
dette. 

Kommunen opplyser at anleggene ikke er definerte som storulykkeanlegg og det ikke er skjerpede krav til 
beredskap/slukkevannforsyningen. Ved hendelser ved anleggene er Elnesvågen nærmeste brannstasjon 
med en utrykningstid på ca.15 minutter, stasjonen har kjemikaliedykkere som kan håndtere slik situasjon ved 
behov.  

Det er 3 anlegg i området som utgjør fare under dette tema: 

Bensintanker: nedgravde, kan utgjøre fare for lekkasje/brann. Sikkerhetsavstand er 100m og vil berøre 
bedriftene rundt. Trafikk på fylkesvegen kan gå normalt, Tømmervegen kan stenges og omkjøring via Nedre 
Julsvang kan benyttes.  

Propanflasker ved propanautomat (i tilknytning til tankingsanlegg for bensin/diesel) kan ta fyr og vil da ha en 
sikkerhetsavstand på 300m. Dette vil berøre ca. 100 beboere. De trenger ikke evakueres, men må holde seg 
innendørs og borte fra vinduer i tilfelle eksplosjon. Fylkesvegen vil bli stengt ved en slik hendelse. 
Personbiler vil bli omdirigert rundt Kolberg via Kolbergvegen, mens større kjøretøy må avvente til situasjonen 
er under kontroll. 

Gassanlegg ved Frionordica: Ved brudd på kobling, rør eller slange vil det kunne oppstå gasslekkasje, 
sikkerhetsavstand er også her 300 meter og vil berøre forretningsområdet, ikke boligområdene siden gassen 
legger seg ned i terrenget. Fylkesvegen kan bli stengt ut ifra omfanget på utslippet.   

Gitt at gjeldende forskrifter følges og nødvendig beredskap er oppfylt, vurderes planområdet som lite 
til moderat sårbart for dette temaet.  
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5 Risikoanalyse 

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller svært 
sårbart. For dette prosjektet gjelder det:  

 flom  
 

5.1 Risikovurdering flom 

5.1.1 Drøfting av sannsynlighet 

Området ligger utsatt til på myrterreng og det er sannsynlig at området vil bli utsatt for flomskader med tiden 
om det ikke gjøres tiltak. Dagens anlegg er tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere en 200-års flommengde, 
men ved 40% klimapåslag vil det føre til oversvømmelse. 

Basert på beregningene av flomfaren/kapasitetsberegningene (se vedlagte rapporter) vurderes det som 
moderat sannsynlig at planområdet vil bli oversvømt fra tid til annen.  

5.1.2 Drøfting av konsekvens  

Bygg og tiltak som planlegges hører inn under sikkerhetsklasse F2. Sikkerhetsklasse F2 gjelder tiltak der 
oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold. De 
økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor, men kritiske samfunnsfunksjoner, 
som sykehus, politi og brannvesen etc. settes ikke ut av spill. Konsekvensgraden er altså «middels».  

5.1.3 Oppsummering  

Basert på konklusjonen av sannsynlighet og konsekvens havner hendelsen i risikomatrisens gule område, 
se punkt 1.9 og 1.10. Risikoen er akseptabel, men det må gjøres en vurdering av risikoreduserende tiltak. 
Enkelte områder i planen(markert med faresone H320) må sikres mot flom i henhold til sikkerhetsklasse F2. 

5.1.4 Risikoreduserende tiltak  

 Økning av kapasitet på overvannsnettet – kan prosjekteres i forbindelse med rundkjøringen 
 Redusere etablering av tette flater, beholde flest mulig drenerende/magasinerende overflater 
 Nye bygninger innenfor hensynssonen skal etableres min. 30 cm over flomvannstand. 

Flomvannstand BF1=51,40 moh, BI1= 49,80moh. 
 
 

5.1.5 Oppfølging gjennom planverktøy 

Det er lagt inn faresone for flom (H320) og knyttet bestemmelser til området (Planbestemmelsene punkt 5-2). 

I faresone H320 kan det ikke etableres bygg/tiltak med mindre det er dokumentert tilstrekkelig sikring mot 
flom i henhold til bestemmelsene.  
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6  Konklusjon og oppsummering av tiltak 

6.1 Konklusjon 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 
fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

 Flom 
 Transport av farlig gods 
 Spesielle brannobjekt 

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 
planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre planarbeidet. 

6.2 Oppsummering av tiltak 

Tabell 7: Oppsummering av tiltak 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Flom  Økning av kapasitet på overvannsnettet – kan prosjekteres i forbindelse 
med rundkjøringen 

  Redusere etablering av tette flater, beholde flest mulig 
drenerende/magasinerende overflater 

  Nye bygninger innenfor hensynssonen skal etableres min. 30 cm over 
flomvannstand. Flomvannstand BF=51,40 moh, BI1= 49,80moh. 

 


