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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Statskog SF er i dag eier av grustaket på Hestbrinken på Storjord i Saltdal kommune. Det 

foreligger en godkjent reguleringsplan fra 1993 for store deler av Storjordområdet, der dagens 

grustak inngår. Grustaket er i drift i dag, men det er behov for utvidelse av arealet da 

grusressursen begynner å gå tom. Gjenstående grusressurs er betydelig, men det er ønskelig å 

nytte grustaket i framtiden og planen skal derfor legge til rette for utvidelse av grustaket.  

1.2 Planområdet 

Planområdet er på ca. 176 daa og er avgrenset mot regulert turveg langs elva i sør og vest, 

næringsareal og E6 i øst. Selve uttak avgrenses av høyspentlinjen gjennom området i øst. 

Arealet ut mot E6 er tatt med for å regulere inn turveinettet som er bygget.  

 

Innenfor planområdet er det i dag et grustak i drift, som planlegges utvidet. Området for 

utvidelse består i dag av skog. 

 

 

Figur 1 Planområdet 
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2. METODE 

2.1 Innledning 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler 

og i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

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. 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Identifisere mulige uønskede hendelser  

2) Vurdere risiko og sårbarhet 

3) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

2.2 Trinn 1: Beskrive planområdet 

Beskrivelse av planområdet er første trinn i ROS-analysen. Det innhentes informasjon om krav, 

egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, utbyggingsformålet og omkringliggende 

områder.  

 

Beskrivelsen gir grunnlag for å identifisere mulige uønskede hendelser. 

 

2.3 Trinn 2: Identifisering av uønskede hendelser 

Trinn to i ROS-analysen er å identifisere mulige uønskede hendelser. Mulige hendelser kan 

grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. For å identifisere mulige uønskede 

hendelser benyttes en sjekkliste. 

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet. 
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De mulige uønskede hendelsene skal beskrives så konkret som mulig, herunder omfanget av 

hendelsene og hvor i planområdet de inntreffer.  

 

De identifiserte risikoene angis uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i sjekklisten er 

identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som 

ikke ansees som aktuelle er utredes ikke videre. 

 

2.4 Trinn 3: Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser 

Trinn tre i ROS-analysen er å vurdere risiko og sårbarhet av de uønskede hendelsene. De 

uønskede hendelsene vurderes med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, 

sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 

 

Sannsynlighetsvurdering 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse vil inntreffe i det 

aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom. Vurderingen er på bakgrunn av beskrivelsen av 

planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller 

forventede hendelser fremtiden. Vurderingen gis en forklaring.  

 

Kategori Tidsintervall Flom og stormflo Skred 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 1 gang i løpet av 20 år 1 gang i løpet av 100 år 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1 gang i løpet av 200 år 1 gang i løpet av 1000 år 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år 1 gang i løpet av 1000 år 1 gang i løpet av 5000 år 

 

Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 

eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser av den uønskede hendelsen. 

 

Vurdering av konsekvens 

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og 

utbyggingsformålet. Konsekvenstypene som brukes tar utgangspunkt i viktige 

samfunnsikkerhetsverdier; 

Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført helsemessige 

belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 

 

Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom 

svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, 

varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. 

 

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

av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 
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Siden det er store forskjeller mellom planområder og utbyggingsformål er det ikke satt 

grenseverdier for de ulike konsekvenskategoriene. Konsekvenskategoriene må tilpasses 

kommunen og planområdet. Eksempel på konsekvenskategorier er gitt nedenfor. 

 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

Store Liv og helse: Dødelig skade, en til flere personer 
Stabilitet: Varige skader på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap >10 mill. kroner 

Middels Liv og helse: Alvorlig personskade(r) 
Stabilitet: Skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap 1-10 mill. kroner 

Små Liv og helse: Mindre eller ingen personskader 
Stabilitet: Ubetydelig eller ingen skade på eller tap av stabilitet 
Materielle verdier: Økonomiske tap <1 mill. kroner 

 

2.5 Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde 

Risiko- og sårbarhetsvurderingene for alle de uønskede hendelsene kan oppsummeres i 

matriseform. Det bør benyttes én matrise for hver konsekvenstype fordi de ulike 

konsekvenstypene ikke kan sammenlignes. 

De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og 

konsekvens. Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha 

høy sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er 

hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  

 

 KONSEKVENS Forklaring 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

 Små Middels Store  

Høy 
    

Middels 
    

Lav 
    

 

2.6 Trinn 4: Risikoreduserende tiltak 

Trinn fire i ROS-analysen er å identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette gjøres 

på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen.  

 

Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer.  

 

For å sørge for at tiltak blir fulgt opp i planforslaget vil det være hensiktsmessig å koble aktuelle 

tiltak til verktøy i PBL (hensynssoner, bestemmelser og arealformål).  
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3. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

 

TEMAER Uønskede hendelser Aktuelt? 
N

A
TU

R
H

EN
D

EL
SE

R
 

Ekstremvær Nei 

Flom i sjø og vassdrag Ja 

Stormflo Nei 

Skred (kvikkleire, stein, jord, fjell, snø) Nei 

Skog- og lyngbrann Nei 

A
N

D
R

E 
H

EN
D

EL
SE

R
 

Større ulykker (veg, bane, luft, sjø) Nei 

Utslipp av farlige stoffer Nei 

Akutt forurensning Ja 

Luftforurensing Ja 

Brann eksplosjon i industri (tankanlegg, oljeterminal, LNG-

anlegg, raffineri etc.) 

Nei 

Brann i transportmiddel Nei 

Brann i bygninger og anlegg Nei 

Eksplosjon i industrivirksomhet Nei 

Bortfall av energiforsyning Nei 

Bortfall av telekom/IKT Nei 

Svikt i vannforsyning Nei 

Svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering Nei 

Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei 

Fall-/drukningsulykker Ja 

Sabotasje/terror Nei 
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4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

4.1 Identifiserte uønskede hendelser 

 

NR. UØNSKET HENDELSE 

1 Flom i vassdrag 

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

 

2 Akutt forurensning 

Utslipp fra grustaket til nærliggende elv langs sørvestlig del av planområdet. 

 

3 Luftforurensning 

Støvutslipp ved sprengning/knusing av grus. 

 

4 Fallulykker 

Planområdet ligger i et friluftsområde. Bratte skråninger i grustaket gir potensiale for 

fallulykker. 

 

 

4.2 Risiko- og sårbarhetsbilde 

Fire hendelser er vurderte som aktuelle for planområdet; flom i vassdrag, akutt forurensing, 

luftforurensing og fallulykker.  

 

Flom i vassdrag er vurdert til å ha lav sannsynlighet og lav/ingen konsekvens for liv og helse og 

stabilitet. For materielle verdier er konsekvens vurdert til middels, da flom kan medføre skade på 

anlegg og økonomiske tap ved stans av drift. 

 

Akutt forurensing/utslipp er det alltid en viss risiko for ved anleggsarbeid. Sannsynligheten er 

vurdert til lav og konsekvensen er vurdert til små/ingen for alle konsekvenstypene. Utslipp til 

vassdrag kan imidlertid gi konsekvenser for vannkvaliteten og/eller konsekvenser for 

fiskebestanden. Dette er beskrevet i eget notat. 

 

Luftforurensing er knyttet til støvutslipp ved knusing, transport, lagring etc. Sannsynligheten er 

høy da et grustak inneholder flere støvende aktiviteter. Konsekvensen er vurdert til små/ingen, 

det er da i hovedsak helsemessige konsekvenser.  

 

Fallulykker er vurdert til å ha lav sannsynlighet da det ikke er registrert noen ulykker tidligere. 

Konsekvensen for liv og helse er imidlertid vurdert til stor da det i verste fall kan medføre dødelig 

skade. 
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 KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

SA
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 Små Middels Store Ikke relevant 

Høy 
3    

Middels 
    

Lav 
1  4 2 

 

 KONSEKVENSER FOR STABILITET 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
  Små Middels Store Ikke relevant 

Høy 
   3 

Middels 
    

Lav 
   1, 2, 4 

 

 

 KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
  Små Middels Store Ikke relevant 

Høy 
   3 

Middels 
    

Lav 
2 1  4 

 

4.3 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

 

NR. HENDELSE/FARE BESKRIVELSE AV TILTAK 

1 Flom i vassdrag Bevare eksisterende voll. 

2 Akuttutslipp til vassdrag Bevare eksisterende voll og vegetasjon. 

Sedimentasjonsbasseng. 

Plassering av knusverk lengst unna vassdraget. 

3 Luftforurensning Støvavsug og vannsprøytingsanlegg. 

4 Fallulykker Sikringsgjerde. 
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5. KONKLUSJON 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 4 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom i vassdrag 

• Akutt forurensning/utslipp til vann 

• Luftforurensning 

• Fallulykker 

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 
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7. VEDLEGG 

NR. 1 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Flom i vassdrag 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Flom i Lønselva medfører store vannmengder inn i grustaket. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK10) SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Ja F1 Sørlig del av massetak ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. 

ÅRSAKER 

Store nedbørsmengder, snøsmelting, havnivåstigning. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Voll/terrengformasjon mot elva langs vestlig del av planområdet. 

SÅRBARHETSVURDERING 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Flom   X  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Planområdet ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom men det er ikke registrert under hverken 20-års, 

200-års eller 1000-årsflom. Sannsynligheten er derfor vurdert til lav. 

KONSEKVENSVURDERING 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse   X  Mindre eller ingen 

personskader. 

Stabilitet    X Ingen tap av stabilitet. 

Materielle verdier  X   Skade på anlegg og 

økonomiske tap ved stans 

av drift. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Ved flom i Lønselva vil det i hovedsak ha konsekvenser for materielle verdier ved skade på anlegg og/eller 

økonomiske tap ved stans av drift. Omfanget av skadene vil variere etter størrelse på en eventuell flom. 

Konsekvensen for materielle verdier er derfor vurdert til å kunne være opp mot middels. 

 

Konsekvens for liv og helse er vurdert til små, da en flom under drift av anlegget kan medføre mindre 

personskader. En flom vil ikke ha konsekvenser for stabiliteten innenfor området.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 
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FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Vegetasjonsbelte og voll mot elva bevares. Sikres i plankart. 
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NR. 2 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Akutt forurensning til vassdrag 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Akuttutslipp fra anlegget til Lønselva. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK10) SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Nei  Ikke relevant for denne hendelsen. 

ÅRSAKER 

Utslipp fra anleggsoperasjoner som maskinvedlikehold, drivstoff-fylling, maskinuhell etc. og utslipp av finstoff 

med skarpe kanter etter sprenging/knusing av stein. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Voll/terrengformasjon mot elva langs vestlig del av planområdet. 

SÅRBARHETSVURDERING 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Akutt forurensning   X  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Ved anleggsarbeid vil det alltid være en risiko for oljesøl eller annen akuttutslipp. Sannsynligheten vurderes til 

lav. 

KONSEKVENSVURDERING 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse    X  

Stabilitet    X  

Materielle verdier   X  Økonomiske tap ved 

oppryddingsarbeid. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Utslippet vil ikke ha konsekvenser for hverken liv og helse eller stabilitet, men små konsekvenser for materielle 

verdier i form av økonomiske tap ved oppryddingsarbeid. 

 

Utslipp til vassdrag kan imidlertid gi konsekvenser for vannkvaliteten i vassdrag, og utslipp av finstoff kan gi 

konsekvenser for fisk i vassdraget. Dette er beskrevet nærmere i eget notat. 

 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 
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FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Eksisterende voll bør bevares, samt vegetasjon.  

Sedimentasjonsbasseng vil forhindre at finstoff lekker 

ut i vassdraget. 

Knusing bør foregå lengst mulig nordøst i grustaket. 
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NR. 3 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Luftforurensning 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Støvutslipp fra anlegget.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK10) SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Nei  Ikke relevant for denne hendelsen. 

ÅRSAKER 

Støvende aktiviteter som knusing, sikting, transport og lagring.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Voll/terrengformasjon mot elva langs vestlig del av planområdet. Skogkledte områder rundt hele grustaket. 

SÅRBARHETSVURDERING 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Støvutslipp X   Støvende aktiviteter i et 

grustak. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Et grustak har flere støvende aktiviteter og uten tiltak er sannsynlighet for støvutslipp høy. 

KONSEKVENSVURDERING 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse   X  Luftforurensning kan være 

helseskadelig. 

Stabilitet    X  

Materielle verdier    X  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Støvutslipp har ingen konsekvenser for hverken materielle verdier eller stabilitet, men kan gi helsemessige 

konsekvenser.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Støvavsug og vannsprøytingsanlegg. Sikres i planbestemmelsene. 
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NR. 4 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Fallulykker 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Fall fra toppen av grustaket og ned i uttaksgrop. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK10) SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Nei  Ikke relevant for denne hendelsen. 

ÅRSAKER 

Grustaket ligger i et friluftsområde med flere tilrettelagte stier, bl.a. langs østsiden av grustaket. Grustaket har 

bratte skråninger og det medfører en risiko for fallulykker.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Masser som skal tilbakeføres i uttaket lagres som hauger langs toppen av grustaket som fungerer som en 

barriere. 

SÅRBARHETSVURDERING 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Fallulykker   X Ingen registrerte 

fallulykker. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Grustaket har vært i drift i flere år og det er ingen registrerte fallulykker. Sannsynligheten er derfor vurdert til 

lav. 

KONSEKVENSVURDERING 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse X    I verste fall dødelig skade. 

Stabilitet    X  

Materielle verdier    X  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Hendelsen er vurdert til å ha store konsekvenser for liv og helse, da uttaksgropen er dyp og en fallulykke kan i 

verste fall medføre dødelig skade. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Sikringsgjerde. Sikres i bestemmelsene. 

 


