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RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
D E T A L J R E G U L E R I N G  /  E N D R I N G  F O R :  D E L  AV  S A L T N E S  V E S T R E  
D E L ,  G N R . 8 ,  B N R . 6 8 ,  2 4 3  O G  2 4 4 .  

1. FORORD 
Nordbohus AS er engasjert av Bernhard Olsen AS til å forestå endring av reguleringsplan for del av 

Saltneset vestre.  

Forutsetninger for endring av reguleringsplan: 

PBL §4.3, 1.setning:  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse.  

DSB Veileder 2017: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kap.2.5 annet ledd: 

Kravet om ROS-analyse slår inn ved endringer i plan. Dette vil også ivareta kravet til samfunnssikkerhet 

fordi det må forutsettes at endring av eksisterende plan medfører endringer i risiko og sårbarhet.  

Vurdering: 

Det er ikke tidligere utført ROS analyse for gjeldende reguleringsplan.  

Ros-analysen må utføres for forslag til reguleringsendring. 

2. RAMMEVILKÅR 
Prosjekt:  DEL AV SALTNES VESTRE DEL, GNR.8, BNR.68, 243 OG 244. 

Kommune:  Saltdal, k.nr.5054 

Dato:  30.4.2020 

Utførende: Nordbohus AS, Roy Bakken, Arealplanlegger 

3. OPPSUMMERING 
ROS-analysen anbefaler at grunnforholdene kontrolleres ved prøvegraving og at det framlegges en 

geoteknisk vurdering fra geoteknisk konsulent ved søknad om tiltak.  

Kravet forankres i planbestemmelsene til reguleringsplan. 
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4. SAMFUNNSSIKKERHET OG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
Denne ROS - analysen utføres iht. plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3 samt veileder fra Direktoratet for 

sikkerhet og beredskap (DSB)  

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan med tilhørende illustrasjoner. For nærmere 

detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen. 

Plan- og bygningsloven; 

PBL §4-3: 

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. 

Iht. veileder fra DSB uttrykker risiko, den fare som uønskede hendelser representerer for liv og helse, 

stabilitet og materielle verdier.  

Risiko er resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.  

Sårbarhet er et uttrykk for systemets evne til å fungere og å oppnå sine mål når det utsettes for 

påkjenninger. 

5. METODE, BEGREPER OG FORUTSETNINGER 
Analysen er gjennomført med bakgrunn i veileder fra DSB. Det tas utgangspunkt i en liste over mulige 

uønskede hendelser. Aktuelle uønskede hendelser er vurdert på et teoretisk grunnlag, med bakgrunn i 

saksdokumenter. 

ROS -analysen er en vurdering av:  

• Mulige uønskede hendelser som kan skje i framtida. 

• 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. 

ROS analysen utføres i 5 trinn: 

Trinn 3 er selve vurderingen av risiko- og 

sårbarhet der sannsynlighet og konsekvenser 

for aktuelle hendelser vurderes. Trinn 3 

redegjør også for evt. usikkerhet rundt 

hendelsen.  
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Sannsynlighetsvurdering for uønskede hendelser: 

Inndeling foretas i følgende grader av sannsynlighet 

Høy:  Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 

Middels: 1 gang i løpet av 10-100 år 

Lav:  Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år. 

 For flom, stormflo og skred benyttes strengere sannsynlighetskategorier, se veileder. 

Konsekvensvurdering for uønskede hendelser: 

Vurdering av konsekvenser for uønskede hendelser deles inn som i tabell nedenfor., som vist i tabell 

nedenfor. 

Konsekvens-

kategorier 

     

 Store Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Konsekvens- 

typer 

     

Liv og helse      

Stabilitet      

Materielle-

verdier 

     

 

Vurderinger: 

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

belastninger. 

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

svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til at manglende tilgang på mat, drikke, 

husly, varme kommunikasjon, framkommelighet 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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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET OG UTBYGGINGSFORMÅLET 

Tiltaket er reguleringsendring for del av et boligområde til høyere utnyttelse. Området beskrives a to 

platå langs elva og overfor veien Østersia. Platåene ligger på hhv kote 4 og kote8 med mellomliggende 

helning som skråner ca. 1:3. Tenkt bebyggelse tenkes plassert med plate på mark i terrengnivå der 

nedre rekke får sokkel til terrengnivå og øvre rekke får 2 etasjer over terreng. 

Byggegrunn er antatt å være tykke elveavsetninger med sand og grus basert på grunnundersøkelser 

inntil 130 unna i NV. Det er ikke påvist kvikkleire i nærområdet  

Det er ingen bekker i området og resipient for avrenning er Saltdalselvas utløp.  

Området har vært i privat eie til boligformål og ikke tilgjengelig for allmennhetens bruk. 

 

FIGUR 1: PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 
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FIGUR 2: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
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FIGUR 3: SITUASJONSPLAN 

FIGUR 5: OVERSIKTSBILDE FIGUR 4: OVERSIKTSBILDE 
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FIGUR 6: PLANLAGT BEBYGGELSE 
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7. IDENTIFISERING AV MULIG UØNSKEDE HENDELSER 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulig e tiltak er sammenfattet i sjekklisten. 

Pkt Hendelse/ situasjon Relevant 

  Ja Nei 

 sannsynlighet: lav, middels høy L M H  

RISIKO FOR PLANOMRÅDET 

Naturgitte forhold - Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1 Masse-/jordras eller steinskred? Snø-/Isras?   Nei 

2 Utglidninger av ustabile masser? L  

3 Flom/oversvømmelse av grunn?  Nei 

4 Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? L  

5 Avrenning til bekker?  Nei 

6 Er det radon i grunnen?    

7 Fallskader, stup  Nei 

Vær, vindeksponering - Er området: 

8 Vindutsatt?  Nei 

9 Nedbørutsatt?  Nei 

10 Kuldegrop?  Nei 

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

11 Sårbar flora/fauna/fisk/dyr?  Nei 

12 Verneområder?  Nei 

13 Vassdragsområder?  Nei 

14 Kulturminner?  Nei 

15 Kulturmiljø?  Nei 

16 Naturressurser, skog?  Nei 

17 Naturressurser for øvrig?  Nei 

Infrastruktur – Strategiske områder og funksjoner - Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

18 Vei, bru, bane, knutepunkt (terminal, stasjon)?  Nei 

19 Sykehus, sykehjem, kirke?  Nei 

20 Brann, politi, sivilforsvar?  Nei 

21 Kraftforsyning?  Nei 

22 IKT- installasjoner  Nei 

23 Vannforsyning (1000 m³)?  Nei 

24 Drikkevannskilder?  Nei 

25 Tilfluktsrom?  Nei 

26 Områder for idrett, lek?  Nei 

27 Park, rekreasjonsområder?  Nei 

28 Vannområder for friluftsliv?  Nei 
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Nærliggende ulykker/hendelser 

 – Kan hendelser på nærliggende transportårer kunne utgjøre en risiko for området? 

29 Hendelser på veg?  Nei 

30 Hendelser med jernbane?  Nei 

31 Hendelser på vann/elv  Nei 

32 Annet   

Høyspenningsanlegg  

33 Påvirkes området av magnetfelt fra el-linjer?  Nei 

34 Er det høyspenningsmaster med klatrefare i området?  Nei 

Transportnett for gående, syklende og kjørende forbundet med spesiell fare 

35 Til forretning, serviceanlegg, skole og barnehage?  Nei 

36 Til alpinanlegg/anlegg for friluftsformål?  Nei 

37 Til tur/skiløyper  Nei 

38 Til busstopp/kollektivanlegg?  Nei 

Brannberedskap 

39 Er det spesielt farlige anlegg i området?  Nei 

40 Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk?)  Nei 

41 Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil?  Nei 

Forurensningskilder -Berøres området av: 

42 Akutt forurensning?  Nei 

43 Permanent forurensning?  Nei 

44 Støv og støy, industri?  Nei 

45 Støv og støy fra andre kilder? L  

46 Forurenset grunn?  Nei 

47 Forurensning i sjø/ vassdrag?  Nei 

48 Risikofylt industri (kjemi/eksplosiver ol.) ?  Nei 

49 Avfallsbehandlingsanlegg?  Nei 

50 Oljekatastrofeområde?  Nei 

Tidligere bruk – Er området påvirket /forurenset av tidligere virksomheter? 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.?  Nei 

52 Militære anlegg, fjellanlegg, piggtrådsperringer, skytefelt/bane?  Nei 

53 Industrivirksomheter, herunder avfallsdeponering,   Nei 

54 Annet? (Angi)   

Ulovlig virksomhet – Er det fare for: 

55 Sabotasje og terrorhandlinger  Nei 

56 Er tiltaket i seg selv et sabotasjemål?  Nei 

57 Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei 

  



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 

 

Side 10 

RISIKO FOR OMGIVELSENE 

Forurensning - Kan planen medføre økt risiko for omgivelsene mht.: 

58 Akutt forurensning?  Nei 

59 Forurensning av grunn eller vassdrag  Nei 

Transport- og trafikksikkerhet- Er det risiko for: 

60 Ulykke med farlig gods?  Nei 

61 Begrenset tilgjengelighet som følge av vær/føreforhold?  Nei 

62 Ulykke i avkjørsel? M  

63 Ulykke for gående/syklende? M  

Annen risiko i omgivelsene: 

64 Regulerte vannmagasiner med fare for usikker is?  Nei 

65 Regulerte vassdrag med varierende vannstand i elveløp?  Nei 

66 Terreng eller objekter med spesielt potensiale for fallulykker. Stup, sjakter?  Nei 

67 Annet? (Angi)  Nei 

Spesielle forhold ved utbygging /gjennomføring.: 

68 Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring? M  

69 Uhell som kan påvirke jernbane?  Nei 

70 Ledninger i grunnen, kabler?  Nei 

71 Støy- og støv fra virksomhet og trafikk?  Nei 

Konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.: 

72 Fare for liv og helse eller skade på mennesker eller dyr? M  

73 Fare for ustabile hendelser? M  

74 Fare for skade på materielle verdier? M  

75 Annet? (Angi)   

8. AKTUELLE HENDELSER 
Oppsummering av aktuelle hendelser som kan medføre risiko. 

Pkt Hendelse/ situasjon Relevant 

Ja Nei 

Sannsynlighet: lav, middels høy L M H  

2 Utglidninger av ustabile masser? L  

4 Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? L  

45 Støv og støy fra andre kilder? M  

62 Ulykke i avkjørsel? M  

63 Ulykke for gående/syklende? M  

68 Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring? M  

 Konsekvens: lav, middels høy   

72 Fare for liv og helse eller skade på mennesker eller dyr? M  

73 Fare for ustabile hendelser? M  

74 Fare for skade på materielle verdier? M  
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NR. 2 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Utglidninger av ustabile masser?  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Ras eller setningsskader på bygninger som følge av ustabil grunn. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Ja S2 TEK17 Kap. 7 og 10 

ÅRSAKER 

Uavdekket lokal lomme med sensitiv leire eller mulig utglidning av silt. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Veglegemet for vegen Østersia ligger mellom området og elva og er stabiliserende. Terrenget er 

slakt og her er trolig tykke elveavsetninger av sand/grus. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Området er tidligere utbygd og også omgivelsene.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

   X Vurderes ut fra antall og varighet: 

Ut fra grunnboringer i nabolaget 

er det mest sannsynlig tykt lag med 

grus og sand i området. Ikke 

påviste hendelser i nærmeste 

omegn 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Det er jf. NVE Atlas ikke registrert hendelser som skyldes sensitiv leire i nærområdet eller Rognan 
generelt. Grunnundersøkelser 130 m NØ av området og 300 m sør for området viser sand/grus til 
stor dybde. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Potensiale for konsekvenser 

Stabilitet  X   Potensiale for konsekvenser 

Materielle verdier  X   Potensiale for konsekvenser 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Ikke undersøkt grunn med potensiale for kvikkleire kan ha store konsekvenser ved brudd. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Ja Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser i selve 

området og med muligheter for kvikkleire vet man 

ikke. Undersøkelsene i nabolaget gir likevel en god 

pekepinn. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Ekstra kontroll av byggegrunn bør foretas 

ved prøvegravning før oppstart.  

 

Planbestemmelser tilføres krav om at: 
Byggegrunn skal dokumenteres med 
prøvegraving/geoteknisk vurdering før det gis 
tillatelse til tiltak. 
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NR. 4 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Flomvann inn på eiendommen og trenger inn i bygninger. 

 
OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Ja F2 TEK17 § 7-2 

ÅRSAKER 

Sein snøsmelting og langvarig varmeperiode med mye nedbør kombinert med oppstuing mot storflo.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Vegen Østersia ligger på kote 3-4 moh. langs elva nedfor planområdet  

SÅRBARHETSVURDERING 

Flom kan medføre skader på materielle verdier  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

   x Flomsone 500 års flom går utenfor 

området. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Ekstremkart for 500 års flom langs Saltdalselva viser ikke risiko for flom på utbyggbart areal innen 

planendringen. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse   x  Vurderes ut fra antall og varighet: 

Flom skjer langsomt og vil neppe 

medføre livsfare. 

Stabilitet   X  Vurderes ut fra antall og varighet: 

Flom vil neppe kunne medføre 

stabilitetsproblemer her.  

Materielle verdier  X   Vurderes ut fra antall: Flomvann 

har skadepotensiale på bygninger 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Betydelige kostnader for bygninger ved flomvann. 

 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Nei 500 års flom er beregnet og skal ikke komme inn i 

planområdet. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 Ingen Nei 
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NR. 45 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Støv og støy fra andre kilder?  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Støy fra jernbane. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei   

ÅRSAKER 

Planområdet ligger 30 m fra Nordlandsbanen.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Nei 

SÅRBARHETSVURDERING 

Flom kan medføre skader på materielle verdier  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  X  Nærhet til jernbane 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Nærhet til Nordlandsbanen 30 m. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Støy kan virke negativt på trivsel, 

prestasjonsevne, søvn, 

kommunikasjon og sosial atferd, 

samt bidra til stressrelaterte 

sykdommer 

Stabilitet    X  

Materielle verdier    X  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Regelmessig støy fra jernbane kan virke negativt som forklart over. 

 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Nei Støyberegninger er foretatt. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 Ingen Tiltak ikke nødvendig jf. støyberegninger for 

jernbanestøy utført av Rambøll 2020. Støy kommer 

inn til fasader på eiendommen men stille side gjør at 

tiltak ikke er nødvendig. Støyrapport følger vedlagt 

planen. 
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NR. 62 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Ulykke i avkjørsel?  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Kollisjon mellom kjøretøy. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei   

ÅRSAKER 

Uoppmerksomhet 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Lav fart, korte strekninger mellom kryss, god oversikt. Oversiktlig avkjørsel med gode frisiktsoner. 

Relativt lite trafikk. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Lav fart tilsier små skader på kjøretøy (Myke trafikanter behandles i skjema 63)  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

   X  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Lite trafikk, oversiktlig strekning gjør sannsynligheten lav for ulykker. Ingen registreringer av ulykker 

vist på vegkart.no 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse   X  Liten sannsynlighet men betydelig 

konsekvens 

Stabilitet    X  

Materielle verdier   X  Noe skadepotensiale men lav fart. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

En kollisjon i lav fart vil trolig ha lav konsekvens og mest for materielle verdier. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Nei Normal situasjon i boligområde. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Ingen Nei 
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NR. 63 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Ulykke for gående / syklende  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Påkjørsel 

 
OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei   

ÅRSAKER 

Barns lek i vegbanen  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Fartsgrense er allerede 30 km/t, korte strekninger mellom kryss gir normalt lav fart. Det er god 

oversikt ved kryss. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Det er på veg alltid litt fare for liv og helse ulykke.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

   x Gode siktforhold, lav fart 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Gode siktforhold, lav fart men det er alltid en viss sjanse for trafikkulykker. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X   Trafikkulykker med myke 

trafikanter gir stort 

skadepotensiale. 

Stabilitet    X  

Materielle verdier    X  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Betydelig potensiale for stor skade på liv og helse om påkjørsel skulle skje 

 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Nei  Normalt akseptable forhold. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

 Ingen Nei 
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NR. 68 «NAVN» UØNSKET HENDELSE Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Påkjørsel 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Nei   

ÅRSAKER 

En trafikkulykke kan også skje ved anleggsgjennomføring (jf. nr.62 og 63) 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Lav fart 30 km, korte strekk mellom kryss, god oversikt, Gang-/sykkelveg ved Østersia, Busslomme 

nær eiendom. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Trafikkulykker har konsekvenser for de de rammer. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

   X  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Anleggsgjennomføring medfører ikke særlig økt sannsynlighet for trafikkulykke med konsekvenser 
for liv og helse eller materielle verdier. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  X    

Stabilitet    x  

Materielle verdier   X   

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Betydelig fare for liv og helse ved påkjørsel av myke trafikanter. Lav fart gir små konsekvenser for 

materielle verdier ved kollisjon mellom kjøretøy. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Nei  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Nei Nei 
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NR. 72 
73 
74 

«NAVN» UØNSKET 
HENDELSE 

72. Fare for liv og helse eller skade på mennesker eller dyr? 
73. Fare for ustabile hendelser? 
74. Fare for skade på materielle verdier? 

 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

1.Ras eller utglidninger av grunn pga. ukartlagt kvikkleire eller silt.   

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

Ja S2 Tek17 §7-3 

ÅRSAKER 

Så lenge området ikke er undersøkt og muligheter for kvikkleire kan finnes, må fare for liv og helse 

vurderes. En viss kontroll /vurdering bør foretas av geoteknisk firma før utbygging. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Sannsynligvis tykke elveavsetninger av sand og grus, slakt terreng. Det er i tilfelle uproblematisk 

byggegrunn, Det er heller ikke funnet kvikkleire ved grunnboringer 300 m sør og 130 m nordøst 

for området. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Kvikkleireras kan ha store konsekvenser for omgivelsene som er tettbygd av boliger. Her er det 

ikke registrert hendelser tidligere og eiendommen og nabolag har vært utbygd før. Ny 

bebyggelse vil ligg lett i terrenget med plate på mark. 

SANNSYNLIGHET H
Ø
Y 

MIDDELS LAV FORKLARING 

   x Se under 

Forklaring: Geotekniske undersøkelser 130 m unna viser sand/grus så langt det er boret til 25,7m 

dypt til-kote 17. Området er tidligere utbygd og det er ikke registrert hendelser som følge av 

sensitive masser i nærheten. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

 Grunnboring er noe langt unna så man kan ikke fastslå helt hvordan grunnen er på dette grunnlag 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  x    

Stabilitet  x    

Materielle verdier  x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Middels konsekvens. Ingenting tilsier at det kan være fare for liv og helse bortsett fra det 

potensiale som ligger i at området befinner seg under marin grense. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Ja Området er ikke undersøkt, kun nabolaget. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

Ekstra kontroll av at byggegrunn foretas 

ved prøvegravning samt vurdering av 

forholdene v/ geoteknisk konsulent før 

søknad om tiltak. 

 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Planbestemmelser tilføres krav om at: 

Byggegrunn skal dokumenteres med 

prøvegraving/geoteknisk vurdering før det gis 

tillatelse til tiltak. 
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