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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

DETALJREGULERING SMEDGATA 16  
gnr 77 bnr 256 - Øvre Eiker kommune  
 
Datert: 12.06.2017 
 
 
 
BAKGRUNN 
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.  

 
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Eiendommen Smedgata 16 er en del av den sentrumsnære småhusbebyggelsen i Hokksund 
som ligger mellom Vestre Brugate og Eiker videregående skole. De fleste bygningene i dette 
området er frittliggende bolighus i to etasjer. Smedgata 6 var tidligere bebygd med 
verkstedbygning, garasjeuthus, bolig og anneks. Alle bygningene er revet og eiendommen har i 
lengere tid ligget brakk.  
 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere del av område B1 til boligbebyggelse med en 
høyere utnyttelse enn hva gjeldende reguleringsplan åpner for, forslagsvis  
lavblokker i to etasjer mot Smedgata. Det planlegges garasje og boder i kjeller med nedkjøring 
fra Smedgata langs eiendomsgrense mot gnr/bnr 77/ 820, samt et felles sydvendt 
uteoppholdsareal sentralt på tomta.  

 

BESKRIVELSE AV METODE 
Analysen er gjennomført i henhold til veileder fra DSB 
(http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-
beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL, Analysen er basert 
på foreliggende forslag til detaljreguleringsplan for Smedgata 16 og tilhørende illustrasjoner. 
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/
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Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år 

Sannsynlig (3) 
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang 

hvert 10. år 

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år 

Lite sannsynlig (1) 
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre 

enn en gang hvert 50. år 

 
 
Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i: 
 

 Personskade Miljøskade 
Skade på eiendom, 

forsyning m.m. 

Ubetydelig/ufarlig (1) 

Ingen personskader 

miljøskader, kun mindre 

forsinkelser;  

Ingen miljøskader, 

kun mindre 

forsinkelser 

Systembrudd er 

uvesentlig/midlertidig. Ikke 

behov for reservesystemer 

Mindre alvorlig/en 

viss fare (2) 

Ingen eller få/små 

personskader 

Ingen eller få/små 

miljøskader 

Systembrudd kan føre til 

skade dersom 

reservesystem/ alternativer 

ikke fins. Omkostninger opp 

til NOK 3 millioner. 

Alvorlig/farlig (3) 

Inntil 4 døde og /eller få 

men alvorlig 

(behandlingskrevende) 

personskader 

Større skader på 

miljøet med opptil 10 

års restaurering 

System settes ut av drift 

over lengre tid (flere døgn). 

Omkostninger opp til NOK 

30 millioner. 

Meget 

alvorlig/meget farlig 

(4)  

Under 25 døde og/eller 

inntil 10 farlige skader, 

mange alvorlige og 

lettere skader.  

Alvorlige skader på 

miljøet med opptil 25 

års restaurering. 

Systemer settes ut av drift 

over lengre tid; andre 

avhengige systemer 

rammes midlertidig. 

Omkostninger opp til NOK 

500 millioner. 

Katastrofalt (5) 

Over 25 døde og/eller 

mer enn 10 farlige skader 

og et stort antall andre 

skader. 

Meget alvorlige og 

omfattende skader 

på miljøet med over 

25 års restaurering. 

Hoved- og avhengige 

systemer settes permanent 

ut av drift. Omkostninger 

over NOK 500 millioner. 

 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1. 
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Tabell 1 Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 

meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget sannsynlig   12   

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig       

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 

UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i 

sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.  

 

Tabell 2 Analyseskjema 

ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons.  

av 

Sann-

synlig. 

Konse

-kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak  Kilde 

 planen planen      

Sjekkliste:        

Natur- og miljøforhold        

1. Jordskred/ 

steinras 
Nei         Ikke relevant - området er flatt  

2. Masseras/ ustabile 

grunnforhold 

Nei     Geoteknisk undersøkelse 

gjennomført, stabile grunnforhold   

 

3. Flom/overvann/ 

flomskred/erosjon 

 

  3 1      Overflatevann/takvann/ drensvann 

ivaretas ved lokal 

overvannshåndtering 

 

4. Flom i elv eller 

bekk 

Ja     200-årsflom; flomkote 6,8 

 

 

5. Radonstråling  Nei     Planområdet ligger med nærhet til 

område med alunskifer, usikkerhet 

om det er radon i grunnen 

 

6. Vind- og 

nedbørutsatt 

Nei        Tomten er ikke spesielt utsatt  

Natur- og 

kulturområder 

       

7. Biologisk mangfold Nei         Det er ikke registrert sårbare 

naturtyper / arter innenfor 

planområdet 
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons.  

av 

Sann-

synlig. 

Konse

-kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak  Kilde 

 planen planen      

8. Fornminner (Afk) Nei     Ikke registrert  

9. Kulturminne/-miljø Nei     Tidligere bygninger revet  

Virksomhetsfare        

10. Eksplosjon/akutt 

forurensning 

(håndtering/lagring

/transport av 

farlige stoffer, 

terrormål mv.)  

Nei Nei    Tiltaket medfører ikke særskilt fare 

for eksplosjon/ akutt forurensing 

 

11. Radioaktiv industri 

(nedfall/ 

forurensning) 

Nei Nei    Ikke kjent  

Strategiske områder        

12. Vei, bru, 

knutepunkt 

Nei Nei      

13. Forsyning kraft/ 

elektrisitet 

(Sammenbrudd i 

kraftforsyning) 

Nei Nei        

14. Svikt i fjernvarme Nei Nei      

15. Vannforsyning 

(Svikt/forurensning 

av 

drikkevannsforsyni

ng) 

Nei Nei        

16. Avløpssystemet 

(Svikt eller brudd) 

Nei Nei      

17. Forsvars-område Nei Nei         

18. Tilfluktsrom Nei Nei      

19. Terror/sabotasje/ 

skadeverk 

Nei Nei         

20. Vold/rans og 

gisselsituasjon-er 

(eller trusler om) 

Nei Nei      

21. Tele/ 

Kommunikasjons 

samband 

(sammenbrudd)  

Nei Nei      

22. Kommunens 

dataanlegg (uhell/ 

skader) 

Nei Nei      

23. Har området bare Nei Nei      
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ANALYSESKJEMA 

Hendelse/Situasjon Kons. 

for 

Kons.  

av 

Sann-

synlig. 

Konse

-kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak  Kilde 

 planen planen      

en adkomstrute for 

brannbil 

24. Vannforsyning, 

herunder 

slukkevann for 

brann 

Nei Nei      

25. Sammenrasning av 

bygninger/ 

konstruksjoner 

Nei Nei        

Andre 

forurensningskilder 

       

26. Akutt forurensning Nei Nei      

27. Støv og støy; 

industri 

Nei Nei      

28. Støv og støy; trafikk Ja Nei 4 1  Deler av uteoppholdsareal i gul 

støysone  

 

29. Støy; andre kilder  Nei Nei         

30. Forurensning i 

sjø/vassdrag 

Nei Nei      

31. Forurenset grunn Nei Nei    Det er ikke registrert forurenset 

grunn 

KLIF 

Transport        

32. Ulemper med 

anleggstrafikk 

Nei Ja 3 2    Ulemper i byggeperiode vil alltid 

måtte påregnes  

 

33. Vær/føre 

begrenser 

tilgjengelighet til 

området 

Nei Nei         

Trafikksikkerhet        

34. Ulykke i av-/ 

påkjørsler  

Nei Nei 3 2  Avkjørsel fra parkeringskjeller til 

Smedgata, som er skolevei. 

 

35. Ulykke med 

gående/ syklende 

Nei Nei 3 2   Smedgata er skolevei, myke 

trafikanter bruker gaten 
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 

konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med 

konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):  

 

Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 

meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 

sannsynlig 
  12 

 
 

3. Sannsynlig 3, 4 28, 32, 34, 35    

2. Mindre 

sannsynlig 
   

 
 

1. Lite sannsynlig       

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK 
Forhold som i henhold til tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er 
gitt nedenfor: 
 

3 - Flom/overvann: 
Overflatevann, takvann og drensvann skal ivaretas ved lokal overvannshåndtering i 
fordrøningsmagasin. Dette vil bli anlagt på uteområdet. Fordrøyningsbehovet vil bli beregnet i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse.  
 
4 - Flom i elv eller bekk: 
Planlagt bebyggelse vil ligge over flomkote for 200-årsflom ( flomkote 6,8) med unntak av 
parkeringskjeller. Denne utføres som vannfast konstruksjon.  
 

28 - Støv og støy; trafikk: 
Støy på mindre deler av uteoppholdsareal langs Smedgata. Det må sikres i 
reguleringsbestemmelsene at deler av uteoppholdsarealet skal være i sone med Lden under 55 
dB. 
 
32 - Ulemper med anleggstrafikk: 
Ulemper i byggeperiode vil alltid måtte påregnes. Entreprenør vil få pålegg om å gjennomføre 
tiltak som ivaretar naboer og myke trafikanter 
 
34/35 - Ulykke i av-/ påkjørsler og ulykke med gående/syklende: 
Avkjørsel fra parkeringskjeller til Smedgata planlegges mot adkomstareal til Eiker videregående. 
Regulerte frisiktsoner ved av- påkjørsel må holdes åpne for å redusere risiko for ulykke.  
Prosjektet vil medføre marginal trafikkøkning i Smedgata men kan komme i konflikt med skolevei. Og 
myke trafikanter. Lav fartsgrense tydelige overganger skal redusere risiko. 


