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1. Innledning 

 
En risiko- og sårbarhetsanalyse er en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje, 
sannsynligheten for at hendelsene vil inntreffe og hvilke negative konsekvenser de kan få. 

Plan- og bygningsloven § 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. 
 

Formålet med denne planen er å legge til rette for fortetting i et eksisterende boligområde med 
konsentrert småhusbebyggelse. 

ROS- analysen skal danne grunnlag for planforslaget. Planbeskrivelsen utdyper forholdene avdekket i 
denne analysen nærmere. 

  

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A711-8
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-6


 

2. Metode 

 

Metoden brukt i denne analysen bygger på Øvre Eiker kommunes mal for Risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Følgende steg er gjennomført. 

1. I kolonnen ”Aktuelt?” i tabellen angis om det angitte forhold er tilstede i planområdet eller 
planen med “ja” eller “nei”. 
 

2. For de forhold som er til stede i planområdet, eller som på annen måte blir berørt ved 
gjennomføring av planen skal det gis en vurdering av sannsynlighet for og konsekvens av 
uønskede hendelser, herunder forhold som kan påvirke planområdets funksjon, utforming 
mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og 
konsekvenser av planen).  

 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 
• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det 

er en teoretisk sjanse  
 
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 
• Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 
• Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 
• Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av 

drift over lengre tid 
• Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 
 

3. Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i følgende tabell: 
 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 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 forhold til nytte. 
- Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres. 

4. For de forhold hvor det er angitt sårbarhet eller risiko eller skal det redegjøres for eventuelle 
avbøtende tiltak eller vise til utdypende fagrapporter.  
 

5. En sammenfatning av risikovurderingene tas inn i planbeskrivelsen.  



 

3. Uønskete hendelser, risiko og tiltak 

 
 
Sannsynlighet for uønskede hendelser, konsekvens og risiko er som følger:   
 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og miljøforhold      

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred, utglidning (er 
området geoteknisk ustabilt) 

JA 1 4  
Søk gjort i NVEs kartbaserte 
veiledning for reguleringsplaner 
viser at området ikke er en 
kartlagt faresone for 
kvikkleireskred. Området er 
imidlertid under grensen for 
marin leire og det er av den 
grunn utarbeidet en geoteknisk 
vurdering av områdestabilitet 
med prøvetaking. Konklusjonen 
i denne rapporten er at 
eiendommen er vurdert å ikke 
være truet av et mulig 
områdeskred i kvikkleire. 
 

2. Snø-/isras NEI     

3. Flomras NEI     

4. Elve-/bekkeflom NEI     

5. Radongass JA 1 2  Kilde: NGU aktsomhetskart- 
radon. Området ligger i en sone 
med moderat til lav aktsomhet 
mtp radon. Radon ivaretas 
gjennom TEK17 

 

Vær, vindeksponering. Er/har området: 

6. Vindutsatt NEI     

7. Nedbørutsatt JA 2 2  Nedbørsfeltet er i hovedsak 
avgrenset til planområdet. 

Økt nedbør som følge av 
klimaendringer hensyntas ved 
prosjektering av 
overvannsløsninger og sørger 
for at avrenning fra området er 
betydelig bedre enn dagens 
situasjon. Tiltakshavers 
ambisjon er å ha intern 
fordrøyningskapasitet til og med 
200 års nedbørshendelser.  

Natur- og kulturområder 

8. Sårbar flora NEI     

9. Sårbar fauna/fisk NEI     

10. Verneområder NEI     

11. Vassdragsområder NEI     

12. Fornminner (automatisk fredete 
kulturminner) 

NEI     

13. Kulturminne/-miljø NEI     



 

Menneskeskapte forhold      

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Vei, bru, jernbane, knutepunkt 
inkl. terminal 

NEI     

15. Jernbane NEI     

16. Flyplass NEI     

17. Sykehus/-hjem, kirke NEI     

18. Brann/politi/sivilforsvar NEI     

19. Kraftforsyning  NEI     

20. Vannforsyning, 
renovasjon/spillvann 

NEI     

21. Forsvarsområde NEI     

22. Tilfluktsrom NEI     

23. Område for organisert idrett/lek  NEI     

24. Park; rekreasjonsområde; 
uorganiserte aktiviteter 

NEI    .  

25. Vannområde for friluftsliv NEI     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning NEI     

27. Permanent forurensning NEI     

28. Støv og støy; industri NEI      

29. Støv og støy; trafikk JA 1 2  Tiltaket berøres ikke av kjent 
støy fra veitrafikk.  

Planområdet berøres ikke av 
jernbanestøy ifølge Bane Nor 
sin kartlegging.  

30. Støy; andre kilder  NEI     

31. Forurenset grunn  NEI     

32. Høyspentlinje (em stråling) NEI     

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

NEI     

34. Avfallsbehandling NEI     

35. Oljekatastrofeområde NEI     

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning NEI     

37. Støy og støv fra trafikk JA 1 2  Tiltaket vil medføre noe økt 
støy, men ikke overskride 
grenser som medfører tiltak for 
å sikre støyfølsomme 
bruksformål. 

38. Støy og støv fra andre kilder  NEI     

39. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver osv) 

NEI     

40. Takras  NEI     

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods  NEI     



 

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

NEI     

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler  JA 2 2  
I utgangspunktet anses ulykker 
som lite sannsynlig pga tidligere 
ulykkesstatistikk og lav 
hastighet, men med økt mengde 
trafikk (+70 bilturer per døgn) 
anses sannsynligheten å øke til 
mindre sannsynlig. 
Konsekvensen av eventuelle 
ulykker regnes som mindre 
alvorlig på grunn av 
trafikkhastighet, 30km/t i 
Ødegårdgata. Avbøtende tiltak 
er foreslått for vei og park.   

44. Ulykke med gående/syklende  JA 2 2   

Se kommentar over 

 

45. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

JA 2 2   

Se kommentar over, tydelig 
skilting i anleggsfase er viktig.  

 

46. Andre ulykkespunkter NEI     

Andre forhold 

47. Sabotasje og terrorhandlinger NEI     

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

NEI     

- er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

NEI     

48. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

NEI     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Beskrivelse av uønskete hendelser 

 

For de forhold hvor det er angitt sårbarhet eller risiko eller skal det redegjøres for eventuelle 
avbøtende tiltak eller vise til utdypende fagrapporter. 

 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 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 forhold til nytte. 
- Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres. 

 
 

 

Hendelse 1 - Masseras/-skred, utglidning (er området geoteknisk ustabilt) 

Søk gjort i NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplaner viser at området ikke er en kartlagt 
faresone for kvikkleireskred. Området er imidlertid under grensen for marin leire og det er av den 
grunn utarbeidet en geoteknisk vurdering av områdestabilitet.  
Rapporten konkluderer på følgende måte: Basert på vurdering av grunnforhold og topografi er det 
ikke identifisert en faresone som omfatter den aktuelle eiendommen gbnr. 48-141, dvs. eiendommen 
er vurdert å ikke være truet av et mulig områdeskred i kvikkleire.  
Rapporten i sin helhet ligger som et vedlegg til planbeskrivelsen. 

Det er lite sannsynlig at området er truet av et områdeskred i kvikkleire, men en eventuell 
konsekvens regnes som svært alvorlig.  

  



 

Hendelse 5 – Radongass 

I følge NGU aktsomhetskart- radon ligger planområdet i aktomhetsgrad moderat til lav. Radonsikring 
i byggprosjektering ivaretas gjennom bestemmelser i TEK17.  

Det er lite sannsynlig å forvente radonforekomster i området, og ved bruk av radonsperre i bygg vil 
konsentrasjonen av radon utgjøre en mindre alvorlig helseskade. 

 

 
Figur 1: Aktomhetskart radon – kilde: https://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/ 

 

 

Hendelse 7 – Nedbørutsatt 

Statistikk viser at man generelt må forvente økte mengder nedbør i årene fremover. Øvre Eiker 
kommunes VA- norm setter krav til 50 års gjentaksintervall og 1,5 i klimafaktor ved dimensjonering 
av nye overvannssystemer.  

For prosjektområdet har Rambøll på oppdrag fra tiltakshaver utarbeidet studie for 
overvannshåndtering i prosjektet. Rapporten ligger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen.  

Det planlegges et konsept som ivaretar og fordrøyer overvann til og med trinn 3 i 3-trinnsmodellen 
for overvann. Denne kapasitet vil kobles til kommunal overvannsledning med et strupet påslipp. Det 
vil derfor ikke ledes overvann ut av planområdet. 

Uavhengig valgt overvannsløsning vil overvannsmengder videreført fra planområdet være vesentlig 
mindre enn før utbygging.  

 
Det er sannsynlig at det vil bli økte mengder nedbør i fremtiden og konsekvensen regnes som 
alvorlig, men tiltak som etableres sikrer trygg håndtering av overvann og flomvann også i 
ekstremsituasjoner, noe som til sammen gjør situasjonen bedre enn dagens.  

https://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/


 

  
 

Hendelse 29 og 37 - Støv og støy; trafikk 

Tiltaket vil medføre noe økt støy, men ikke overskride grenser som medfører tiltak for å sikre 
støyfølsomt bruksformål. 
 

Det er lite sannsynlig at forventet trafikk vil generere støy over tiltaksgrense. Konsekvensen av økt 
støy vurderes som mindre alvorlig. 

 
 

Hendelse 43, 44 og 45 Trafikksikkerhet  

Ulykke i av-/påkjørsler, ulykke med gående/syklende, ulykke ved anleggsgjennomføring 
 
Nasjonal vegdatabank viser ingen registrerte ulykker i veiene umiddelbart til planområdet.  

 
Figur 2: Ingen forekomster av trafikkulykker registrert i NVDB i gatene umiddelbart til planområdet. 

 

Ifølge en trafikkvurdering gjennomført av Multiconsult på oppdrag fra tiltakshaver kan man forvente 
at de planlagte nye enhetene i planområdet vil generere omtrent 70 bilturer per døgn (basert på 14 
enheter).  
Trafikkvurderingen ligger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen. Ødegårdgata er en boligvei og 
hverken reguleringsplanen eller utbyggingsplaner i området tilsier at det er behov for å oppgradere 
denne til adkomstvei, jfr. kravene i Øvre Eiker kommunes vei- og gatenormal. Det stilles altså ingen 
krav om å etablere fortau.  



 

Det vurderes at dagens situasjon i Ødegårdsgata er akseptabel med tanke på trafikksikkerhet hva 
gjelder biltrafikk og myke trafikanters ferdsel.  

 

 
Figur 3: Dette anses å være den mest logiske gang- og sykkeltraseen til og fra området. (Fra Multiconsult sin rapport) 

 

Trafikkvurderingen lister opp noen mulige tiltak for å bedre sikkerheten for bilister og myke 
trafikanter: 

- Hekk i kurve i stigning i Ødegårdgata kuttes noe for å få tilstrekkelig sikt 
- Fartshumper i Ødegårdgata 
- Snarvei for myke trafikanter ned til Dunserudgata (dette har vært forsøkt men krever 

inngrep i privat eiendom som ikke er ønskelig.) 

I utgangspunktet anses ulykker som lite sannsynlig pga tidligere ulykkesstatistikk og lav hastighet, 
men med økt mengde trafikk (+70 bilturer per døgn) anses sannsynligheten å øke til mindre 
sannsynlig. Konsekvensen av eventuelle ulykker regnes som mindre alvorlig på grunn av 
trafikkhastighet, 30km/t i Ødegårdgata.  

 

 

 

 

Kilder: 

Trafikkvurdering Møllerhaven, Multiconsult  
https://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/ 
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@211844,6633298,15/hva:!(id~570)~/valgt:81345226:570 


