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1 Sammendrag 

COWI AS har på oppdrag fra Sveio kommune utarbeidet forslag til områdeplan for Ekrene 

vest. Denne risiko- og sårbarhetsanalysen gjelder for planområdet. For nærmere omtale av 

området og tiltaket henvises til planbeskrivelsen. 

Arealbruken innenfor planområdet samsvarer med arealbruken i kommuneplanen.  

Analysen er utført i henhold til veiledende dokument fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) (2017). Sjekklisten som er benyttet er en kombinasjon av sjekklisten fra 

DSB (2017), og COWI AS. Sjekklisten inneholder 90 emner innen temaene naturrisiko, natur 

og kulturmiljø, bygde omgivelser, virksomhetsrisiko i dag og i fremtiden, transport og 

trafikksikkerhet, nød- og redningstjenester og andre forhold (eksempelvis terror og 

sabotasje m.m.).  Den endelige sjekklisten er også vurdert opp mot sjekklisten utarbeidet av 

Fylkesmennene i Agder og Sogn og Fjordane, NVE og DSB, datert 17.01.2018 (Fylkesmannen 

i Rogaland, 2018).  Det er ikke gjennomført ROS-samling. 

9 av emnene i sjekklisten er funnet aktuelle. Ettersom noen av emnene er nokså like er noen 

slått sammen, slik at totalt antall risikovurderte emner er 4 fordelt på de ovennevnte tema. 

Liv og helse 

Innenfor risikokategori liv og helse ble det avdekket 1 hendelse i rød risikokategori, ingen i 

gul og 3 hendelser i grønn risikokategori. 

Stabilitet 

I risikokategori stabilitet ble det ikke avdekket noen hendelser i rød og gul risikokategori. 

Det er avdekket 4 hendelser i grønn risikokategori. 

Materielle verdier 

I risikokategori materielle verdier ble det ikke avdekket noen hendelser i rød risikokategori. 

Det ble avdekket 1 hendelse i gul og 3 hendelser i grønn risikokategori. 

 

 



  
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

6 

2 Innledning 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, skal risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

gjennomføres for planområdet. Dette dokumentet tar for seg analysen, og belyser risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet og 

eventuelle endringer i slike forhold som er følge av planlagt utbygging.  

Ekrene Vest ligger helt sør i Sveio kommune på grensa mot Haugesund kommune. 

Planområdet grenser til eksisterende boligfelt på Rophus i nordvest, landbruksområder i 

nord, fv. 541 i øst, fv. 47 i sørøst og Rophusvegen i sørvest .  

2.1 Planarbeidet 

Varsel om oppstart av områdeplan for Ekrene vest var kunngjort 07.03.16.  Varselet omfattet 

både planområdet for områdeplan Ekrene Vest og for ny gang- og sykkelveg langs fv. 541 

fra Ekrene Vest til Vikse skole.  

Utvidelse av planområdet ble varslet 27.02.18. bl.a. for å kunne vurdere områder langs 

Viksefjorden for trasé til gang- og sykkelveg til Vikse skole.  

Underveis i planprosessen viste det seg å være krevende å raskt finne gode løsninger for ny 

gang- og sykkelveg langs fv. 541. For å unngå forsinkelser for områdeplanen besluttet 

derfor Sveio kommune at planlegging av gang- og sykkelvegen skal utføres i eget 

reguleringsplanarbeid. 

2.2 Prosjektbeskrivelse  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for overordnet lokalisering av nye boligfelt 

med tilhørende kjøreveger, grøntareal og barnehage. Det er i planbestemmelsene satt krav 

om utarbeidelse av detaljregulering før utbygging av de fleste byggeområdene. Tilkomst til 

planområdet fra fylkesveg 541 blir via ny Rophusveg som i områdeplanen er regulert på 

detaljnivå. Videre foreslås det at planområdet også får tilkomst fra nytt toplanskryss på fv. 

47 og fra omlagt del av fv. 541 nord for toplanskrysset. Ny Rophusveg er svært etterspurt da 

dagens veg til Rophusfeltet har varierende bredde, dårlig sikt i kurver og ikke er tilrettelagt 

for myke trafikanter. 

Områdeplanen er dekker et areal på ca. 530 daa som i dag består av et kupert terreng med 

stort innslag av fjell i dag. Skult med sin høyde på ca. 75 meter over havet ligger sentralt 

innenfor planområdet.  
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Innenfor planområdet åpner planbestemmelsene for varierte boligtyper. De store 

høydedragene innenfor planen er satt av til friluftsområder. I ytre del av planområdet i nord 

og sør er det satt av areal til landbruksformål.  

 

Figur 1 Plankartet 
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3 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

3.1 Hva er risiko? 

Begrepet hendelse brukes i denne sammenhengen om de punkter som sjekklisten tar for 

seg. Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan 

oppstå skader, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i 

forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en 

uønsket hendelse, og konsekvensen av denne hendelsen. Hendelser som har stor 

sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet 

og små konsekvenser gir liten risiko.  

Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 

3.2 Hva er ROS-analyse?  

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er en grovanalyse basert på en predefinert 

metodikk, og hensikten med ROS-analysen er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag 

for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. ROS-analysen skal kartlegge hvilke 

uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge eller planlegge tiltak mot.  

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-3, skal det gjennomføres 

risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging:  

”…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.”.  

For øvrig er ROS-analyse nasjonalt forankret i Stortingsmelding 29 (1996-1997) og det 

stilles videre generelle krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK17, samt at det finnes 

en egen Norsk Standard (NS5814:2008) for ROS. 

3.3 Avgrensning av ROS-analysen 

Analysen fokuserer på sannsynligheten for og konsekvensene av uforutsette hendelser og 

ikke de planlagte og sikre hendelsene som medfører mer kjente konsekvenser av tiltaket.  
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3.4 Føringer for denne analysen 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sin veileder "Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging" (DSB, 2017) legges til grunn i denne analysen.  

Det påpekes at ROS-analysen og den endelige sjekklisten som er benyttet også er vurdert 

opp mot sjekklisten utarbeidet av Fylkesmennene i Agder og Sogn og Fjordane, NVE og DSB, 

datert 17.7.2018 (Fylkesmannen i Rogaland, 2018) 

3.5 Usikkerhet i analysen 

DSB anbefaler at det skal sies noe om usikkerheten ved vurderingene i analysen, ved å 

vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-analysen. Usikkerhet for de ulike 

vurderingene som gjøres i kapittel 6 Analyse, vurderes samlet i dette underkapitlet. 

Informasjonsgrunnlaget kommer fra offentlig informasjon på forskjellige nettsteder, samt 

informasjon fra Sveio kommune. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment i om 

datagrunnlaget vi har er korrekt, oppdatert eller nøyaktig nok. Spesielt snøskredfaren er en 

usikker på om er reell, og det er derfor satt krav i bestemmelsene om at dette skal 

undersøkes nærmere ved detaljregulering.  

4 Metodikk  

Metodikken for analysen legger til rette for å se utfordringer i sammenheng og bidrar til en 

helhetlig sammenstilling av vurderingene som blir gjort. Merk at: 

› Analysetrinnene og vurderingene videre baserer seg på DSB veileder "Samfunnssikkerhet 

i kommunens arealplanlegging" fra 2017 

› Gradering av sannsynlighet, konsekvenskategorier samt risikoakseptkriteriene i form av 

risikomatrisen er i hht DSBs veileder.  

› Sjekklisten er en kombinasjon av sjekklisten fra DSB (2017), og COWI AS. Sjekklisten er 

også vurdert opp mot Fylkesmannen i Rogalands sjekkliste (2018). 

› Sårbarhet vurderes. Sårbarhet tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved 

utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av 

den aktuelle hendelsen.  

› Analysen kun omfatter risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til fysiske forhold i det 

aktuelle planområdet 

› Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter, hvilket 

innbefatter sikringstiltak og lignende 
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4.1 Trinnene i analysen 

ROS-analysen kan beskrives skjematisk som i  

Figur 2Figur 4. 

 

Figur 23 Trinnene i ROS-analysen, fra DSB veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

(DSB, 2017). 

4.2 Gradering av sannsynlighet 

Gradering av sannsynlighet i denne analysen skilles ikke på sannsynlighet for anleggs- og 

driftsfasen. Der det er naturlig kommenteres dette i risikovurderingen. 

Tabell 4: Vurderingskriterier for sannsynlighet  

Sannsynlighets- 

kategorier 

Tidsintervall Sannsynlighet 

(per år) 

Høy 

 

Oftere enn 1 gang i løpet av 

10 år 

> 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1-10 % 

Lav 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet 

av 100 år 

< 1 % 

1. Beskrive planområdet (se kap.1)

2. Identifisere mulige uønskede hendelser (se kap.4)

3. Vurdere årsaker og eksisterende barrierer, 

risiko (=sannsynlighet x konsekvens), 

sårbarhet og usikkerhet, 
(omtalt i dette kap)

4. Identifisere tiltak for å kunne redusere risiko og sårbarhet

5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget.
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4.3 Gradering av konsekvenskategorier 

Konsekvens er den virkningen en hendelse kan få for planområdet innenfor tema Miljø, Liv 

og helse og Materielle verdier. Materielle verdier er tatt med basert på anbefalinger i DSB sin 

veileder. Konsekvenstabellen er inndelt i tre slik at man vurderer risiko separat for de tre 

kategoriene da det eksempelvis vil være noen hendelser som vil kunne medføre 

konsekvenser for én kategori men ikke for de to andre. 

Tabell 12 Konsekvenskategorier til bruk i analysen. 

Konsekvensgrad Liv og helse (A) Stabilitet 

(B) 

Materielle 

verdier (C) 

Store > 1 dødsfall og 

eller 

> 10 skader eller 

sykdom 

 

> 7 dager  > 100 mill. 

kroner 

Middels 1 dødsfall og eller 

2 – 10 skader eller 

sykdom 

2-7 dager 10 – 100 mill. 

kroner 

Små 0 døde og eller 

1 skade eller 

sykdom 

1 dag < 10 mill. kroner 

 

Tabell 23 Akseptkriterier fremstilt i en risikomatrise til bruk i ROS-analysen.  

                    Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav    

 

 

 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 
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5 Sjekkliste uønskede potensielle hendelser 

Sjekklisten som her benyttes er utarbeidet av COWI AS basert på veileder fra DSB (2017). 

Sjekklisten er, som nevnt i kapittel 3.43.5, vurdert opp mot Fylkesmannen i Rogalands 

sjekkliste også (Fylkesmannen i Rogaland, 2018). I den følgende sjekklisten er det krysset av 

for om emnet er aktuelt for planområdet eller ikke; for utfyllende liste med kommentarer, se 

vedlegg 10.1, der hendelsene som vurderes som "ikke aktuelle" også kommenteres. I den 

følgende sjekklisten er 9 hendelser er funnet aktuelle, men da noen hendelser er nokså 

like/omhandler samme tema er de derfor vurdert sammen for å simplifisere analysen noe. 

Det er spesifisert i tabellen hvilke hendelser/punkter som er vurdert sammen. 

Sammenslåingen av noen hendelser/tema resulterer i at totalt 4 hendelser er risikovurdert i 

kapittel 6. 

 

SJEKKLISTE ROS-ANALYSE 

 

 AKTUELT 

VURDERES 

SAMMEN 

MED #: 

JA NEI 

  

 Naturrisiko. Er området utsatt for eller kan tiltak i planen 

medføre risiko for: 

   

1.  Skred (løsmasse-/fjell-/flomskred) / steinsprang / erosjon 2 x  

2.  Snø-/ isras 1 x  

3.  Utglidninger (geoteknisk ustabilitet)    x 

4.  Havnivåstigning/springflo/stormflo    x 

5.  Bølger/bølgehøyde   x 

6.  Flom i innsjø/vann   x 

7.  Flom elv/bekk/   x 

8.  Urban flom/overvann /flom lukket bekk   x 

9.  Ekstrem 1vind   x 

10.  Ekstreme nedbørsmengder   x 

11.  Mangel på nedbør   x 

12.  Lyn og torden   x 

13.  Radongass   x 

14.  Snø/is/frost/tele/sprengkulde   x 

15.  Ras i tunnel   x 

16.  Vil vær/føre kunne avgrense tilgjengelighet til området?   x 

17.  Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare for 

bebyggelsen? 

 

 

  x 

                                                      

 

 
1 Vindstyrker som vil kunne medføre større ødeleggelser 
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SJEKKLISTE ROS-ANALYSE 

 

 AKTUELT 

VURDERES 

SAMMEN 

MED #: 

JA NEI 

 Natur- og Kulturmiljø. Kan tiltak i planen medføre risiko for:    

18.  Sårbar fauna    x 

19.  Sårbar flora    x 

20.  Verneområde/naturområde   x 

21.  Vassdragsområde   x 

22.  Kulturminne/-miljø/ fornminne   x 

23.  Landbruksareal   x 

24.  Kulturlandskap   x 

25.  Andre sårbare områder   x 

 Bygde omgivelser: Kan tiltak i planen få virkninger for:    

26.  Veg/bro/knutepunkt/tunnel   x 

27.  Sykehus/-hjem, kirke, skole, andre institusjoner   x 

28.  Brannvesen, politi, sivilforsvar, ambulanse 30, 78 og 

87 

x  

29.  Havn, kaianlegg, farleder   x 

30.  Vannforsyning 28, 78 og 

87 

x  

31.  Kraftforsyning   x 

32.  Forsvarsområde   x 

33.  Tilfluktsrom     

34.  Område for rekreasjon/idrett/lek på land (eksempelvis park)   x 

35.  Område for rekreasjon/idrett/lek til vanns   x 

 Eksisterer det virksomhetsrisiko i området før utbygging?    

36.  Akutt forurensing - utslipp av 

giftige/eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker 

  x 

37.  Permanent forurensing til grunn/sjø/vassdrag   x 

38.  Støv/støy/lukt fra industri    x 

39.  Støv/støy/lukt fra trafikk  53 x  

40.  Støv/støy/lukt fra andre kilder    x 

41.  Sterkt/forstyrrende lys, vibrasjoner   x 

42.  Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling)   x 

43.  Risikofylt virksomhet (kjemikalier, eksplosiver, olje og gass, 

radioaktivitet, fyrverkeri) 

  x 

44.  Avfallsbehandling   x 

45.  Oljekatastrofeområde   x 

46.  Større branner i bebyggelse   x 

47.  Dambrudd   x 

48.  Endring i grunnvannsnivå   x 

49.  Er planområdet forurenset av tidligere virksomhet? (gruver, 

steintipper, åpne sjakter, militære anlegg, avfallsdeponering, 

bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg, mekanisk verksted, 

  x 



  
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

14 

 

SJEKKLISTE ROS-ANALYSE 

 

 AKTUELT 

VURDERES 

SAMMEN 

MED #: 

JA NEI 

galvaniseringsverksted, impregneringsverk, gjentatte 

rivningsarbeider/rehabilitering av bygn. fra 1950-1980 tallet) 

 Vil tiltaket medføre virksomhetsrisiko i fremtiden?    

50.  Fare for akutt forurensing; 

- utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 

  x 

51.  Permanent forurensing til grunn/sjø/vassdrag   x 

52.  Støv/støy/lukt fra industri    x 

53.  Støv/støy/lukt fra trafikk 39 x  

54.  Støv/støy/lukt fra andre kilder    x 

55.  Sterkt/forstyrrende lys, vibrasjoner   x 

56.  Høyspentlinje   x 

57.  Risikofylt virksomhet (kjemikalier, eksplosiver, olje og gass, 

radioaktivitet, fyrverkeri) 

  x 

58.  Avfallsbehandling    x 

59.  Oljekatastrofe   x 

60.  Større branner i bebyggelse   x 

61.  Dambrudd   x 

62.  Endring i grunnvannsnivå   x 

 Transport/trafikksikkerhet.     

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? 

   

63.  - hendelser i luften?   x 

64.  - hendelser på jernbane?   x 

65.  - hendelser på sjø?   x 

66.  - hendelser på veg, herunder ulykke med farlig gods på veg?   x 

 Er det risiko for:    

67.  - Møteulykker på veg     x 

68.  - Ulykke med gående/syklende    x 

69.  - Ulykke i avkjørsel     x 

70.  - Viltpåkjørsel     x 

71.  - Andre ulykkespunkt (eksempelvis kryss, fortau, gangfelt, 

skulder, sideterreng, rekkverk, rabatter, begrenset høyde 

(underganger)? 

    x 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende innenfor området: 

   

72.  - Til skole/barnehage/idrettsanlegg etc.?  x  

73.  - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?   x 

74.  - Til forretning/busstopp etc.?   x 

 Nød- og redningstjenester:    

 Er det risiko for:    
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SJEKKLISTE ROS-ANALYSE 

 

 AKTUELT 

VURDERES 

SAMMEN 

MED #: 

JA NEI 

75.  … svikt i fremkommelighet for personer, varer og tjenester?   x 

76.  … svikt i nød- og redningstjenesten?   x 

77.  Omfatter området spesielt farlige anlegg?   x 

78.  Har området tilstrekkelig brannvannsforsyning? 28, 30 og 

87 

x  

79.  Medfører antall adkomstruter for brannbil/ambulanse/ 

luftambulanse/politi/ en risiko? 

  x 

 Andre forhold. Er det risiko for:     

80.  Sabotasje og terror 

- er tiltaket i seg selv et terrormål? 

  x 

81.  Sabotasje og terror 

-  er det potensielle terrormål i nærheten? 

  x 

82.  Er det regulerte vannmagasin/damanlegg med spesiell fare 

for usikker is/endringer i vannstand mm? 

  x 

83.  Er det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(eksempelvis stup)?  

  x 

84.  Kan hendelser ved tiltaket føre til distribusjon av forurenset 

drikkevann? 

  x 

 Medfører bortfall av følgende tjenester ulemper for 

planområdet: 

   

85.  - elektrisitet (kraftlinjer), energi, gass   x 

86.  - teletjenester   x 

87.  - vannforsyning 28,30 og 

78 

x  

88.  - renovasjon/spillvann   x 

89.  Medfører tiltaket risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring?   x 

90.  Er det risiko for andre spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring? 

  x 

 Se kapittel 3.43.5 for kommentarer vedr. emnene/hendelsene 

erosjon og kvikkleireskred. 
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6 Analyse 

I de følgende kapitler gjennomgås de aktuelle temaene fra sjekklisten i kapittel 5 og de 

gjennomgås i henhold til veileder fra DSB (2017) for å kartlegge risiko og sårbarhet. Hver 

hendelse blir beskrevet, sannsynlighet og konsekvens vurderes og risiko oppsummeres. De 

tre kategoriene under konsekvens er "liv og helse", "stabilitet" og "materielle verdier". 

Avbøtende tiltak og videre håndtering i plan vurderes også. Noen hendelser er, som tidligere 

nevnt, slått sammen for å forenkle analysen noe da de omhandler samme tema. Sårbarhet 

defineres ifølge DSB (2017) som evne til motstand og gjenopprettelse ved tiltaket, eventuelle 

eksisterende barrierer og eventuelle følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen 

og kommenteres kort i forbindelse med hver hendelse.  

 

Videre kan funnene i analysen kan gi grunnlag for å  

- Avvise planforslaget (PBL § 12-11)  

- Angi arealformål (PBL §§ 11-7 og 12-5)  

- Angi hensynssoner med tilhørende bestemmelser (PBL §§ 11-8 og 12-6)  

- Gi bestemmelser (PBL §§ 11-9, 11-10, 11-11 og 12-7)  

Disse tiltakene bygges inn i de juridiske plandokumentene og skal gis konkrete rammer for 

tiltak ved gjennomføring av planen.  

6.1 Naturrisiko 

Hendelse/ situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1.  Skred (løsmasse-/fjell-/flomskred) /steinsprang/ erosjon 

2. snø- og isras 

Lav LH middels  

S små  

MV middels  

 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/ viser et aktsomhetsområde for snøskred nord på Skult.  

Det er ikke gjort ytterligere vurderinger av området. Pga sannsynlig snømengde i området er 

faren begrenset, spesielt dersom klimaet blir varmere. Viser til klimaprofilen for Hordaland.  

Det er sannsynlig at det ved detaljplanlegging og gjennomføring av arbeider på området kan 

stå igjen fjellskjæringer. Muligheten for steinsprang og evt sikring av fjellskjæringene skal 

vurderes i detaljreguleringsplanen.  

Sikkerhetsklasse: 2 eller 3 avhengig av detaljreguleringen.  

Sårbarhetsvurdering: Tiltaket vil være sårbart for hendelsen dersom den er reell.  

  

Usikkerhet: Kunnskapsgrunnlaget er usikkert.  
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Avbøtende tiltak 

Det er lagt inn bestemmelsesområde nord på Skult med krav om at ras/snøras må vurderes 

nærmere i forbindelse med detaljreguleringsplan. I forbindelse med detaljreguleringsplan 

skal det vurderes tiltak som fjerner risikoen. Det samme gjelder der en legger opp til 

fjellskjæringer mht steinsprang.  

 

Hendelse/ situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

28 Brannvesen, politi, sivilforsvar, ambulanse 

30/87 Vannforsyning 

78 Har området tilstrekkelig brannvannsforsyning 

 

Middels LH store  

S små  

MV middels  

 

Det er i planarbeidet gjort vurderinger knyttet til brannvann- og drikkevannsforsyning for 

området. Kravet til småhusbebyggelse lar seg innfri, men ved etablering av konsentrert 

bebyggelse må høyde på bebyggelse og ledningsdimensjoner vurderes nærmere.  

I kommuneplanen til Sveio står det i punkt 3.1.4:  

I reguleringsplanen for byggeområder skal det etableres rekkefølgekrav om godkjent 

slukkevannsforsyning og slike anlegg skal etableres sammen med tekniske anlegg. 

Sårbarhetsvurdering: Tiltaket vurderes som sårbart overfor hendelsen, da manglende 

brannvannsforsyning kan være kritisk for brannvesenets muligheter for slukking av brann.  

 

Avbøtende tiltak 

Tiltak for sikring av tilstrekkelig vannforsyning skal inngå i arbeidet med tekniske planer og 

vurderes i forbindelse med detaljreguleringsplaner for det enkelte delområde.  
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6.2 Virksomhetsrisiko i planområdet 

Hendelse/ situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

39.  Støy/støv/lukt (eksisterende situasjon) 

53. Støy/støv/lukt fra trafikk (i fremtiden) 

Lav LH små  

S små  

MV små  

 

Byggeområder i områdeplanen grenser til eller ligger nær fv. 47 og fv. 541. Ettersom 

planområdet i all hovedsak er ubebygd er det ingen risiko for støv/støy eller lukt fra 

trafikken i dag.  

Med fremskrevet trafikkmengde og beregnet vegtrafikkstøy for ny fv. 47 og fv. 541 vil østre 

og nord-østre deler av planområdet være utsatt for trafikkstøy, og bebyggelse blir liggende i 

gul sone. Usikkerhet: Om trafikkmengden øker så mye som antatt, og om fv47 og fv541 blir 

utbygd slik de nå er planlagt kjenner vi ikke til på dette tidspunktet.  

Sårbarhetsvurdering: Enkelte av boligområdene vurderes som sårbare for støy da de vil ligge 

innenfor gul sone. Ved detaljregulering med angivelse av evt. avbøtende tiltak vil risikoen 

være ivaretatt, og områdene få tilfredsstillende støynivå.  

Avbøtende tiltak 

Det er i planbestemmelsene satt krav om støyberegninger ved detaljregulering av områder 

som kan ligge i gul sone mht trafikkstøy. Beregningene vil vise hvor det er behov for  tiltak.  

6.3 Transport/trafikksikkerhet 

   

Hendelse/ situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

72.  Til skole/barnehage/idrettsanlegg 

 

 

 

Lav LH små  

S små  

MV små  

Det er i dag ikke trafikksikker skoleveg til Vikse skole og barn innenfor planområdet vil ha 

krav på skolebuss. Gang og sykkelveg til Vikse skole er under planlegging.  

Det pågår reguleringsplanarbeid for fv. 47 og kryssområdet til fv. 541. Når dette 

veganlegget er ferdig utbygd vil det bli sikre forbindelser for myke trafikanter til både Ekrene 

næringsområdet, Ekrene boligfelt (med barnehage) og bussholdeplass. I tillegg planlegges 

det en ny barnehage i områdeplanen for Ekrene Vest som det vil være kort avstand til, og 

trygg tilgjengelighet for gående.  

Usikkerhet: Det er usikkert når veganleggene som er under planlegging blir bygd.  
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Sårbarhetsvurdering: Skoleveg for barn er ikke trafikksikker før ny GS-veg er etablert frem til 

Vikse skole. Det antas at dagens skolebussruter opprettholdes frem til GS-vegen er etablert. 

Med dette tiltaket anses sårbarheten å være liten.  

Avbøtende tiltak 

Frem til det blir bygd gang og sykkelveg til Vikse skole vil elevene trolig ha krav på 

skoleskyss.  
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7 Konklusjon i form av risikomatrise 

Under følger risikomatriser for Liv og helse, Stabilitet og Materielle verdier. De nummererte 

hendelsene fra sjekklisten i kapittel 5 og risikovurderingen i kapittel 6 er plassert i den 

rubrikken de hører hjemme som følge av vurdert sannsynlighet og konsekvens. 

Risikomatrise Liv og helse 

 

      Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Små Middels Store 

Høy    

Middels   

 

28/30/78/87 

Lav 72, 39/53 1/2  

 

Risikomatrise Stabilitet 

 

        Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Små Middels Store 

Høy    

Middels 28/30/78/87  

 

 

Lav 72, 39/53, 1/2   

 

 

Risikomatrise Materielle verdier 

 

Konsekvens          

 

Sannsynlighet 

Små Middels Store 

Høy    

Middels  28/30/78/87,  

Lav 72, 39/53 1 /2  

 

 

 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 

 

Figur 6: Oppsummering risiko. 
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8 Oppsummering 

Totalt 9 hendelser ble under arbeidet med sjekklisten avdekket til å være relevante 

hendelser. Noen hendelser ble slått sammen i risikovurderingen, hvilket resulterer i at totalt  

4 hendelser er risikovurdert.  

Innenfor risikokategori liv og helse ble det avdekket 1 hendelse i rød risikokategori, ingen i 

gul og 3 hendelser i grønn risikokategori. Hendelsen i rød sone gjelder 

brannvannsforsyning. Tiltak for sikring av tilstrekkelig vannforsyning skal inngå i arbeidet 

med tekniske planer og vurderes i forbindelse med detaljreguleringsplaner 

I risikokategori stabilitet ble det ikke avdekket noen hendelser i rød og gul risikokategori. 

Det er avdekket 4 hendelser i grønn risikokategori. 

I risikokategori materielle verdier ble det ikke avdekket noen hendelser i rød risikokategori. 

Det ble avdekket 1 hendelse i gul og 3 hendelser i grønn risikokategori. Hendelsen i gul 

sone gjelder brannvannsforsyning. Tiltak for sikring av tilstrekkelig vannforsyning skal inngå 

i arbeidet med tekniske planer og vurderes i forbindelse med detaljreguleringsplaner  
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10 Vedlegg 

 

10.1 Komplett sjekkliste med kommentarer 

 

SJEKKLISTE ROS-ANALYSE 

 

AKTUELT KOMMENTARER 

Ja Nei  

 Naturrisiko. Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:  

1.  Skred (løsmasse-/fjell-/flomskred) / steinsprang / 

erosjon 

x   

2.  Snø-/ isras x   

3.  Utglidninger (geoteknisk ustabilitet) / 

undersjøiske skred 

 x Ikke aktuelt for planområdet 

4.  Havnivåstigning/springflo/stormflo   x Ikke aktuelt for planområdet 

 

5.  Bølger/bølgehøyde  x Ikke aktuelt for planområdet 

6.  Flom i innsjø/vann  x Ikke aktuelt for planområde 

7.  Flom elv/bekk/  x Aktuelt tema, men ikke ansett som et ekstraordinært 

faremoment. 

8.  Urban flom/overvann /flom lukket bekk  x Aktuelt tema, men ikke ansett som et ekstraordinært 
faremoment. 

9.  Ekstrem vind  x Ikke ansett som ekstraordinært risikomoment.  

10.  Ekstreme nedbørsmengder  x Ikke ansett som ekstraordinært risikomoment. 

Avbøtende tiltak vil være å utarbeide tekniske planer 

for eksempelvis overvannshåndtering, se punkt 8. 

11.  Mangel på nedbør  x Ikke ansett som ekstraordinært risikomoment 

12.  Lyn og torden  x Ikke ansett som ekstraordinært risikomoment 

  

13.  Radongass  x Et område markert som høy aktsomhet for radon i 

NGU.no. Ikke ansett som ekstraordinært faremoment. 

Krav i TEK17.  

14.  Snø/is/frost/tele/sprengkulde  x Er ikke ansett som et ekstraordinært faremoment,  

15.  Ras i tunnel  x Ikke aktuelt i planområdet 

16.  Vil vær/føre kunne avgrense tilgjengelighet til 

området? 

 x Det er flere veier inn i planområdet 

17.  Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare 

for bebyggelsen? 

 x Fare for lyngbrann ved tørt vær eller ved bråtebrann, 

men ikke ansett som ekstraordinært risikomoment.  

Natur- og Kulturmiljø. Kan tiltak i planen medføre risiko for: 

18.  Sårbar fauna   x Vurdering gjennomføres basert på kjent informasjon 

jmf notat vedlagt planforslaget 

19.  Sårbar flora   x Vurdering gjennomføres basert på kjent informasjon 

jmf notat vedlagt planforslaget 
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20.  Verneområde/naturområde  x Intet verneområde registrert i umiddelbar nærhet til 
planområdet. 

21.  Vassdragsområde  x Ikke aktuelt i planområdet 

22.  Kulturminne/-miljø/ fornminne  x Ingen kjente kulturminner/-miljø/fornminne innenfor 

planområdet. Rogaland fylkeskommune har utført 

befaring av området. 

23.  Landbruksareal  x  

24.  Kulturlandskap  x  

25.  Andre sårbare områder  x Ikke aktuelt i planområdet 

Bygde omgivelser. Kan tiltak i planen få virkninger for: 

26.  Veg/bro/knutepunkt/tunnel  x Det er ikke gang og sykkelveg til Vikse skule. 

Byggeområdet vil sannsynligvis medføre mer trafikk 

på fv541, men så lenge det uansett er skolebuss vil 

ikke dette medføre ytterligere forverring av 

forholdene. For de som bor langs fv541 kan det 

allikevel bli mer støy og andre forhold som skyldes 

økt trafikk. Det er tatt hensyn til at ny fv47 med nye 

kryssløsniger an bygges, men det er mulig å bygge ut 

planområdet uten denne utbyggingen.  

27.  Sykehus/-hjem, kirke, skole, andre institusjoner  x Ikke aktuelt i planområdet 

28.  Brannvesen, politi, sivilforsvar, ambulanse x  Risikovurderes sammen med 30, 78 og 87. 

29.  Havn, kaianlegg, farleder  x  

30.  Vannforsyning x  Risikovurderes sammen med #87 

31.  Kraftforsyning  x Så vidt en er kjent med vil det ikke bli 

kapasitetsproblemer for å forsyne området. Evt 

utbygging vil kunne medføre behov for nye trafoer 

32.   Forsvarsområde  x Ikke aktuelt i planområdet 

33.  Tilfluktsrom   x Ikke aktuelt i planområdet 

34.  Område for rekreasjon/idrett/lek på land 

(eksempelvis park) 

 x Mulighet for endret kjøremønster forbi enkelte 

lekeplasser, men ikke vurdert som et emne som må 

risikovurderes.  

35.  Område for rekreasjon/idrett/lek til vanns  x Ikke aktuelt i planområdet  

Eksisterer det virksomhetsrisiko i området før utbygging? 

36.  Akutt forurensing 

- utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

37.  Permanent forurensing til grunn/sjø/vassdrag  x Ikke aktuelt i planområdet 

38.  Støv/støy/lukt fra industri   x Ikke aktuelt i planområdet 

39.  Støv/støy/lukt fra trafikk  x  Trafikkstøy fra fv47 og fv541. Risikovurderes 

sammen med #53 

40.  Støv/støy/lukt fra andre kilder   x Ikke aktuelt i planområdet 

41.  Sterkt/forstyrrende lys, vibrasjoner  x Ikke aktuelt i planområdet 

42.  Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling)  x Ikke aktuelt i planområdet 

43.  Risikofylt virksomhet (kjemikalier, eksplosiver, 

olje og gass, radioaktivitet, fyrverkeri) 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

44.  Avfallsbehandling  x Ikke aktuelt i planområdet 

45.  Oljekatastrofeområde  x Ikke aktuelt i planområdet 

 

46.  Større branner i bebyggelse  x Krav til byggverk vil være i hht TEK17, og det er da 

ikke behov for risikovurdering.  

 

47.  Dambrudd  x Ikke aktuelt i planområdet 

48.  Endring i grunnvannsnivå  x Ikke aktuelt i planområdet 
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49.  Er planområdet forurenset av tidligere 

virksomhet? ( gruver, steintipper, åpne sjakter, 

militære anlegg, avfallsdeponering, 

bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg, mekanisk 

verksted, galvaniseringsverksted, 

impregneringsverk, gjentatte 

rivningsarbeider/rehabilitering av bygn. fra 1950-

1980tallet,etc) 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

Vil tiltaket medføre virksomhetsrisiko i fremtiden? 

 

50.  Fare for akutt forurensing; 

- utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

 

51.  Permanent forurensing til grunn/sjø/vassdrag  x Ikke aktuelt i planområdet 

52.  Støv/støy/lukt fra industri   x Ikke aktuelt i planområdet 

 

53.  Støv/støy/lukt fra trafikk x   

54.  Støv/støy/lukt fra andre kilder   x Ikke aktuelt i planområdet 

55.  Sterkt/forstyrrende lys, vibrasjoner  x Ikke aktuelt i planområdet 

56.  Høyspentlinje  x Ikke ansett som ekstraordinært risikomoment i 

planområdet. 

57.  Risikofylt virksomhet (kjemikalier, eksplosiver, 

olje og gass, radioaktivitet, fyrverkeri) 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

58.  Avfallsbehandling   x  

59.  Oljekatastrofe  

 

x Ikke aktuelt i planområdet 

60.  Større branner i bebyggelse  x Ikke ansett som ekstraordinært risikomoment i 

planområdet 

61.  Dambrudd  x Ikke aktuelt i planområdet 

62.  Endring i grunnvannsnivå  x Ikke aktuelt i planområdet 

Transport/trafikksikkerhet.  

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en 

risiko for området? 

   

63.  - hendelser i luften?  x Er ikke vurdert som ekstraordinært faremoment i 

forbindelse med etablering av tiltaket. 

64.  - hendelser på jernbane?  x Ikke aktuelt i planområdet 

65.  - hendelser på sjø?  x Ikke aktuelt i planområdet 

66.  - hendelser på veg, herunder ulykke med farlig 

gods på veg? 

 x Er ikke vurdert som ekstraordinært faremoment i 

forbindelse med etablering av tiltaket. 

 Er det risiko for: 

67.  - Møteulykker på veg  x Ikke aktuelt for planområdet 

68.  - Ulykke med gående/syklende  x Ikke aktuelt for planområdet 

69.  - Ulykke i avkjørsel  x Ikke aktuelt for planområdet 

70.  - Viltpåkjørsel  x Ikke aktuelt for planområdet 

71.  - Andre ulykkespunkt (eksempelvis kryss, fortau, 

gangfelt, skulder, sideterreng, rekkverk, rabatter, 

begrenset høyde (underganger)? 

 x Ikke aktuelt for planområdet 
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 Er det spesielle farer forbundet med bruk av 

transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området: 

   

72.  - Til skole/barnehage/idrettsanlegg etc.? x  Risikovurderes sammen med 74 

73.  - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?  x  

74.  - Til forretning/busstopp etc.?  x  

Nød- og redningstjenester: 

 Er det risiko for:    

75.  … svikt i fremkommelighet for personer, varer og 

tjenester? 

 x Det er flere veier inn i området. Dette ansees ikke 

som et ekstraordinært risikomoment.  

76.  … svikt i nød- og redningstjenesten?  x Det er flere veier inn i området. Dette ansees ikke 

som et ekstraordinært risikomoment.  

77.  Omfatter området spesielt farlige anlegg?  x Ikke ansett som ektraordinært risikomoment da det 

ikke kjennes til spesielt farlige anlegg i området der 

tiltaket planlegges.  

78.  …at brannvannsforsyning er utilstrekkelig? x  Risikovurderes sammen med #28 

79.  Medfører antall adkomstruter for 

brannbil/ambulanse/ luftambulanse/politi/ en 

risiko? 

 x Det er flere veier inn i området 

Andre forhold. Er det risiko for:  

80.  Sabotasje og terror 

- er tiltaket i seg selv et terrormål? 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

81.  Sabotasje og terror 

-  er det potensielle terrormål i nærheten? 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

82.  Er det regulerte vannmagasin/damanlegg med 

spesiell fare for usikker is/endringer i vannstand 

mm? 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

83.  Er det naturlige terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare (eksempelvis stup)?  

 x Ikke aktuelt i planområdet 

84.  Kan hendelser ved tiltaket føre til distribusjon av 

forurenset drikkevann? 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

 Medfører bortfall av følgende tjenester ulemper for planområdet: 

85.  - elektrisitet (kraftlinjer), energi, gass  x Ikke ansett som et ekstraordinært risikomoment 

86.  - teletjenester  x Ikke ansett som et ekstraordinært risikomoment 

87.  - vannforsyning x  Risikovurderes sammen med #30. 

88.  - renovasjon/spillvann  x Ikke ansett som et ekstraordinært faremoment 

89.  Medfører tiltaket risiko for ulykke ved 

anleggsgjennomføring? 

 x Ikke aktuelt i planområdet 

90.  Er det risiko for andre spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring? 

 x Ikke aktuelt i planområdet 
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