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Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 

forbindelse med detaljregulering av nytt fortau i Trolldalen i Fredrikstad kommune. 

ROS-analysen konkluderer med at etablering av fortau mellom Trolldalen og Tangen ikke medfører store 

endringer fra dagens situasjon. Tiltaket er i denne rapporten generelt vurdert til å være positivt med tanke 

på risiko og sårbarheten til planområdet.  

Rapporten har avdekket fire uønskede hendelser, overvannsproblematikk, springflo, skogbrann og ulykke 

mellom bil og gående/ syklende. 

De potensielle hendelsene som er forbundet med risiko kan minimeres gjennom risikoreduserende tiltak. 

Det anbefales å utbedre overvannsanlegget og sikre hensynssoner for frisikt i plankartet. For skogbrann 

kan det eventuelt gås gjennom brannrutinene ved slike hendelser. Springflo vil kunne påvirke 

planområdet men det vurderes at dette medfører liten risiko da laveste punkt på veien er ca. 1,5 meter 

over havet.  
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1 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse 

med detaljregulering av nytt fortau i Trolldalen i Fredrikstad kommune. Bilde 1 viser et oversiktskart med 

lokalisering av planområdet.  

 

 

Figur 1: Prosjektområdets lokalisering. Kilde kartgrunnlag: Norgeskart 
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Bilde 1: Flyfoto viser veistrekningen fortauet er planlagt. Kilde flyfoto: Finn.no 

1.1 Formål 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med 

etablering av fortau mellom Trolldalen og Tangen i Fredrikstad kommune. Mer konkret er formålet følgende:  
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• Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over de 

uønskede hendelsene. 

• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.  

1.2 Hjemmel 

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-

analyse ved planer for utbygging. 

§ 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». 
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2 Beskrivelse av planområdet og planforslaget  

2.1 Planområdet  

Planområdet omfatter strekningen mellom bussholdeplassen som heter Trolldalen og veien frem til Tangen 

inkludert parkeringsplassen ved Tangen. Planområdet er ca. 21,2 daa. stort og i overkant av 1 km langt. 

Planområdet er i nord og sør preget av bolig/ fritidsbebyggelse mens den midtre delen består av et 

skogsområde med en del mindre fjellknauser i dagen. Veien går her i en mindre dalformasjon. Her ligger det 

også et areal for båtoppbevaring. 

 

2.2 Planlagt tiltak 

Planen legger opp til å etablere fortau langs hele veistrekningen i planområdet på vestsiden av dagens vei. 

For å minimere inngrep i tilstøtende eiendommer legger planen opp til å også sideforskyve veien enkelte 

steder på strekningen.  

Planen legger opp til at fortauet skal være 2,75 meter bredt og veien skal være 6,3 meter bred. I tillegg 

regulerer planen grøftearealer på begge sider av veien og fortauet. Planen legger også opp til at 

eksisterende inn- og utkjøringer til eiendommer beholdes. 
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Figur 2: Foreslått detaljreguleringsplan 

 

 

2.3 Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Dersom tiltaket er utsatt for skred eller flom/stormflo skal det fastsettes en sikkerhetsklasse iht. TEK17. For 

dette tiltaket er det kun sikkerhetsklasse for flom/stormflo som er aktuelt. Klassifiseringen av 

sikkerhetsklasse fremgår i Tabell 2. Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo. 
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3 Metode 

3.1 Generell beskrivelse av metode  

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og 

sårbarhet samt å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi et godt 

beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Her følges metode i samsvar med 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – 

Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017.  Figur 3viser trinnene i ROS-analysen. 

 

 

Figur 3: Trinnene i ROS-analysen (kilde: DSB, 2017) 

 

3.1.1 Mulige uønskede hendelser  

ROS-analysen er gjennomført ved å kartlegge planlagt tiltak med utgangspunkt i tilgjengelige utredninger og 

databaser. Med utgangspunkt i dette er det vurdert sannsynligheten for at ulike hendelser skal inntreffe. 

3.1.2 Vurdering av risiko og sårbarhet 

I en ROS-analyse gjøres en risikovurdering av hver av de identifiserte uønskede hendelsene, det vil en 

vurdering av sannsynlighet for om hendelsen vil inntreffe og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Det 

benyttes et analyseskjema for hver uønsket hendelse.  

Sannsynlighetsvurdering 

Sannsynlighet brukes som et mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i 

det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.  

 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet 

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Beskrive planområdet
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 Tabell 1. Sannsynlighetskategorier for planROS.  

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 % 

 

Tabell 2 viser sannsynlighetskategoriene for naturhendelsene flom/stormflo (som følger av kravene gitt i TEK 

17, kapittel 7). 

 

Tabell 2. Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo.  

F SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET (PER ÅR) 

F1 Høy  1 gang i løpet av 20 år 1/20 

F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år 1/200 

 

3.1.3 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planlagt tiltak 

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde for de 

ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene illustreres ved hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen som 

benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017), og det vil bli 

presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i sammendraget.  

 

Tabell 3. Risikomatrise (DSB, 2017).  

 KONSEKVENSER FOR <konsekvenstype> 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10%     

Middels 1-10% 

 

    

Lav <1% 

 

 

 

   

 

Konsekvensene deles inn i ulike konsekvenstyper for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre 

når det gjelder alvorlighetsgrad for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Det er brukt følgende 

konsekvenskategorier i denne ROS-analysen:  

Liv og helse: Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre som kan 

bli påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.  
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Stabilitet: Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) 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: Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen 

i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendommen.  

 

3.1.4 Identifisere tiltak for å redusere risiko  

På bakgrunn av ROS-vurderingen identifiseres tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Aktuelle tiltak kan 

være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer.  

 

3.2 Avgrensinger 

• ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller 

sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.  

• Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal 

inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

• Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter, eller 

betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert. 

• Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er 

behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å 

forebygge risiko.  

 

3.3 Metode i dette prosjektet  

ROS-analysen er gjennomført ved å kartlegge planlagte tiltak med utgangspunkt i tilgjengelige utredninger 

og databaser. Med utgangspunkt i dette er det vurdert sannsynlighet for at ulike hendelser skal inntreffe. 
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4 Mulige uønskede hendelser 

Som en del av ROS-analysen er det gjennomført en innledende kartlegging av mulige hendelser og 

potensielle farer innenfor planområdet, se tabellen nedenfor. Risiko-identifiseringen danner grunnlag for 

hvilke potensielle farer som bør vurderes spesielt i ROS-analysen. Uønskede hendelser vurderes nærmere i 

kap 5.    

4.1 Risikoidentifisering  

Uønskede hendelser Relevant for 

tiltaket 

Kommentar/Begrunnelse 

Naturgitte forhold 

Sterk vind Nei Årsmiddelvinden for planområdet er ifølge NVE på 

6.5-7,0. Det vurderes at vindforholdene i 

planområdet ikke er unormalt store og ikke vil 

påvirke planlagt tiltak (1) 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Bølger/bølgehøyde Nei Laveste kotehøyde i planområdet er omkring 1-2 

meter over havet. Det vurderes dithen at 

bølgetoppene blir noe redusert da planområdet 

ligger innenfor skjærgården og dette vil redusere 

bølgehøyden slik at det ikke vil utgjøre noe risiko for 

tiltaket. Ved stormflo analyseres dette under 

Stormflo/havnivåstigning.  

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Snø/is Ja Planområdet vil i perioder ha innslag av snø og is. 

Da planområdet ligger langs kysten i Østfold 

vurderes området til å ligge i et område som ikke er 

spesielt utsatt for snø og is. Planen legger heller 

ikke opp til unormalt bratte bakker. Det legges til 

grunn at kommunens brøyte- og strørutiner følges. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Frost/tele/sprengkulde Ja Planområdet vil i perioder ha innslag av frost/ tele/ 

sprengkulde. Da planområdet ligger langs kysten i 

Østfold vurderes området til å ligge i et område som 

ikke er spesielt utsatt for dette. Det legges til grunn 

at vei og fortau opparbeides i henhold til gjeldende 

standarder. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Nedbørmangel Nei Verken veien eller fortauet vurderes til å kunne bli 

påvirket av nedbørsmangel. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Store nedbørsmengder Ja Ved store nedbørsmengder kan veien få 

overvannsproblematikk.  
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Temaet vurderes videre i denne analysen 

Stormflo/havnivåstigning  Ja Statens kartverk sjø har utarbeidet en 

observasjonsserie (2) som viser potensiell stormflo 

for Fredrikstad havn. I henhold til denne 

observasjonsserien kan deler av planområdet 

potensielt bli påvirket av stormflo. Tilsvarende viser 

også kartverkets visualisering av 200-års stormflo 

(3).  

Temaet vurderes videre i denne analysen 

Flom i sjø/vassdrag Nei Det er ingen registrerte elver i planområdet (7). Ved 

store nedbørsmengder vil dette analyseres under 

store nedbørsmengder.  

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Oversvømmelser i nedenforliggende 

områder? 

Ja Nedenfor prosjektområdet ligger Ytre Oslofjord 

havet og all avrenning fra prosjektområdet fører hit. 

Ved stormflo analyser dette under 

Stormflo/havnivåstigning. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Havnivåstigning Nei Deler av prosjektområdet ligger mellom 1-2 meter 

over havoverflaten. Kartverkets visualisering av 

middel høyvann i 2090 (4) viser at prosjektområdet 

ikke vil bli direkte påvirket av havnivåstigning. Ved 

stormflo analyser dette under 

Stormflo/havnivåstigning. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

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

inkludert sekundærvirkninger 

Ja Det er stedvis berg i dagen gjennom hele 

planområdet. I følge NGUs løsmassekart (5) består 

området av bart fjell med tynt dekke over 

berggrunnen og marin strandavsetning. Med 

bakgrunn i dette tas det utgangspunkt i at det ikke 

er fare for kvikkleireskred.  

Langsmed veitraseen ligger det noen bratte 

fjellhelninger mot veien. Det forutsettes at disse 

fjellhelningene sikres etter vanlig prosedyre etter 

eventuell pigging eller sprengning i anleggsfasen. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Erosjon Nei I følge NGUs løsmassekart (5) består planområdet 

for det meste av tynt løsmassedekke over fjellet. 

Erosjonsrisikoen vurderes på bakgrunn av dette til å 

være liten. 

 Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Skog- og lyngbrann Ja Planområdet går langsmed et skogsområde. 
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Temaet vurderes videre i denne analysen 

Terrengformasjoner (stup etc).  Ja Det ligger noen bratte men korte fjellhelninger 

langsmed veien. Adkomsten til disse bratte 

helningene ovenfra går via skogen hvor området 

generelt er kupert. På bakgrunn av dette antas det 

at personer som beveger seg her generelt er 

oppmerksom på disse terrengformasjonene. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer 

Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart 

og skipsfart 

Nei Tiltaket vil ikke påvirke jernbane, luftfart eller 

skipsfart. Veien det skal gjøres tiltak på er eneste 

adkomstvei til Tangen. Planforslaget endrer likevel 

ikke dagens situasjon og vurderes derfor ikke 

videre. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Infrastrukturer for forsyning av vann, 

avløps- og overvanns-håndtering, energi, 

gass og telekommunikasjon 

Ja Vann og avløpsanlegget for Tangen går gjennom 

planområdet. Planlagt tiltak skal ikke berøre vann- 

og avløpsanlegget. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Tjenester som skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, nød- og 

redningstjenester 

Nei Det ligger ingen skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, nød- eller redningstjenester i 

umiddelbar nærhet til planområdet.  

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Ivaretakelse av sårbare grupper Nei Det er ikke identifisert noen sårbare grupper 

innenfor planområdet. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Næringsvirksomhet  

Virksomheter som håndterer farlige stoffer, 

eksplosiver og storulykkevirksomheter 

Nei Det er ikke identifisert noen virksomheter som 

håndterer farlige stoffer, eksplosiver eller 

storulykkevirksomheter innenfor planområdet. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Forurensning fra tidligere bruk  Nei Planområdet består i dag av en trafikkert vei som i 

utgangspunktet er en potensiell forurensningskilde. 

Det tas utgangspunkt i at håndtering av eventuelle 

forurensede masser i anleggsfasen håndteres etter 

egne prosedyrer. Det er ikke registrert noe andre 

kilder til forurensning fra tidligere bruk hos 

miljøstatus (6).  

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Damanlegg Nei Det er ikke registrert noen damanlegg på NVE atlas 

(7). 
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Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Høyspent Ja Det er registrert et regionalnett som går omkring 40-

50 meter fra planområdet (7). I tillegg krysser 

distribusjonsnettet planområdet på et punkt. 

Fortauet kommer ikke i konflikt med mastene til 

distribusjonsnettet. Det vurderes dithen at 

eksisterende høyspentanlegg ikke utgjør noe risiko 

for planlagt tiltak. 

 Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Om utbyggingen medfører nye risiko- og 

sårbarhetsforhold i planområdet 

Nei Det er ikke identifisert at utbyggingen medfører nye 

risiko- eller sårbarhetsforhold i planområdet. Det 

antas at etableringen av fortauet vil redusere 

risikoen i planområdet. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Forhold til omkringliggende områder 

Om det er risiko og sårbarhet i 

omkringliggende områder som kan påvirke 

utbyggingsformålet og planområdet 

Nei Det er ikke identifisert at det er risikoer eller 

sårbarheter i omkringliggende områder som kan 

påvirke utbyggingsformålet eller planområdet. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Om det er forhold ved utbyggingsformålet 

som kan påvirke omkringliggende områder 

Nei Det er ikke identifisert forhold ved 

utbyggingsformålet som kan påvirke 

omkringliggende områder.  

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Forhold som påvirker hverandre 

Om forholdene over påvirker hverandre, og 

medfører økt risiko og sårbarhet i 

planområdet 

Nei Det er ikke identifiser at forholdene over påvirker 

hverandre og medfører økt risiko eller sårbarhet i 

planområdet. Det antas at etableringen av fortauet 

vil redusere risikoen i planområdet. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 

Naturgitte forhold og effekt av 

klimaendringer  

Ja Det er forventet mer nedbør som følge av 

klimaendringer. I henhold til miljøstatus (6) vil 

planområdet få et sted mellom 5-10% økning i 

nedbør.  

Temaet vurderes videre i denne analysen under 

store nedbørsmengder 

Jernbane  Nei Det er ingen jernbane i nærområdet. 

Temaet vurderes ikke videre i denne analysen 
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Vei (ulykkespunkt m.m.) Ja Det er flere veikryss i planområdet som kan 

medføre trafikkulykker og det er mange avkjørsler 

som må krysse fortauet. 

Temaet vurderes videre i denne analysen 

4.2 Identifiserte hendelser 

Følgende hendelser er identifiserte og vurderes nærmere i egne analyseskjemaer:  

 Uønskede hendelser  

1 Overvannsproblematikk  / store nedbørsmengder 

2 Stormflo 

3 Skogbrann 

4 Ulykke mellom bil og gående/ syklende 
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet  

Identifiserte uønskede hendelser i kap. 4.1 er vurdert nærmere igjennom analyseskjema for hver hendelse.   

NR. 1 NAVN PÅ HENDELSE   Store nedbørsmengder 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Ved store nedbørsmengder kan veien få overvannsproblematikk  

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

JA F2 Det antas at en situasjon hvor 

overvannsanlegget ikke 

oppgraderes vil det regelmessig 

inntreffe overvann som samler seg 

mens større overvannsproblematikk 

inntreffer ved ekstreme 

nedbørsmengder. 

ÅRSAKER  

Dersom overvannsanlegget ikke oppgraderes kan partier av veistrekningen eller tilstøtende områder få 

større mengder overvann som samler seg opp. 

EKSISTERENDE BARRIERER  

Eksisterende overvannsanlegg  

SÅRBARHETSVURDERING  

Lite sårbart 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

  X  Inntreffer 1 gang i løpet av 200 år 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

Det antas at en situasjon hvor overvannsanlegget ikke oppgraderes vil det regelmessig inntreffe overvann 

som samler seg mens større overvannsproblematikk inntreffe ved ekstreme nedbørsmengder. 

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-TYPER HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse   X  Vurdert ut fra antall  

skader 

Stabilitet   X   Vurdert ut fra at antall 

adkomstmuligheter 

Materielle verdier    X  Vurdert ut fra direkte 

skade på eiendom  

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
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Konsekvensen av ekstreme nedbørsmengder vurderes til først og fremst få konsekvenser for 

fremkommelighet på veien i en periode.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Middels Hvor ofte ekstremvær inntreffer 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

Sikre at overvannsanlegget utbedres 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Overvannsnotatet legges som anbefaling til kommunen 
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NR. 2 NAVN PÅ HENDELSE   Stormflo/havnivåstigning 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Deler av veien (Ved Trolldalen) blir påvirket av stormflo 

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Ja F2 I henhold til NVE (2) vil 

gjentakelsesintervallet for stormflo 

som oppnår den høyden veien 

ligger lavest (ca. 1,5 m) være et 

sted mellom 100 og 200 år 

ÅRSAKER  

Stormflo 

EKSISTERENDE BARRIERER  

- 

SÅRBARHETSVURDERING  

Lite sårbart 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

  X  Inntreffer en gang i løpet av 200 år 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

I henhold til NVE (2) vil gjentakelsesintervallet for stormflo som oppnår den høyden veien ligger lavest (ca. 

1,5 m) være et sted mellom 100 og 200 år. 

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-TYPER HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse   X  Vurdert ut fra antall  

skadde 

Stabilitet    X  Vurdert ut fra omfang 

konsekvenser 

Materielle verdier    X  Vurdert ut fra direkte 

skade på eiendom  

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Ved stormflo vil dette kunne påvirke veien noe men det antas at det ikke vil komme opp på det nivået at 

det utgjør noen stor risiko 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Informasjon er basert på NVE sin kartlegging av flomfare 

(2) 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
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Tiltak 

Ingen 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Ingen 
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NR. 3 NAVN PÅ HENDELSE   Skog- og lyngbrann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Skogbrann i omkringliggende skog 

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Nei - - 

ÅRSAKER  

Skogbrann/ tørke 

EKSISTERENDE BARRIERER  

Flere retninger å evakuere 

SÅRBARHETSVURDERING  

Middels 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

  X  Inntreffer en gang i løpet av 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

Det foreligger en viss usikkerhet rundt hvor ofte skogbranner vil inntreffe men det antas generelt at 

sannsynligheten for skogbrann vil være 1 gang i løpet av 100 år.   

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-TYPER HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse   X  Vurdert ut fra antall 

skadde/ drepte 

Stabilitet   X   Vurdert ut fra antall  

 

Materielle verdier    X  Vurdert ut fra direkte 

skade på eiendom  

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Ved skogbrann antas det at dette vil være synlig på avstand og medføre at folk evakuerer i motsatt 

retning. Det vil imidlertid medføre redusert fremkommelighet i området da veien er eneste 

adkomstmulighet. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Liten Tiltaket påvirker ikke farenivået eller risikobildet for 

skogbrann i området.  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
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Eventuelt gjennomgang av brannrutinene ved 

skogbrann 
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NR. 4 NAVN PÅ HENDELSE   Vei (ulykkespunkt m.m.) 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Ulykke mellom bil og gående/ syklende ved kryssing av fortau 

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Nei   

ÅRSAKER  

Uoversiktlig kryss eller manglende tilrettelegging for myke trafikanter 

EKSISTERENDE BARRIERER  

Ingen, gående og syklende benytter veibanen  

SÅRBARHETSVURDERING  

Middels sårbart 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

   X Inntreffer sjeldnere enn en gang per 100 

år 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

Det er kun 8-10 avkjørsler som vil krysse fortauet. Det antas at disse vil holde relativt lav fart. 

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-TYPER HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse  X   Vurdert ut fra antall 

skader/ dødsfall 

Stabilitet    X  Vurdert ut fra antall  

Materielle verdier    X  Vurdert ut fra direkte 

skade på eiendom  

 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

En ulykke mellom gående/ syklende og bil vil mest sannsynlig foregå i lav hastighet men kan likevel 

medføre større skader eller dødsfall. Det vurderes at hendelsen i liten grad vil påvirke stabilitet eller 

materielle verdier. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Adkomst til eiendommer over fortau er vanlig praksis 

ved etablering av fortau. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak 

Sikre hensynssone for frisikt i plankart 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Sikre hensynssone for frisikt i plankart 
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6 Hvordan påvirker analysen planlagt tiltak? 

6.1 Sammenstilling  

Risikoer som er avdekket gjennom foreliggende analyse er oppsummert i Tabell 4, Tabell 5 og Tabell 6. Det 

er skilt mellom konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.  

Tabell 4. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse.  

 KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 

 

    

Middels 1-10% 

 

  1, 2, 3  

Lav <1% 

 

 4   

 

 

Tabell 5. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet.  

 KONSEKVENSER FOR STABILITET 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 

 

    

Middels 1-10% 

 

 1, 3 2  

Lav <1% 

 

  4  

 

 

Tabell 6. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier. 

 KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS  SMÅ FORKLARING 

Høy >10% 

 

    

Middels 1-10% 

 

  1, 2, 3  

Lav <1% 

 

  4  
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6.2 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen er det gjort en nærmere vurdering av om det er tiltak som 

er aktuelle for å redusere risiko og sårbarhet.  

Tabellen nedenfor oppsummerer forslag til tiltak og mulig oppfølging i videre prosess:  

Hendelse Tiltak Oppfølging gjennom 

planverktøy eller annet 

Risikobilde etter 

tiltak 

Overvannsproblematikk Sikre at 

overvannsanlegget 

utbedres 

Overvannsnotatet legges 

som anbefaling til kommunen 

Lav 

Skogbrann Eventuelt 

gjennomgang av 

brannrutinene ved 

skogbrann 

- - 

Ulykke mellom bil og 

gående/ syklende 

Sikre hensynssone 

for frisikt i plankart 

Sikre hensynssone for frisikt i 

plankart 

Lav 

6.3 Oppsummering  

Etablering av fortau mellom Trolldalen og Tangen medfører ikke store endringer fra dagens situasjon. 

Tiltaket er i denne rapporten generelt vurdert til å være positivt med tanke på risiko og sårbarheten til 

planområdet.  

Rapporten har avdekket fire uønskede hendelser, overvannsproblematikk, springflo, skogbrann og ulykke 

mellom bil og gående/ syklende. 

De potensielle hendelsene som er forbundet med risiko kan minimeres gjennom risikoreduserende tiltak. Det 

anbefales å utbedre overvannsanlegget og sikre hensynssoner for frisikt i plankartet. For skogbrann kan det 

eventuelt gås gjennom brannrutinene ved slike hendelser. Springflo vil kunne påvirke planområdet men det 

vurderes at dette medfører liten risiko da laveste punkt på veien er ca. 1,5 meter over havet.  

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. Ingen av de forhold 

som er avdekket i analysen er av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi at tiltaket ikke bør 

gjennomføres.   
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7 Kilder 

 

 

1. NVE vindkart:  

nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf 

2. NVE flomsonekart:  

publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_07.pdf 

3. Kartverkets flomsonekart:  

kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-

kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267270,6562414&locationId=&aar=2017&mar

gin=0&code=200YMAX 

4. Kartverkets kart over havnivåstigning:  

kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-

kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267640,6563005&locationId=&aar=2090&mar

gin=0&code=MHW 

5. NGU sitt løsmassekart:  

geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

6. Datakilde for en rekke fagområder:  

miljøstatus.no 

7. NVE atlas  

atlas.nve.no 

 

 

https://www.nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf
http://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_07.pdf
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267270,6562414&locationId=&aar=2017&margin=0&code=200YMAX
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267270,6562414&locationId=&aar=2017&margin=0&code=200YMAX
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267270,6562414&locationId=&aar=2017&margin=0&code=200YMAX
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267640,6563005&locationId=&aar=2090&margin=0&code=MHW
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267640,6563005&locationId=&aar=2090&margin=0&code=MHW
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=18&center=267640,6563005&locationId=&aar=2090&margin=0&code=MHW
https://atlas.nve.no/

