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Forord 
 

Asplan Viak har vært engasjert av Hol kommune/Geilo 770 AS/Donaco AS for å bistå i ferdigstilling av 
områdereguleringsplan for Vestlia i Hol kommune.  

ROS-analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i DSBs veileder 
for ROS-analyse i planleggingen (2017).  

Denne ROS-analysen henger sammen med ROS-analyse utført av Opus, datert 12.11.2018. De 
vurderinger som er gjort der og som fortsatt er relevante er ikke gjentatt i dette dokumentet. 

 

Ål, 11.05.2021 

 

Eirik Øen  
Oppdragsleder  
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SAMMENDRAG  

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Vestlia er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om 
ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).   

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for Vestlia reiselivsområde i Hol kommune. Planområdet er lokalisert ca. 1 kilometer 
sør for Geilo sentrum i Hol kommune. Geilolia skisenter ligger sentralt i planområdet, og området 
består i dag av alpinanlegg, ski- og turløyper, hotell- og fritidsbebyggelse i form av selveier- 
utleiehytter samt hytteområder beliggende nord- nordvest i planområdet.  
Formålet med områdereguleringen er å videreutvikle et eksisterende ski- og fritidstilbud. En økning i 
antall nedfarter og heiser, videreutvikling av sommertilbud med vekt på sykkel, samt 
fritidsbebyggelse står sentralt i planarbeidet, og tilrettelegging for et mangfold av aktiviteter 
gjennom alle årstider er spesielt viktig. 

 

 

Figur 1: Plankart. 
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Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste, 
fareidentifikasjonsmøte osv:  

• Trafikkulykke 

• Trafikkstøy 

• Flom/overvann 

• Snøskred 

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og 
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 

• Materielle 

verdier 

 

Trafikkulykke    
Planforslaget har regulert gang- og sykkelveger 
langs hovedveg, fortau (bussholdeplass) og 
sammenhengende grønnstruktur for 
stier/løyper/sykling etc. Veg ved Økle er 
regulert bredere og med bedre kurve i sving, 
med rekkefølgekrav om opparbeiding. 
Regulert rundkjøring i kryss ved fv. 40 og 
omlegging av tilkomst for Solli-området. 

Støy    Krav om støytiltak iht. støyanalyse i 
bestemmelser. 

Flom/overvann    Planforslaget følger foreslåtte tiltak i 
flomfarevurdering og VA-plan.   

Skred    Skredvoll/sikringstiltak iht. skredfareutredning. 

 

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å 
være akseptabel. 
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1 INNLEDNING 

Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra 
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling 
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).  

Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven, 
jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av planforslaget.  
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2 METODE  

ROS-analysen omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet 

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging 

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 
det legges klimapåslag for relevante naturforhold 

• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, 
eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 

 

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er 
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette 
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre 
det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom 
kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhetsROS. 

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROS-
analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er 
presentert under.  

 

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017). 

 

Beskrivelsen av planområdet i planbeskrivelse/supplerende planbeskrivelse gir et bakteppe for å 
identifisere mulige uønskede hendelser. Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet 
gjennomgang av overordnet ROS-analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i 
nærheten, viktige terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.  

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, 
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av 
de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Vurdere risiko og sårbarhet

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Beskrive planområdet (kap. 3)
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områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og 
konsekvens. 

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av 
kategoriene i tabellen under.  

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier 

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET PR. 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% 

 

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise: 

Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 

Liv og helse 

Ulykke med dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig mén; 
mange skadd 

Ulykke med 
behandlingskrevende 
skader 

Ingen alvorlig/ få/små 
skader 

Stabilitet 
System settes varig ut av 
drift. 

System settes ut av drift 
over lengre tid 

Systembrudd er 
uvesentlig 

Materielle verdier 
Uopprettelig skade på 
eiendom 

Alvorlig skade på eiendom 
Uvesentlig skade på 
eiendom 

 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene 
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisa i tabell 3. For hendelser i røde 
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens 
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.  

 
Tabell 3: Risikomatrise 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

E
T 

KONSEKVENSER 

 
 

Små Middels Store 

Høy  
(> 10%) 

   

Middels  
(1-10%) 

   

Lav  
(<1%) 

   

 

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på 
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil 
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av 
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til 
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framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er 
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser. 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor 
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen 
(plankart og bestemmelser). 

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom 
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik 
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1). 

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs 
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og 
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides 
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder 
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for 
reguleringsplanarbeidet. 

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik 
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles på sikkerhetsklasser 
for flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F) og sikkerhetsklasser for skred og flom 
som kan medføre fare for menneskeliv (S). 

Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen 
innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises for 
øvrig til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere 
forklaring av forskriftens krav. 
 

Tabell 4: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv. 

Sikkerhetsklasse 
flom  

Største nominelle 
årlige sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

F1 1/20  
(20-års flom) 

Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, 
lager) 

F2 1/200  
(200-års flom) 

Middels Byggverk beregnet for personopphold (f.eks. 
bolig, fritidsbolig campinghytte, skole og 
barnehage, kontorbygg, industribygg) 

F3 1/1000  
(1000-års flom) 

Stor Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem, 
sykehus, brannstasjon, politistasjon, 
sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som kan gi 
forurensningsfare) 
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Tabell 5: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv. 

Sikkerhetsklasse 
flom  

Største 
nominelle årlige 
sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

S1 1/100 Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager) 

S2 1/1000 Middels Byggverk der det oppholder seg maksimum 25 
personer eller der det er middels økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger, 
kjedede boliger og blokker med maksimum 10 
boenheter, fritidsboliger, arbeids og publikumsbygg, 
brakkerigg, overnattingssted) 

S3 1/5000 Stor Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 
personer eller der det er store økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger i kjede, 
boligblokk eller fritidsboliger med mer enn 10 
boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/ 
Overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer 
enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal 
beredskapsinstitusjon) 

 

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir 
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller 
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell 
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko 
etter en faglig vurdering.  

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko 
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for 
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til 
risikoreduserende tiltak oppsummeres. 

 

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen 

Eksisterende 
barrierer 

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket 
hendelse. F.eks. flomvoll. 

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer 

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse 

Risiko-
reduserende tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse.  

Sannsynlighet Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer. 

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av 
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos 
befolkningen. 

System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk 
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur. 

Sårbarhet Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det 
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann. 

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1. Planområdet og planforslaget 

 

 

Figur 2 Plankart 

3.2. Naturgitte forhold og omgivelser 

Se planbeskrivelse/supplerende planbeskrivelse og ROS-analyse (Opus, 2018). 

3.3. Sårbarhet i området 

Se planbeskrivelse/supplerende planbeskrivelse og ROS-analyse (Opus, 2018). 
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4 UØNSKEDE HENDELSER  

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige uønskede 
hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er relevante 
for området.  

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen 
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen. 

Tabell 6: Uønskede hendelser 

 
Nr 

 
Hendelse 

 
Begrunnelse 

 
Kilde 

1 Trafikkulykke Økt trafikk medfører økt fare for 
hendelser. Mest trafikk vinterstid med 
vinterføre og vintervær. Registrert 7 
ulykker innenfor planområdet (1985-2021), 
en med alvorlig skade (1985). 

Faglig vurdering 

2 Støy Økt trafikk som følge av utbygging, bolig 
nær vei (Fv.40). 

Støyanalyse 

3 Flom/overvann Økt nedbør, økt intensitet, flere tette 
flater, endring i vannveier. 

Flomutredning 

4 Skred Byggeområde innenfor faresone Skredfareutredning 
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5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av 
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i 
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver 
hendelse. 

Tabell 7: Analyseskjema for uønsket hendelse. 

 
NR. 1             UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykke 
Beskrivelse  Trafikkulykke bil/bil, person/bil 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Trafikkanalyse. Økt trafikk medfører økt fare for hendelser. Mest trafikk vinterstid med vinterføre 
og vintervær. Registrert 7 ulykker innenfor planområdet (1985-2021), en med alvorlig skade (1985). 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  x  Registrert 7 ulykker på 26 år. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

 X    

Stabilitet 
 

  x   

Materielle verdier 
 

  x   

Risikoreduserende tiltak  Planforslaget har regulert gang- og sykkelveger langs hovedveg, fortau (bussholdeplass) og 
sammenhengende grønnstruktur for stier/løyper/sykling etc. Veg ved Økle er regulert bredere og 
med bedre kurve i sving, med rekkefølgekrav om opparbeiding. Regulert rundkjøring i kryss ved fv. 
40 og omlegging av tilkomst for Solli-området. 

 

 

 
NR. 2             UØNSKET HENDELSE: Støy fra trafikk 
Beskrivelse  Støy fra trafikk som følge av utbygging. 

Kunnskapsgrunnlag/u
sikkerhet 

Planforslaget legger opp til økt trafikk. Støyanalyse utført. 

Sannsynlighet Svært 
høy 

Høy Middels Lav Svært 
lav 

Begrunnelse 

 x     Bolighus ligger tett på rundkjøring ved fv. 40. 

Konsekvens Svært 
store 

Store Middels Små Svært 
små 

Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

 x    Støy kan medføre store 
helseplager. 

 

Stabilitet 
 

    x Ikke relevant.  

Materielle verdier 
 

    x Ikke relevant.  

Risikoreduserende 
tiltak  

Krav om støytiltak iht. støyanalyse i bestemmelser for å sikre tilfredsstillende støyforhold. 

 

 
NR. 3             UØNSKET HENDELSE: Flom/overvann 
Beskrivelse  Flom, overvann/urban flom eller vanninntrenging fører til personskade eller skade på 

materielle verdier 

Kunnskapsgrunnlag/u
sikkerhet 

Flomfarevurdering, VA-plan. 
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Sannsynlighet Svært 
høy 

Høy Middels Lav Svært 
lav 

Begrunnelse 

   x   Økt nedbør, økt intensitet, flere tette flater, 
endring i vannveier. 

Konsekvens Svært 
store 

Store Middels Små Svært 
små 

Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

    x   

Stabilitet 
 

    x   

Materielle verdier 
 

   x    

Risikoreduserende 
tiltak  

Planforslaget følger foreslåtte tiltak i flomfarevurdering og VA-plan.   

 

 
NR. 4            UØNSKET HENDELSE: Skred 
Beskrivelse  Snøskred som treffer fritidsbolig. 

Kunnskapsgrunnlag/u
sikkerhet 

Skredfareutredning, faresonekart 

Sannsynlighet Svært 
høy 

Høy Middels Lav Svært 
lav 

Begrunnelse 

   x   1/1000, faresonekartlegging. 

Konsekvens Svært 
store 

Store Middels Små Svært 
små 

Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

   x    

Stabilitet 
 

    x   

Materielle verdier 
 

   x    

Risikoreduserende 
tiltak  

Skredvoll/sikringstiltak iht. skredfareutredning. 
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6 Oppsummering av risiko 

 

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av 
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til 
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er også oppsummert 
ved hver tabell. 

6.1. Risiko for liv og helse 

Tabell 8: Oppsummering av risiko for liv og helse 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

E
T 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

 
 

Små Middels Store 

Høy  
(> 10%) 

  2 

Middels  
(1-10%) 

 1  

Lav  
(<1%) 

 3, 4  

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1 Trafikkulykke Planforslaget har regulert gang- og sykkelveger langs hovedveg, fortau 
(bussholdeplass) og sammenhengende grønnstruktur for 
stier/løyper/sykling etc. Veg ved Økle er regulert bredere og med bedre 
kurve i sving, med rekkefølgekrav om opparbeiding. Regulert rundkjøring i 
kryss ved fv. 40 og omlegging av tilkomst for Solli-området. 

2 Støy Krav om støytiltak iht. støyanalyse i bestemmelser. 

3 Flom/overvann Planforslaget følger foreslåtte tiltak i flomfarevurdering og VA-plan.   

4 Skred Skredvoll/sikringstiltak iht. skredfareutredning. 

 

6.2. Risiko for stabilitet 

Tabell 9: Oppsummering av risiko for stabilitet 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

E
T 

KONSEKVENSER FOR STABILITET 

 
 

Små Middels Store 

Høy  
(> 10%) 

   

Middels  
(1-10%) 

   

Lav  
(<1%) 

1, 2,4 3  

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 
1 Trafikkulykke Planforslaget har regulert gang- og sykkelveger langs hovedveg, fortau 

(bussholdeplass) og sammenhengende grønnstruktur for 



OMRÅDEPLAN VESTLIA - GEILO 
RAPPORT 

side 16 av 19 

stier/løyper/sykling etc. Veg ved Økle er regulert bredere og med bedre 
kurve i sving, med rekkefølgekrav om opparbeiding. Regulert rundkjøring i 
kryss ved fv. 40 og omlegging av tilkomst for Solli-området. 

2 Støy Ingen 

3 Flom/overvann Planforslaget følger foreslåtte tiltak i flomfarevurdering og VA-plan.   

4 Skred Ingen 

 

 

6.3. Risiko for materielle verdier 

Tabell 10: Oppsummering av risiko for materielle verdier 

 

 

 

 

 

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1 Trafikkulykke Planforslaget har regulert gang- og sykkelveger langs hovedveg, fortau 
(bussholdeplass) og sammenhengende grønnstruktur for 
stier/løyper/sykling etc. Veg ved Økle er regulert bredere og med bedre 
kurve i sving, med rekkefølgekrav om opparbeiding. Regulert rundkjøring i 
kryss ved fv. 40 og omlegging av tilkomst for Solli-området. 

2 Støy Ingen 

3 Flom/overvann Planforslaget følger foreslåtte tiltak i flomfarevurdering og VA-plan.   

4 Skred Skredvoll/sikringstiltak iht. skredfareutredning. 

 

 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

E
T 

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

 
 

Små Middels Store 

Høy  
(> 10%) 

   

Middels  
(1-10%) 

 3  

Lav  
(<1%) 

1, 2, 4   
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Kilder 

 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 2017. Samfunnssikkerhet i kommunens 
planlegging – metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen. Veileder. 

Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Byggteknisk forskrift (TEK17). Kapittel 7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. 

Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Veiledning til kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger. 
Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. 

Utredninger/analyser for planområdet: 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (Opus, 12.11.2018) 

- Trafikk (Opus, 6.11.2018) 

- Trafikkanalyse kryssløsning fv. 40 (Sivilingeniør Helge Hopen AS, 26.09.2018) 

- Rundkjøringer Vestlia (Opus/A-stab, 13.6.2008) 

- Sporingskurver rundkjøring (Asplan Viak, mai 2021) 

- Kvalitetssikring sikringstiltak skred (Skred AS, mai 2021) 

- Faresoner, flom, skred og sikringstiltak (Opus, 6.11.2018) 

- Spesifisering av tiltak mot flom (Skred AS, 15.4.2020) 

- Geilo, Vestlia – Sikringstiltak for hyttefelt (Skred AS, 17.06.2015) 

- VA-plan (Asplan Viak, 12.11.2018) 

- VA-kart (Asplan Viak, 28.10.2018) 

- Støy (Asplan Viak, 21.12.2020) 
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VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i 
vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS-analyser 2017).  

  
UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 

 
 

Ja - vurderes i 
kap. 4. Nei (begrunnes her) 

Natur-
hendelser 

Ekstremvær 

Storm og orkan  Lite aktuelt 

Lyn- og tordenvær  Lite aktuelt 

Flom  

Flom i sjø og vassdrag X (se i tillegg 
ROS-analyse, 
Opus) 

 

Urban flom/overvann x (se i tillegg 
ROS-analyse, 
Opus) 

 

Stormflo  Ikke aktuelt 

Skred 

Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø) X (se i tillegg 
ROS-analyse, 
Opus) 

 

Skog- og lyngbrann 

Skogbrann  Lite aktuelt (se ROS-
analyse, Opus) 

Lyngbrann  Lite aktuelt (se ROS-
analyse, Opus) 

Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport 

Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)  Ikke aktuelt 

Næringsvirksomhet/industri 
Utslipp av farlige stoffer  Ikke aktuelt 

Akutt forurensning  Ikke aktuelt 

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, 
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri) 

 Ikke aktuelt 

Brann 

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)  Ikke aktuelt 
Brann i bygninger og anlegg (sykehus, 
sykehjem, skole, barnehage, 
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, 
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser, 
verneverdig/fredet kulturminne) 

 Lite aktuelt 

Eksplosjon 
Eksplosjon i industrivirksomhet  Ikke aktuelt 

Eksplosjon i tankanlegg  Ikke aktuelt 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager  Ikke aktuelt 

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer 

Dambrudd  Ikke aktuelt 

Distribusjon av forurenset drikkevann  Lite aktuelt 
Bortfall av energiforsyning  Lite aktuelt 

Bortfall av telekom/IKT  Lite aktuelt 

Svikt i vannforsyning  Lite aktuelt 
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Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering  Lite aktuelt 

Svikt i fremkommelighet for personer og varer  Lite aktuelt 

Svikt i nød- og redningstjenesten  Lite aktuelt 

 Annet   
 Trafikkulykke x (se i tillegg 

ROS-analyse, 
Opus) 

 

 Støy x  
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1. Innledning 
1.1 Hensikt  

En av oppgavene for arealplanlegging etter Plan og bygningsloven er: 

§ 3-1.h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv. 

Hensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse er å avdekke forhold som kan øke risiko og sårbarheten 
i samfunnet. Formålet med denne analysen er å avdekke hvilke risiko- eller sårbarhetsforhold som er 
tilstede i planområdet/influensområdet og eventuelt hvilke nye risiko- eller sårbarhetsforhold som 
tilføres i forbindelse med ny utbygging eller endret arealformål. I plan- og bygningsloven er det 
følgende krav til risiko- og sårbarhetsanalyse: 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

” Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalysegjennomføres 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 planensom 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.” 

 

1.2 Overordnede planer og retningslinjer 

Nasjonalt og regionalt er det føringer for risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegging. Under er 
noen av de viktigste føringene listet opp. 

Lover som berører risiko- og sårbarhet i arealplanlegging: 

• Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
• Plan- og bygningsloven 

Statlige planretningslinjer (SPR), er nasjonale forventninger til planlegging, som kommunen skal legge 
til grunn i sin planlegging. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL) § 6-2. I forhold dette tema 
er særlig de følgende aktuelle: 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).  

 

Av regionale og kommunale planer/dokumenter er de følgende aktuelle: 

• FylkesROS Buskerud 
• Strategiplan 2013-2016 – Regiongeologen Buskerud, Telemark, Vestfold Fylkeskommuner 
• Kommuneplanens arealdel 2014-2025 



Vestlia 
 

5 
 

1.3 Analyseområdet 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan 
for Vestlia reiselivsområde i Hol kommune. Oppdragsgiver er grunneiere innenfor planområdet, 
representert ved henholdsvis Geilo Holding AS og Donaco Invest AS. Områdeplanen er en offentlig plan 
og Hol kommune er forslagsstiller.  

Planområdet er lokalisert ca. 1,5 kilometer sør for Geilo sentrum i Hol kommune. Geilolia skisenter 
ligger sentralt i planområdet, og området består i dag av alpinanlegg, ski- og turløyper, hotell- og 
fritidsbebyggelse i form av selveier- utleiehytter samt hytteområder beliggende nord- nordvest i 
planområdet. 

Formålet med områdereguleringen er å videreutvikle et eksisterende ski- og fritidstilbud. En økning i 
antall nedfarter og heiser, videreutvikling av sommertilbud med vekt på sykkel, samt fritidsbebyggelse 
står sentralt i planarbeidet, og tilrettelegging for et mangfold av aktiviteter gjennom alle årstider er 
spesielt viktig. 

 

 
Figur 1. Lokalisering av planområdet, markert omtrentlig markert i blått. 
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Figur 2: Plankart med hensynssoner (utkast pr. november 2018); viser bl.a. byggeområder (oransje), skianlegg/trasé (grønt), 
planlagte skitrekk (tykk sort linje) og hensynssoner for ras- og skredfare (rød-stiplet linje). 

 

1.4 Forutsetninger 

Denne risiko –og sårbarhetsanalysen er overordnet og kvalitativ, den fokuserer hovedsakelig på 
planlagt arealbruk i planområdet, men der det er relevant inkluderes også dagens situasjon. Dvs. når 
den eksisterende situasjon påvirker den nye arealbruken er dette tatt med i analysen.  
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2. Metode 

Metoden som benyttes i ROS-analysen er en grovanalyse basert på prinsippene i NS5814 «Krav til 
risikovurderinger» og kan deles inn i følgende trinn: 

1. Identifisering av uønskede hendelser ved gjennomgang og eventuell supplering av sjekkliste. 

2. Risikoanalyse av aktuelle uønskede hendelser for planlagt situasjon. 

3. Evaluering av risiko i planområdet og som følge av planen, samt forslag til avbøtende tiltak. 

 

2.1 Vurdering av risiko, risikoakseptkriterium 

Risiko kan defineres som: «Et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier, og hvor risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og 
konsekvensene av de uønskede hendelsene.» (Rausand og Utne, 2009, s.369). 

Risiko blir i denne sammenhengen definert utfra sannsynlighet for, og konsekvens av, hendelser. For å 
vurdere sannsynlighet og konsekvens legger man til grunn akseptkriterier som gir et grunnlag for 
beslutning om hva som er akseptabel risiko.  

Denne analysen er koordinert og gjennomført av Opus Bergen AS. Analysen baserer seg på utførte 
konsekvensutredninger og rapporter knyttet til reguleringsplanen, i tillegg til offentlig tilgjengelige 
data knyttet til samfunnssikkerhet samt kartanalyser.  

I risikoanalysen plasseres de aktuelle faremomentene inn i en risikomatrise gitt av faremomentets 
sannsynlighet og konsekvens.  

For ROS-analyse brukes de samme sannsynlighetsklasser og risikoakseptkriterier som i Risiko og 
sårbarhetsanalyse av endringer i kommuneplanens arealdel 2013-2025, for Kommuneplanens arealdel 
2014-2025, Hol kommune. 

 

Sannsynlighetsinndeling 

Sannsynlighet  
Påregnelig Vil skje hvert år 
Meget sannsynlig Vil skje med en frekvens på 1-5 år  
Sannsynlig Vil skje med en frekvens på 5-15 år 
Mindre sannsynlig Vil skje med en frekvens på 15-50 år 
Lite sannsynlig Vil skje sjeldnere enn hvert 50. år 
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Konsekvensinndeling  

Konsekvens Mennesker Miljø Økonomiske skader 
Ufarlig Liten skade Ingen Inntil 1 mill. kroner 
En viss fare Noen skadde Mindre   1 - 5 mill. kroner 
Kritisk Noen alvorlig skadde 

+ 1 – 2 døde 
Omfattende   5 - 20 mill. kroner 

Farlig 5 - 20 alvorlig skadde 
+ noen døde 

Alvorlig 20 - 100 mill. kroner 

Katastrofal Over 20 alvorlig skadde 
+ mange døde 

Svært alvorlig Over 100 mill. kroner 

 

Risikomatrise  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1.Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofal 

5. Påregnelig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig       

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

• Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul 
eller grønn.  

• Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn som reduserer risiko.  
• Grønt felt indikerer akseptabel risiko.  

 

2.2 Risikoreduserende tiltak  
Risikoreduserende tiltak knyttes til reduksjon av risiko ved å redusere sannsynlighet (forebyggende) 
og/eller konsekvens (beredskap). Det kan for eksempel gjelde å få faremomentet ned fra gul til grønn 
sone. Forslag til risikoreduserende tiltak gis i risikoanalyse av representative uønskede hendelser som 
velges etter fareidentifisering.  
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3. Fareidentifisering 
Denne sjekklisten er basert på kommunale og statlige veiledere og inkluderer naturfarer, menneske –
og virksomhetsbaserte farer samt farer knyttet til (dårlig) beredskap.  

Nr Faremoment Aktuelt Kilde Kommentar 
Naturfarer 
1 Ras/Fjellskred Nei https://www.nve.no/flaum-

og-
skred/fjellskredovervaking/ 
 
Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred 

Ikke et kjent fjellskred-
område. Fjellskred oppstår 
når unormalt store parti 
(>100 000 m3) raser ut 

2 Jordskred Ja http://geo.ngu.no/kart/areali
s/ 
 
http://atlas.nve.no/  
 
Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred 

Det er flere mindre bekker i 
planområdet, samt 
morenemasser. Jordskred 
kan forekomme. 

3 Flomskred Ja http://geo.ngu.no/kart/areali
s/ 
 
http://atlas.nve.no/  
 
Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred 

Se pkt 2 

4 Steinsprang Ja http://geo.ngu.no/kart/areali
s/ 
 
http://atlas.nve.no/  
 
Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred 

Små deler av planområdet 
er berørt av faresoner for 
steinsprang. Det er enkelte 
bratte parti i vest (> 30 
grader), hvor det kan 
forekomme steinsprang. 

5 Snøskred Ja http://geo.ngu.no/kart/areali
s/ 
 
http://atlas.nve.no/  
 
Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred 

Deler av planområdet er 
berørt av faresoner for 
snøskred. Ved klimastasjon 
på Geilo er det målt 300 cm 
snø, med slike betydelige 
mengder snø kan ras 
forekomme der terrenget 
ligger til rette for det. 

6 Sørpeskred Ja http://atlas.nve.no/  
 
NVE, faktaark sørpeskred: 
http://publikasjoner.nve.no/f
aktaark/2013/faktaark2013_
06.pdf  

Kan oppstå ved helt 
vannmettet snø. Sørpeskred 
kan utløses i relativt slakt 
terreng og kan ha en mer 
uforutsigbar skredbane enn 
andre skred. Ved 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_06.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_06.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_06.pdf
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snøsmelting, kraftig regnvær 
og /eller høy vannføring i 
bekk, kan sørpeskred 
forekomme. 
 

7 Sekundærvirkning 
av skred 

Nei http://geo.ngu.no/kart/areali
s/ 
 
http://atlas.nve.no/  
 
Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred 

Sekundærvirkninger av 
skred kan skje når 
skredutløpet treffer vann og 
danner en flodbølge eller 
ved treff i andre løsmasser. 
Ustedalsfjorden er 
forholdsvis smal med 
utbuktinger og øyer, og 
terrenget flater ut og vil 
bremse/stoppe eventuelle 
store skred. Planområdet 
vurderes derfor ikke å ha 
forutsetninger for 
sekundærvirkninger av 
skred. 

8 Masseutglidning 
 
 

Ja http://geo.ngu.no/kart/losm
asse/  

Løsmassene i planområdets 
brattere parti består av tykk 
og tynn morene, med 
mindre innslag av bart fjell. 
Det går flere mindre bekker i 
området. Basert på dette 
kan det være fare for 
masseutglidning/ 
løsmasseskred.  

9 Marine 
avsetninger 

Nei http://geo.ngu.no/kart/losm
asse/  

Planområdet ligger over 
marin grense. Ikke aktuelt 

10 Kvikkleire Nei http://geo.ngu.no/kart/losm
asse/ 
 
https://www.nve.no/flaum-
og-skred/om-
skred/kvikkleireskred/  
 

Kvikkleire er opprinnelig 
leire avsatt i sjøvann. 
Planområdet ligger over 
marin grense. Ikke aktuelt 

11 Flom Ja http://atlas.nve.no/ 
 
Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred 

Det er kartlagt fire bekker 
som renner gjennom 
planområdet, ved store 
nedbørsmengder kan det 
være fare for flom fra disse. 
Flom i Ustedalsfjorden vil 
trolig ikke være en aktuell 
problemstilling i 
planområdet. 

12 Overvann/ urban 
flom 

Ja Rapport: Miljødirektoratet 
2015. Klima i Norge 2100. 
 

Årsnedbør i Norge forventes 
å øke med 18 % (spenner 
mellom 7-23 %) mot 2100. 
Styrtregnepisoder blir 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/om-skred/kvikkleireskred/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/om-skred/kvikkleireskred/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/om-skred/kvikkleireskred/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas


Vestlia 
 

11 
 

kraftigere og vil forekomme 
hyppigere. 
Ved bygging av flere 
fritidsboliger vil det bli flere 
tette flater og større sjans 
for overvann/urban flom 

13 Isgang Nei http://atlas.nve.no/  Isgang er når store ismasser 
løsner og driver med 
strømmen nedover elva 
(nve.no) Det er fire bekker i 
planområdet, men ingen 
større elver. Dette regnes 
ikke som en aktuell 
problemstilling. 

14 Vanninntrenging Ja Direktoratet for byggkvalitet. 
https://dibk.no/byggeregler/
tek/  

Bekkene i planområdet 
renner delvis nær 
fritidsbebyggelse. Ved en 
flomsituasjon kan vann 
potensielt trenge seg inn i 
bygg. 

15 Stormflo/havnivå
stigning 

Nei Rapport: Asplan Viak 2013. 
Geilo, Vestlia - Faresoner for 
flom og skred  

Planområdet ligger i 
innlandet mellom ca. kote 
770 og 1090. Fremtidig 
havnivåstigning er ikke 
aktuelt for planområdet. 

16 Ekstremnedbør Ja Rapport: Miljødirektoratet 
2015. Klima i Norge 2100. 
 
 

Årsnedbør i Norge forventes 
å øke med 18 % (spenner 
mellom 7-23 %) mot 2100. 
Styrtregnepisoder blir 
kraftigere og vil forekomme 
hyppigere. 

17 Vind Nei Rapport: Miljødirektoratet 
2015. Klima i Norge 2100. 
 
eKlima 
 
Vindkart for Norge: 
https://www.nve.no/media/
2462/vind_80m_kartbok1a_
4140.pdf  

Man regner bare med små 
endringer i middelvind og 
store vindhastigheter frem 
mot 2100. 
 
Planområdet ligger i et 
område med årsmiddelvind 
på mellom 5,5 og 6,5 m/s 
(laber bris), jf. Vindkart for 
Norge. Dominerende 
vindretning er fra vest. Over 
normalperioden (1966-
1990) er det målt vind opp 
mot 20 m/s (sterk kuling), 
men med 50 % stille 
periode.  
 
Området vurderes ikke som 
spesielt vindutsatt. 

http://atlas.nve.no/
https://dibk.no/byggeregler/tek/
https://dibk.no/byggeregler/tek/
https://www.nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf
https://www.nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf
https://www.nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf
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Bygningsmassen må 
nødvendigvis tåle vind og 
ekstrem vind jf. TEK10.  
 

18 Skog – og 
gressbrann 

Ja https://kilden.nibio.no  Det er store områder med 
vegetasjon i planområdet, 
det kan derfor være fare for 
gress- og skogbrann   

19 Radon Ja http://www.miljostatus.no/k
art/  

Det er stedvis høy risiko for 
radon i planområdet. Andre 
områder har usikker risiko. 

20 Farlig 
terrengformasjon
er (skrenter/stup) 

Nei http://atlas.nve.no/ 
 

Det er stedvis bratt terreng 
og ur i planområdet. Dette 
er imidlertid en del av 
karakteren til planområdet 
og planforslaget, og 
områdene er i stor grad 
utilgjengelige for utsatte 
grupper som barn og unge. 
Temaet vurderes derfor ikke 
som aktuelt. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
21 Virksomheter 

med fare for 
brann eller 
eksplosjon.  

Nei Miljøstatus. Info fra 
kommunen/oppstartsmøtet.  

Det er ikke kjent at det er 
virksomheter med fare for 
brann eller eksplosjon i eller 
nær planområdet 

22 Akutt forurensing 
fra nærliggende 
virksomhet 

Nei http://www.miljostatus.no/k
art/ 
 
http://www.norskeutslipp.no
/Templates/NorskeUtslipp/P
ages/company.aspx?Compan
yID=5909#  

Det er ikke kjent at det er 
virksomheter med fare for 
akutt forurensning i eller 
nærplanområdet. 
 
Geilo verksted øst for 
planområdet har avviklet 
drift og kjemikalier og avfall 
er forsvarlig håndtert 

23 Trafikkulykker Ja https://www.vegvesen.no/ve
gkart/  

Det er registrert flere 
trafikkulykker innenfor 
vegnettet i planområdet, 
samt på vegnettet i 
nærheten.  
Som vintersportssted vil 
planområdet i stor grad 
benyttes i perioder hvor 
kjøreforhold kan være 
utfordrende med snø/is. 

24 Transport av 
farlig gods 

Ja http://kart.dsb.no/  Det fraktes til sammen ca. 
2165.8 tonn/m3 farlig gods 
(2012) på vei (FV40) øst for, 
og delvis inni, planområdet.  
 

https://kilden.nibio.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/company.aspx?CompanyID=5909
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/company.aspx?CompanyID=5909
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/company.aspx?CompanyID=5909
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/company.aspx?CompanyID=5909
https://www.vegvesen.no/vegkart/
https://www.vegvesen.no/vegkart/
http://kart.dsb.no/
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Det fraktes til sammen ca. 
12830.97 tonn/m3 farlig 
gods (2012) på jernbane 
nord for Ustedalsfjorden. 

25 Skipsfart Nei  Planområdet ligger i 
innlandet, langt fra sjø. 

26 Ødeleggelse av 
kritisk 
infrastruktur 

Nei http://kart.dsb.no/  Det er ingen spesielt utsatt 
kritisk infrastruktur i eller 
nær planområdet som vil bli 
påvirket av tiltak i 
planforslaget. 

27 Grunnforurensing Ja Forsvarsbygg 2015, 
Risikovurdering og tiltaksplan 
 
Forsvarsbygg 2015, 
supplerende miljøkartlegging  

I forbindelse med 
skytebaner på Geilo er det 
påvist dels høye 
konsentrasjoner av bly i 
overflatejord og dypere 
voldmasser.  
 
Skytebanen er nå nedlagt og 
det er utarbeidet tiltaksplan 
for sanering av skytebane. 

28 Luftforurensing Nei Notat Luftforurensning, Opus 
Bergen AS 2013 

Luftkvaliteten i området er 
forventet å være god, basert 
på tilgjengelig 
bakgrunnsdata. Noe høyere 
konsentrasjon av 
luftforurensning kan 
generelt forventes langs 
bilvei, men det er bare 
Skurdalsveien (FV 40) som 
har en signifikant ÅDT (3800 
i 2016). 

29 Stråling fra 
høyspentanlegg 

Nei http://kart.dsb.no/ 
 
http://atlas.nve.no/ 
 
Statens strålevern. 
Bebyggelse nær 
høyspentanlegg. 

Det går et regionalnett med 
spenning på 66 kV i utkanten 
av planområdet i nordøst og 
nordvest.  
Det er lagt inn hensynssone 
rundt høgspentledningen for 
å sikre mot ståling fra 
anlegget. 

30 Samlokalisering 
med sårbare 
objekter 

Ja http://kart.dsb.no/  Det er mange fredete 
kulturminnelokaliteter 
innenfor planområdet. 

31 Skytebane Ja Kart Der er en skytebane i 
planområdet, denne skal 
ikke videreføres. 

32 Militære områder Nei  Kart Ikke aktuelt 
33 Støy Nei http://www.miljostatus.no/k

art/  
Planområdet ligger ikke nær 
tungt trafikkert vei eller 
støyende industri/næring, 

http://kart.dsb.no/
http://kart.dsb.no/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://kart.dsb.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
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og legger ikke opp til særlig 
støyende aktivitet. 

34 Støv fra 
industri/næring 

Nei http://www.miljostatus.no/k
art/  

Det er ikke støvende næring 
nær planområdet. 
Planforslaget legger heller 
ikke opp til dette 

Beredskapstiltak av betydning for arealplanleggingen 
35 Utrykningstid 

brannvesen 
Nei VA-rammeplan 

 
Google maps reiserute.  
 
 

Hol brannstasjon ligger ca 20 
min i kjøretid fra 
planområdet. 
 
Innsatstid utenfor tettbygde 
strøk bør ikke overstige 30 
minutter, jf forskrift om 
organisering og 
dimensjonering av 
brannvesen. Under 
utrykning vil brannbil 
vanligvis kunne ta seg 
raskere frem enn kjøretid 
basert på fartsgrense, man 
vurderer utrykningstid for 
brannvesen å være 
tilfredsstillende. 

36 Utrykningstid 
ambulanse 

Nei Google maps reiserute.  
 
  

Geilo Legesenter ligger i 
Geilo sentrum, ca. 3 min 
estimert kjøretid fra 
planområdet. 
 
Hallingdal sjukestuggu er 
nærmeste sykehus og ligger 
i Ål sentrum, 28 min 
estimert kjøretid fra 
planområdet via RV 7. 
 
Ifølge nasjonale krav til 
responstid (vedtatt av 
stortinget i 2000) skal 
ambulansen være fremme 
på hendelsestedet innen 25 
minutt i 90 % av tilfellene. 
Under utrykning vil 
ambulanse vanligvis kunne 
ta seg raskere frem enn 
kjøretid basert på 
fartsgrense, man vurderer 
utrykningstid for ambulanse 
å være tilfredsstillende. 

37 Vanntrykksoner/ 
slukkevanns-
kapasitet 

Nei VA-rammeplan Det er utarbeidet VA-
rammeplan ifm 
planarbeidet. I denne 

http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
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fremgår at trykk på ca. 7 bar 
på eksisterende nett ikke 
dekker brannvannsdekning 
på de høyeste hyttene. 
Kapasitet og omfang av ny 
pumpe og eventuelle 
trykkventiler, samt 
utplassering av 
brannkummer/hydranter 
avklares i samarbeid med 
lokalt brannvesen i 
detaljprosjekteringen. 

 

 

3.1 Aktuelle naturfarer 
Det er identifisert 12 naturfarer i eller nær planområdet. Disse er: 

pkt. 2 Jordskred,  
pkt. 3 Flomskred, 
pkt. 4 Steinsprang, 
pkt. 5 Snøskred, 
pkt. 6 Sørpeskred, 
pkt. 8 Masseutglidning  
pkt. 11 Flom 
pkt. 12 Overvann/urban flom 
Pkt. 14 Vanninntrenging 
Pkt. 16 Ekstremnedbør 
Pkt. 18 Skog- og gressbrann 
Pkt. 19 Radon 
 
Flere av de nevnte faremomentene hører naturlig sammen, og omtales samlet, da de kan være årsaker 
til samme uønskede hendelse. 
 

3.1.1 Skredhendelser; steinsprang, snøskred, sørpeskred, jordskred, flomskred og 
masseutglidning 

Det er utarbeidet flere skredvurderinger i forbindelse med planforslaget på ulike tidspunkt, blant annet 
av Asplan VIak (2013) og Skred AS (2017). Rapportene skildrer skredfare og mulige sikringstiltak i 
planområdet på et detaljert nivå. Alle typer skred omtales derfor samlet i renne ROS-analysen, og det 
vises til den nyeste rapporten, Skred AS (2017), for detaljert beskrivelse av forhold og mulige tiltak i 
planområdet. 

Planområdet består av delvis bratt terreng. Vest i området er det aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang, og jamfør Asplan Viak (2013) er flere steder i området brattere enn 30 grader. Slike bratte 
pari utgjør potensielle utløsningsområder for skred. Generelt vil snøskred begrenses av skog og ruhet 
i terrenget (som steinurer). Mindre, begrensede skred kan utløses i lysninger i skogen. Ved svært 
spesielle forhold kan også større snøskred utløses, til tross for skogen. Snøskred av mindre dimensjon 
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kan utløses av aktivitet som skikjøring i området, men dette vil ikke endre hyppigheten til større 
snøskred med årlig frekvens på 1/1000 og 1/5000. Utfallsområde for steinblokker sammenfaller med 
potensielle utløsningsområder for snøskred. 

Ved nedfartsløypene på Vestlia kan det være fare for sørpeskred ved stor vannføring i bekken langs 
nedfartsløypen, dersom vannet fra bekken renner ut i en snødekt nedfartsløype. Dette vil bare skje 
ved spesielle forhold i eksisterende snødekke (Asplan Viak 2013). 

 I tillegg til stedvis bratt terreng er det beskrevet 4 bekker som renner gjennom planområdet. Transport 
av løsmasser i form av jordskred eller flomskred kan forekomme, men Asplan Viak (2013) konkluderer 
imidlertid med at løsmasseskred ikke er en aktuell skredtype i planområdet.  

Ulike typer skred kan utgjøre risiko i planområdet og det er ikke alle områder der planlagt infrastruktur 
tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred (Skred AS 2017). Tema risikovurderes i kapittel 4. 

 

3.1.2 Flom, overvann/urban flom, vanninntrenging 
Planområdet ligger nær Ustedalsfjorden, men på grunn av stor høydeforskjell mellom flomsone og 
planområdet vurderes ikke flom fra vannet som et risikomoment, selv ikke med klimatillegg (Asplan 
Viak 2013). Det er fire bekker i planområdet som er undersøkt med hensyn på flom.  

Bekken lengst vest har en etablert voll mot hyttefelt hvor øvre deler har skade på grunn av erosjon og 
liten overhøyde til bekken (Asplan Viak 2013). Bekken har liten overhøyde mot hytter i vest og vannet 
tar flere steder alternative veier. Kulvert/inntaket under hyttefelt kan være begrensende ved større 
vannmengder.  

Tema risikovurderes i kapittel 4. 

 

3.1.3 Ekstremnedbør 
Mot år 2100 forventes årsnedbøren i Norge å øke med 18 % (spenner mellom 7-23 %), man forventer 
også hyppigere hendelser med nedbør på kort tid, jf. Miljødirektoratet (2015). Ekstremnedbør er en 
last som bygninger dimensjoneres for i egne standarder. Slike prosjekteringsstandarder faller utenom 
plan og bygningsloven § 28-1. Se veileder Utbygging i fareområder. Det vurderes at 
prosjekteringsstandarder knyttet til ekstremnedbør er tilstrekkelige og at ekstremnedbør ikke trenger 
egen risikoanalyse.  

 

3.1.4 Skog- og gressbrann 
Det er store områder med skog og hei i og rundt planområdet, skog- og gressbrann er derfor en fare i 
planområdet. Planområdet er mindre utsatt for tørke fordi det ligger nordvendt med lange perioder 
med snø, det er myrområder i flatere parti og flere bekker som renner gjennom planområdet. Dette 
senker risiko for brann i terrenget. Mellom 2005 og 2014 har det ikke forekommet skogbranner i Hol 
kommune, jf DSB. Området vurderes ikke som særlig utsatt for skog- eller gressbrann og temaet krever 
ikke egen risikovurdering. 

https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/utbygging-i-fareomrader-bokmal/2.-generelt-om-regelverket/2.4.-narmere-om-plan--og-bygningsloven--28-1/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=radon&_t_tags=language%3Ano%2Csiteid%3Aa8fed669-6208-4354-8fe6-9c93cb91a133&_t_ip=66.249.76.18%3A37386&_t_hit.id=EPiServer_Templates_DIBK_PageTypes_Veiledninger_ParagrafPageType/_78f14aed-2bc0-4595-8ef7-58dae85baf79_no&_t_hit.pos=37
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3.1.5 Radon 
Radon er en edelgass og har svært liten evne til å binde seg til andre stoffer. Radonatomene kan derfor 
lett unnslippe berggrunn og jord og komme ut i luften vi puster inn. Utendørs vil radonkonsentrasjonen 
normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn gjennom sprekker og utettheter 
mellom byggegrunnen og bygningen og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radon er knyttet til utvikling 
av lungekreft hos mennesker og det er satt en grenseverdi for hvor mye radon man kan ha i et 
innemiljø. Det er satt tiltaksgrense på 100 Bq/m3, men det er ønskelig med så lave nivåer som mulig 
og tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen. Maksimumsgrenseverdi for radon er 200 Bq/m3. 

Grovkartlegginger fra NGU viser at det er stedvis høy aktsomhetsgrad i forhold til radon i planområdet 
Andre områder har usikker risiko. Radon kan ikke måles i byggegrunn, men TEK10 stiller krav til 
radonreduserende tiltak i de fleste nybygg, inkludert fritidsboliger.  

Radon er en pågående prosess og ikke en uønsket hendelse som sådan, og en anser krav i TEK10 § 13-
5 som dekkende i forhold til radon i planområdet. 

 

3.2 Aktuelle menneske‐ og virksomhetsbaserte farer 
I kapittelet følger en utdypning av aktuelle menneske- og virksomhetsbaserte faremomenter for å sile 
ut hvilke faremomenter som skal risikovurderes i kap. 4. Det er identifisert fire menneske- og 
virksomhetsbaserte fare eller nær planområdet. Disse er: 

Pkt. 23 Trafikkulykker 
Pkt. 24 Transport av farlig gods 
Pkt. 27 Grunnforurensning 
Pkt. 30 Uheldig samlokalisering - kulturminner 
 

3.2.1 Trafikkulykker 
Fylkesveg 40, Skurdalsvegen, er tilkomstvei til planområdet. Nord for krysset til Bakkestølsvegen har 
veien en ÅDT på 3800 og sør for krysset har den ÅDT på 1250 (ÅDT gjelder for år 2016). Det har vært 7 
trafikkulykker innenfor planområdet, og 1 like utenfor, mellom 1985 og 2014. De fleste er med 
alvorligste skadeomfang; lettere skade. En ulykke hadde alvorlig skade som utfall (i 1985). Det er ikke 
registrert dødsulykker. Syv av ulykkene involverer bil, mens én involverer fotgjenger.  

Tema risikovurderes i kapittel 4. 
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Figur 3: Trafikkulykker på vegnettet i og nær planområdet. Ulykker innenfor planområdet er samlet innenfor blå avmerking. 
Kilde: Statens Vegvesen, vegkart (data hentet februar 2017). 

 

3.2.2 Transport av farlig gods 
Planområdet ligger ved, og inkluderer en mindre del av, FV40 Skurdalsvegen. På denne veien fraktes 
små mengder farlig gods, til sammen 1265.8 tonn/m3 i 2012. Dette inkluderer mindre mengder stoff i 
klassene: kl. 2 gasser, kl. 3 brannfarlige væsker, kl. 5.1 oksiderende stoffer, kl. 6.1 giftige stoffer, kl. 8 
etsende stoffer, og kl. 9 forskjellige stoffer og gjenstander.  

Det fraktes til sammen ca. 12830.97 tonn/m3 i 2012 på jernbanen som ligger nord for planområdet. 
Jernbanen vurderes å ligge for langt borte fra planområdet, på motsatt side av Ustedalsfjorden, til å 
føre til uønskede hendelser i planområdet. 

Uhell med farlig gods er sjeldne i Norge og DSB har regnet at det i gjennomsnitt skjer en tankbilvelt per 
kommune per 10. år (ROS-analyse for Nygårdstangen, Norconsult 2014). På grunn av de relativt små 
mengdene farlig gods som transporteres på veiene ved planområdet vurderes det ikke som aktuelt 
med en egen risikoanalyse for transport av farlig gods i denne analysen. Transport og håndtering av 
farlig gods er regulert gjennom nasjonale og internasjonale regelverk og tema vurderes ivaretatt. 

 

3.2.3 Grunnforurensing 
I forbindelse med tidligere skytebane på Geilo er det påvist dels høye konsentrasjoner av bly i 
overflatejord og dypere voldmasser. Områder er avsatt til arealformål reiseliv-, alpin-, og 
aktivitetsområde i kommunedelplan for Geilo, og det er lagt opp til fremtidig bruk av området til 
hyttefelt/golfbane/parkering. Forsvarsbygg utarbeidet i 2015 en egen risikovurdering og tiltaksplan for 
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opprydding av området. Rapporten skildrer tiltak og tiltaksomfang som kreves for å oppnå tilfreds-
stillende risiko for grunnforurensning i området.  

Rapporten fra Forsvarsbygg AS omhandler risikovurdering og tiltaksplan for det forurensede området, 
og skal ligge til grunn for utføring av tiltak i planområdet. Det utarbeides ikke en egen risikoanalyse for 
temaet i denne ROS-analysen. 

 

3.2.4 Uheldig samlokalisering – kulturminner 
Det er mange kulturminner i planområdet og en utbygging vil gi liten/middels negativ konsekvens for 
kulturminner og kulturmiljø i området. Ved å tilpasse utbyggingen til landskapsrom og siktlinjer, og 
skape minst mulig visuell påvirkning kan man avbøte virkningen til tiltaket. Ved direkte konflikt med 
kulturminner bør kunnskapsverdien disse innehar sikres gjennom en arkeologisk utgravning.  

Det er lagt inn flere hensynssoner for bevaring/båndlegging av kulturminne/kulturmiljø i planen. Det 
vises for øvrig til Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø, utarbeidet i forbindelse med 
planforslaget, hvor temaet utredes i detalj. 

 

3.3 Representative uønskede hendelser  
På basis av fareidentifiseringen er følgende representative og beslutningsrelevante uønskede 
hendelser valgt ut for en mer detaljert analyse: 

Hendelse 1: Skredhendelser fører til personskade eller materielle ødeleggelser  

Hendelse 2: Flom, overvann/urban flom eller vanninntrenging fører til personskade eller skade på 
materielle verdier 

Hendelse 3: Trafikkulykker med alvorlig utfall 
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4. Risikoanalyse av uønskede hendelser  
 

HENDELSE 1: Skredhendelser fører til personskade eller materielle ødeleggelser  
 

Drøfting av sannsynlighet: 

Det er utarbeidet faresoner for skred i forbindelse med planarbeidet (Asplan viak 2013). Det er 
flere forholdsvis små faresoner i planområdet. Det er tre områder som ligger innenfor 
hensynssoner for skred, hvor det planlegges å legge til rette for bygninger, heiser eller aktiviteter. 
Ved etablering av nedfartsløyper vil deler av skogen trolig fjernes, dette øker sannsynlighet for 
skred. 

Sannsynligheten for en alvorlig hendelse knyttet til skred er vurdert til sannsynlig, S3; vil skje med 
en frekvens på 5-15 år. 
 

Drøfting av konsekvens: 
En skredhendelse av et visst omfang kan få svært store konsekvenser for mennesker og for 
materielle verdier. Naturen vil vanligvis ikke oppleve varig skade av sporadiske skredhendelser.  
 
Mennesker: K3 – Kritisk 
  
Miljø: K2 – En viss fare 
 
Økonomiske skader: K3 – Kritisk 
 

Oppsummering 
 

 Sannsyn Konsekvens Risiko 
Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    
Liv og helse   X     X    X        
Miljø   X    X    X   
Materielle verdiar   X     X    X  

Risikoreduserende tiltak:  

Skred AS har utarbeidet rapporten Muligheter for sikring mot skred (2017) i forbindelse med 
planarbeidet. Rapporten skildrer ulike sikringsløsninger for planområdet, og sikringstiltakene i 
rapporten må utføres ved utbygging av planområdet, for å møte dagens krav til sikkerhet mot 
skred. Eksempler på tiltak er: 

- Fjerne og flytte enkelte planlagte hytter. 
- Sørge for at leilighetsbyggene ligger under kravene i sikkerhetsklasse S2. 
- Etablere støtteforbygninger i utløpsområdene. 

Ved gjennomføring av sikringstiltak jamfør Skred AS (2017), samt iht. TEK17, vurderes risikoen som 
akseptabel med hensyn på skredhendelser i planområdet.  
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HENDELSE 2: Flom, overvann/urban flom eller vanninntrenging fører til personskade eller skade på 
                         materielle verdier  

Drøfting av sannsynlighet: 

Klimaet ventes å bli våtere og varmere fremover. Sannsynlighet for større og hyppigere flommer i 
fremtiden vil derfor være tilstede. Flom i området kan trolig forekomme hyppig med tanke på 
snøsmelting på våren, men særlig skadelige flommer vil trolig forekomme mindre hyppig. 
Byggetekniske standarder sikrer mot vanninntrenging. 

Sannsynligheten for en alvorlig hendelse som følge av flom og/eller avrenning er vurdert som 
sannsynlig, S3; vil skje med frekvens 5-15 år. 
 

Drøfting av konsekvens: 
Det er ingen store vassdrag i planområdet, og konsekvensene av en flom vurderes ikke å være 
alvorlige. Mennesker vil i liten grad oppleve alvorlig skade knyttet til flom i planområdet, men det 
kan være ubehag og mindre skader på person og eiendom knyttet til flom. 
 
Mennesker: K2 – En viss fare 
  
Miljø: K2 – En viss fare 
 
Økonomiske skader: K3 – En viss fare 

 
Oppsummering 

 
 Sannsyn Konsekvens Risiko 
Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    
Liv og helse   X    X    X         
Miljø   X    X    X   
Materielle verdiar   X     X    X  

Risikoreduserende tiltak:  
Det anbefales å gjennomføre tiltak for å øke flomsikkerheten innenfor planområdet. Rapporten 
Faresoner for flom og skred (Asplan Viak 2013), eller eventuelle nyere flomvurderinger må legges 
til grunn med tanke på konkrete tiltak i gitte bekker. Eksempel på tiltak fra rapporten: 

- Rehabilitere og/eller utvide voller mot hyttefelt, med riktige dimensjoner, som plastres med 
stabil stein. 

- Grave bekkeløp fri for sedimenter på aktuelle strekk og evt. steinsette for å hindre erosjon. 
Ved utgraving bør bekkene dimensjonenes iht. Asplan Viak 2013 sine anbefalinger. 

- Bygge ut kulverter som er for små, evt: 
o Etablere plastret flomløp som leder vannet til ønsket sted. 
o Sikre/etablere flomveier  
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HENDELSE 3: Trafikkulykke med alvorlig utfall 
 

Drøfting av sannsynlighet: 

Planområdet inkluderer deler av Skurdalsvegen (Fv 40) som har moderat trafikkmengde (ca. 3800 
ÅDT). Det er registrert 7 trafikkulykker innenfor planområdet, og 1 like utenfor, flere av disse er 
knyttet til avkjørsel/kryss. Statistikken er fra 1985 til 2014, det er registrert en ulykke med alvorlig 
skadegrad, men ingen dødsfall i planområdet. Føreforholdene i planområdet kan være 
utfordrende da området er mye brukt i vinterhalvåret. Lave fartsgrenser, blindvei internt i 
hyttefeltene, etablering av gang- og sykkelvei, og etablering av rundkjøring ved Skurdalsvegen (Fv 
40), er tiltak som reduserer sannsynligheten for uhell.   

Sannsynligheten for en alvorlig hendelse er vurdert å være sannsynlig, S3: vil skje med frekvens på 
5-15 år.   
 

Drøfting av konsekvens: 

Trafikkulykkene er registrert med en skadegrad fra uskadd til alvorlig skadd. 1 av ulykkene (fra 
1985) er registrert med alvorlig skadd. Det er ikke registrert drepte i trafikkulykker ved 
planområdet. Skade på materielle verdier vurderes ikke å overstige 1 mill kr. Miljø kan bli noe 
skadelidende dersom det uhell fører til utslipp av kjemikalier eller drivstoff. 
 
  Konsekvens for trafikkulykke vurderes til:  
 
  Liv og helse: K3 – Kritisk 
  
  Miljø: K2 –En viss fare 
 

Materielle verdier: K1 Ufarlig 
 

Oppsummering 
 

 Sannsyn Konsekvens Risiko 
Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    
Liv og helse   X     X    X        
Miljø   X    X    X   
Materielle verdiar   X   X     X   

Risikoreduserende tiltak:  

Det er risiko knyttet til vegtrafikk, men denne kan gjøres så lav som mulig ved å følge Statens 
Vegvesens håndbøker for planlegging og prosjektering av vei. Særlig viktig er forholdene for myke 
trafikanter. 

Aktuelle tiltak er: 

- God veibredde 
- Lave fartsgrenser 
- Oversiktlig veisituasjon, spesielt i kryss.  
- Gang- og sykkelvei/fortau 
- Det etableres rundkjøring ved Fylkesveg 40. 
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5. Usikkerhet 
Denne analysen er bygger på foreliggende planer og kunnskap. Om det tilkommer ny kunnskap eller 
endringer i løsningsvalg i planen, kan risikobildet endres. Dersom slike endringer gir en vesentlig økning 
i risiko, må det vurderes om risikoanalysen skal oppdateres. 

Denne typen analyser vil alltid inneholde en viss usikkerhet, fordi de bygger på kvantifisering av 
sannsynlighet. Det kan være flere forhold som ligger til grunn for denne usikkerheten. Det er ikke alle 
hendelser hvor man har tidligere erfaringer eller metoder for å beregne frekvens eller for å gi eksakte 
beregninger av sannsynlighet. I disse tilfellene må sannsynlighet vurderes ut fra faglig skjønn, noe det 
vil være usikkerhet knyttet til selv om det er kvalifisert personell som foretar vurderingene. Dette vil 
også gjelde for vurdering av virkningen av avbøtende tiltak. 

Det kan oppstå utforutsette hendelser som ROS-analysen ikke har avdekket. ROS-analysen må derfor 
være et utgangspunkt for planen slik foreligger, men risikovurderinger må være et løpende tema i det 
videre planarbeidet og i prosjekteringen av tiltak, for å sikre at de til enhver tid aktuelle uønskede 
hendelsene blir håndtert. 
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6. Konklusjon 
Det er her gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til planforslaget. 
ROS-analysen er gjennomført ved hjelp av ROS-metodikk iht. Norsk standard NS5814-2008. 

Gjennom en fareidentifikasjon ble 3 representative og beslutningsrelevante hendelser valgt ut for 
risikoanalyse: 

Hendelse 1: Skredhendelser fører til personskade eller materielle ødeleggelser  

Hendelse 2: Flom, overvann/urban flom eller vanninntrenging fører til personskade eller skade på 
materielle verdier 

Hendelse 3: Trafikkulykker med alvorlig utfall 

Alle tre hendelsene havner i gul kategori for mennesker og/eller økonomiske verdier. Det innebærer 
at risikoreduserende tiltak skal vurderes. For flom og skred er det utarbeidet rapporter i forbindelse 
med planarbeidet. Skred AS (2017) skildrer skredsikringstiltak som må utføres i forbindelse med 
utbygging i området, og må være førende for utbyggingen. 

For trafikkulykker er det vanskelig å sikre seg fullstendig mot hendelser, men det finnes tiltak som kan 
settes i verk for å minimere risikoen mest mulig.  Lave fartsgrenser og et oversiktlig vegsystem, samt 
gang- og sykkelvei/fortau langs hovedvei i planområdet er tiltak som reduserer risiko for ulykker. 
Etablering av rundkjøring på Skurdalsvegen er et viktig sikkerhetstiltak. Vegene i byggefeltene er 
blindveier, noe som også reduserer trafikken. Prosjektering må skje etter Statens vegvesen sine 
veiledere.  

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet to rapporter av Forsvarsbygg (2015) med tanke på 
grunnforurensning i planområdet, deriblant risikoanalyse og tiltaksplan for grunnforurensning. 
Rapportene må ligge til grunn for tiltak i planområdet for å sikre tilstrekkelige krav med tanke på 
grunnforurensning i deler av planområdet. 

 

Hvis utbyggingen endrer karakter og formål som ikke samsvarer med dagens informasjon kan det være 
behov for en ny risiko –og sårbarhetsanalyse for planområdet.  
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