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FORORD

Asplan Viak AS har på oppdrag for Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for Sandnes boligområde. I denne forbindelse er det utarbeidet egen risiko og 
sårbarhetsanalyse.

Det vises til planbeskrivelsen for nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk.

Risiko og sårbarhetsanalysen er utført av Asplan Viak AS v/ Øivind Hugsted med bistand fra 
Roar Melsom.

Arendal, 7.11.16

Roar Melsom
Oppdragsleder

Øivind Hugsted 
Utreder
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1 INNLEDNING

Analysen er basert på rundskriv fra DSB1 og foreliggende skisse til reguleringsplan og 
tilhørende illustrasjoner. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser 
som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 
Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er 
kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert. Kommunale 
beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket.

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

det er en teoretisk sjanse 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut 

av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; 

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Samlet risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

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

4. Svært sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte

 Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid i kommunene (2001).
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2 UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK

Mulige/aktuelle hendelser, risikovurdering og relevante tiltak er sammenfattet i tabell 3. 

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

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

Natur- og miljøforhold

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

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

Nei

2. Snø-/isras Nei

3. Flomras Nei

4. Elve-/bekkeflom Nei

5. Tidevannsflom Nei

6. Radongass Ja 2 2
Området er ikke kartlagt mhp 
radon. Boligbebyggelsen 
forutsettes sikret med 
radonsperre mot grunnen.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt Nei

8. Nedbørutsatt Nei

Natur- og kulturområder

9. Sårbar flora Ja 4 1

10. Sårbar fauna Nei

11. Verneområder Nei

12. Vassdragsområder Nei

13. Fornminner (automatisk 
fredete kulturminner)

Ja 3 3

14. Kulturminne/-miljø Ja 4 1

Menneskeskapte forhold

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

15. Vei, bru, jernbane, 
knutepunkt inkl terminal

Ja 4 3 Tilførselsvei til Mandal frå ny 
E39.

16. Jernbane Nei

17. Flyplass Nei

18. Havn, kaianlegg Nei

19. Sykehus/-hjem, kirke Nei

20. Brann/politi/sivilforsvar Nei

21. Kraftforsyning Nei

22. Vannforsyning, 
renovasjon/spillvann

Nei  

23. Forsvarsområde Nei

24. Tilfluktsrom Nei
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25. Område for organisert 
idrett/lek 

Nei

26. Park; grønnstruktur, 
rekreasjonsområde; 
uorganiserte aktiviteter

Ja 2 1

27. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

28. Akutt forurensning Nei

29. Permanent forurensning Nei

30. Støv og støy; industri Nei

31. Støv og støy; trafikk Nei

32. Støy; andre kilder Nei

33. Forurenset grunn Nei

34. Høyspentlinje (em stråling) Nei

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

Nei

36. Avfallsbehandling Nei

37. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

38. Fare for akutt forurensning Nei

39. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1

40. Støy og støv fra andre kilder Nei

41. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

42. Takras Nei

Transport. Er det risiko for:

43. Ulykke med farlig gods Nei

44. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet

45. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 2 Normalt farebilde. Håndteres i 
planarbeidet.

46. Ulykke med gående/syklende Ja 2 3 Normalt farebilde. Håndteres i 
planarbeidet.

47. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring

Nei

48. Andre ulykkespunkter Nei

Andre forhold

49. Sabotasje og terrorhandlinger

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

Nei



ROS-analyse for Sandnes boligområde 7

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Asplan Viak AS

- er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

Nei

50. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm

Nei

51. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup 
etc.)

Nei

52. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc

Nei

53. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring

Nei

3 OPPSUMMERING
Tabell 3 Sammenfatning av risikovurderingene

Konsekvens:

Sannsynlighet:

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

4. Svært sannsynlig 9, 14 15

3. Sannsynlig 13

2. Mindre sannsynlig 6, 26, 39, 45 46

1. Lite sannsynlig

Tre hendelser er vurdert som potensielt alvorlige hendelser. 

Hendelse 15 er knyttet til behovet for å koordinere planarbeidet med Statens Vegvesen som 
skal prosjektere ny tilførselsvei til Mandal sentrum gjennom planområdet. 

Hendelse 13 viser til at fylkesarkeologen vurderer sannsynligheten for funn av automatisk 
fredete kulturminner for å være svært høy. 
 
En hendelser knyttet til trafikksikkerhet (46) har potensial til å være alvorlig. Farebildet 
vurderes imidlertid for å være innenfor det en må regne som normalt, og blir håndtert i 
planarbeidet. 

Disse tre potensielle hendelsene er forhold som blir vurdert og behandlet som del av det 
ordinære planarbeidet. Det er ikke registrert andre forhold som innebærer alvorlig risiko eller 
sårbarhet.  

De angitte hendelser er nærmere kommentert nedenfor. 

Ref hendelse 6, Radongass. Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav til radonforebyggende 
tiltak for slik at radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/mᵌ. Bygninger 
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beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiveres om radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 
Bq/m3. 

Ref hendelse 9. Sårbar flora. Et område ved Koppermyra, langs grusveien øst for 
Sandnes camping (nr. 28 på kartet), er det et område med store gamle ask og eiketrær. 
Registreringen omfatter sju store eiker med brysthøydeomkrets mellom 150 og 220 cm 
samt en stor ask med omkrets 200 cm. Trærne står delvis i ras- og blokkemark inn mot 
en bratt fjellvegg. Dette er en sjelden naturtype i regionen, som blir ivaretatt i 
planforslaget.

I naturbase er det registrert en forekomst av Barlind. I følge artsdatabanken vokser 
barlind på nedre Østlandet fra nordre Akershus og i et bredt belte sørover til Agder for så 
å bli mer sjelden på Vestlandet. Barlind vurderes som sårbar (VU) fordi den er i noe 
tilbakegang og er utsatt for sterk nedbeiting fra hjortedyr som forhindrer reproduksjon, 
samt at den er ettertraktet medisinsk og kan bli overhøstet. Barlind har livskraftige 
forekomster i Europa. 

Helt sør i planområdet ved Berge Vestre er det et område med rik edelløvskog og store 
gamle eiketrær. Området vil ikke komme i konflikt med planlagte tiltak.

Ref hendelse 13. Fornminner
Det er ingen registrerte fornminner innenfor planområdet. Fylkesarkeologen vurderer 
imidlertid sannsynligheten for arkeologiske funn på Sandnesheia for å være stor. Det 
skal derfor foretas arkeologiske undersøkelser innenfor planområdet. Registreringer vest 
for Holumsveien ved Vik vil bli hensyntatt i reguleringsarbeidet.

Ref hendelse 14. Kulturminne/-miljø. 
Det er to SEFRAK-registrerte bygninger innenfor området. Det ene er et våningshus på 
Vik og det andre er ei utløe ved Koppermyra. Begge disse bygningene er eldre enn 1850 
og dermed meldepliktige bygninger. Det vil si at det en skal søke kommunen for videre 
vurdering av verneverdien til disse bygningene. Det er imidlertid kun utløa som vil kunne 
bli berørt av planarbeidet. 

Ref hendelse 15. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for Vei, bru, jernbane, 
knutepunkt inkl. terminal. 
Utbygging av Sandnesheia må sees i sammenheng med vedtatt kommunedelplan for ny 
E39 delstrekning Døle Bru – Livold, samt fremtidig reguleringsarbeid for tilførselsveien til 
Mandal sentrum, som går gjennom planområdet. Det er avgjørende at disse to 
planprosessene blir koordinert slik at tilførselsvei ikke forhindrer en god utnyttelse av 
arealene som er avsatt til boligformål.  

Ref hendelse 26. Grønnstruktur. 
En kjenner ikke til at området er mye brukt til friluftsliv. I forbindelse med campingplassen 
brukes turstier til Aurebekkvatnet. Det fremtidige boligområdet ligger imidlertid nært både 
Mandalselva og Aurebekkvatnet, og vil avhengig av vegløsninger, ha god tilgang til 
friluftsliv og rekreasjon i nærmiljøet.

Ref. hendelse 31 - Berøres planområdet av støv og støy; trafikk
Sinus AS har i forbindelse med utarbeidelse av planarbeidet for Holumsveien, foretatt en 
innledende trafikkstøyvurdering med støysonekart for dagens situasjon, for en fremtidig 
situasjon med gang- sykkelveg, og for en trafikkmengde 20 år frem i tid. Vurderingen viser at 
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støy fra Holumsveien ikke vil medføre støyproblemer for område B2 på grunn av den 
naturlige høydeforskjellen. 

Støyberegninger for ny tilførselsvei fra E39 legges til grunn for planarbeidet. 

Ref. hendelse 39 - Medfører planen/tiltaket støy og støv fra trafikk
Boligutbygging vil medføre noe trafikk i området. Som følge av hastighetsbegrensning og 
ingen gjennomgangstrafikk anses omfanget av støy og støv for å være begrenset. 

Ref. hendelse 45 og 46, Ulykke i av-/påkjørsler / Ulykke med gående/syklende
Fare for trafikkulykker er knyttet til normal trafikkavvikling, og er håndtert i planarbeidet, og 
anses ikke for å innebære fare ut over det en må regne som normalt.  


