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Vedlegg 5 til Planbeskrivelsen 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
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1. Innledning. 
Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad 

forebygge mot uheldige konsekvenser. Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i 

planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i 

all planlegging.  

 

Dette understrekes i plan og bygningslovens § 4-3, hvor det bl.a. står: 

”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.” 

 

Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet kan på den ene 

siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en 

følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes. Innspill til 

arealplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan- og tilsynsmyndigheter. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for 

planarbeidet. 

 

 

2. Kort beskrivelse av planforslaget 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt boligområde, i form av frittliggende eneboliger, rekke-/kjedehus og 

flermannsboliger for å møte en framtidig etterspørsel etter nye boligtomter i nær tilknytning til eksisterende boligområde. Det anslås at det nye 

boligområde kan tilrettelegg for mellom 120 - 150 nye boenheter innenfor planens avgrensning, med en etappevis utbygging av område de neste 

20-30 åra. Det planlegges også areal for tilrettelegging av ny barnehage i område for å imøtekomme barnehagedekning. 

 

Planarbeidet vil bli utført som en detaljregulering med detaljeringsgrad som gjør det mulig å gå direkte på en byggesøknad. 
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3. Metode 
Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging” (rev. jan 2010). 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 (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller 

i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 

Katgori Forklaring 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre enn en hendelse per 1000 år 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller En hendelse per 200 – 1000 år. 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller En hendelse per 20 – 200 år / kjenner til tilfeller med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet En hendelse per 2- 20 år / forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ vedvarende En hendelse per 2 år eller oftere / forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

 

Kategori Forklaring 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  

Skader for inntil kr. 30.000 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.  

Skader mellom kr 30.000 og 300.000 

3. Betydelig/ kritisk Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 

Skader mellom kr 300.000 og 3.000.000 

4. Alvorlig/ farlig Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

Skader mellom kr 3.000.000 og 30.000.000. 

5. Svært alvorlig/ katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd eller langvarige 

miljøskader. Skader for mer enn kr 30.000.000. 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf


     Planid: 1744-20160004 

 

Saksnr. 19062  Side 5 av 16 

 

 
 
 

Beregning av risiko 

I risikoberegningen er uønskede hendelser plassert inn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x konsekvens. Denne summen viser samlet 

risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere tilfeller) x Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12.  

 
             Konsekvens:  

 
Sannsynlighet:           

 
1. Ubetydelig                                      

 
2. Mindre alvorlig / en 
viss fare 

 
3. Betydelig / kritisk 

 
4. alvorlig / farlig 

 
5. Svært alvorlig / 
katastrofalt 

5. Svært sannsynelig / 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig / 
periodevis, lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig / flere 
tilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynelig / ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 

 

De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden 

av konsekvens og/eller sannsynlighet. 

 

For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor 

akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages 

bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere 

undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende 

eller avbøtende tiltak kan planlegges.  



     Planid: 1744-20160004 

 

Saksnr. 19062  Side 6 av 16 

 

 

Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. 

 

Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er 

mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger. 
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4. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
 

Hendelse / Situasjon 

 Naturrelatert risiko 

Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Merknader / Tiltak 

Er planområdet utsatt for risiko som: Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge  

1. Flom: elv, sidevassdrag Nei     

2. Overvann / vanninntrenging Ja 2 2 4 Overvannshåndtering fra de nye 

områdene skal inngå som en del av 

utomhusplan/VA-plan for det nye 

området. 

3. Radon Ja 1 2 2 Ivaretas i byggteknisk forskrift. 

4. Kvikkleireskred Nei 1 3 3 Det er ingen kjente kvikkleiresoner i 

planområdet, og ingen registrerte ras. 

Det eksisterer kjente kvikkleiresoner 

rundt planområdet. Geoteknisk rapport 

viser at planområdet ikke ligger 

fareområde for skred, hverken 

utløsningsområde eller utløpsområde.  

Fagkyndig geotekniker skal likevel 

dokumenter lokalstabilitet for nye 

bygge- og anleggstiltak i planområdet, 

som håndteres i byggesak. 

5. Jord- og flomskred Nei     

6. Snøskred Nei     

7. Steinsprang Nei     

8. Fjellskred Nei     

9. Erosjon Nei     

10. Annet      
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Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Merknader / Tiltak 

Er planområdet i fare pga. risiko som: Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge  

11. Lagringsplasser for farlige 

stoffer (industri, 

bensinstasjoner) 

Nei     

12.  Påkjørsel av myke trafikanter Nei    Det er gang- og sykkelveg til 

planområdet. Interne private kjøreveger 

har lav ÅDT og vil fungere godt for 

myke trafikkaner.  

13. Møteulykker Nei     

14. Utforkjøring Nei     

15. Trafikkulykker i 

anleggsperioden  

Nei     

16. Elektromagnetisk felt fra 

kraftledninger/trafostasjoner 

Nei     

17. Nærhet til jernbane Nei     

18. Nærhet til europa-/ riks- / 

fylkesveg 

Nei     

19. Dambrudd Nei     

20. Avrenning fra fyllplass / 

tidligere avfallsdeponi. 

Nei     

21. Utslipp til vassdrag  Nei     

22. Utslipp til grunn  Nei     

23. Annet      

 

Beredskapsrelatert risiko Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Merknader / Tiltak 

Er området utsatt for risiko knyttet til 

beredskap og infrastruktur: 

Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge  

24. Slukkevannskapasitet  Nei     

25. Manglende avløpskapasitet  Nei     
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26. Manglende alternativ 

vegforbindelse /atkomst 

Nei     

27. Annet      

 

 

 

Støy og forurensing Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Merknader / Tiltak 

Kan tiltaket medføre: Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge  

28. Støv og støy; trafikk Ja 2 2 4 Det er ingen kjente støykilder i området, 

foruten trafikkstøy fra den nye 

bebyggelsen på tilførselsveien/ny 

samlevei inn til området. 

Den nye tilførselsveien vil bli belastet 

med opp til 150 nye boenheter. Det 

anslås at den nye veien vil få en ÅDT på 

500. ÅDT på 500 anses som et rimelig 

estimat, da med ca. 3-4 turer frem og 

tilbake pr. boenhet. Det vurderes at 

veien blir belastet av tungtrafikk kun 

under anleggsperioden. 

 

Iht. tabell 36 i T-1442/2016, med ÅDT 

500 og 0% tungtrafikk vil rød støysone 

strekke seg 6 m og gul støysone strekke 

seg 16 m fra vegens senterlinje til 

støysonens ytterkant. 

 

Sjablonmetoden viser at eksisterende 

bebyggelse langs tilførselsvegen vil bli 

utsatt for støy. Bebyggelsens fasade 
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som vender mot vegen vil ligge i gul 

støysone. Ingen eiendommer vil ligge i 

rød sone. 

 

For nye bebyggelse som vil bli plassert 

langs samlevegen, vil det være viktig å 

plassere disse med en avstand som gjør 

at tomten ikke vil bli utsatt for støy, og 

dermed ikke nødvendig med 

støyreduserende tiltak. 

29. Støv og støy fra andre kilder Ja 2 2 4 Utbygging av område vil kunne 

medføre økt belastning for område 

under anleggsfasen. Den økte 

belastningen vil mest sannsynlig være 

tidsbegrenset til normal arbeidstid. 

30. Vibrasjoner Nei     

31. Forurensing av luft Nei     

32. Forurensing av 

drikkevannskilde 

Nei     

33. Annet      
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Sårbare objekter Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Merknader / Tiltak 

Vil planforslaget påvirke sårbare 

objekter i nærområdet som: 

Ja / Nei 1  - 5 1 - 5 Farge  

34.  Barnehage Nei    Planforslaget vil har virkninger for 

barnehage- og skoledekning i 

kommunen. Prognoser fra Statistisk 

sentralbyrå tilsier at folketallet i 

Overhalla vil vokse fra dagens 3800 til 

om lag 5350 i 2040. Dersom 

prognosene stemmer, vil det medføre et 

behov for ca. 700 nye boliger i 

Overhalla de neste 20-30 åra. Barne- og 

ungdoms-skoledekning i Overhalla vil 

ikke dekke denne økningen, og det vil 

derfor være behov for en utvidelse.  

35. Skole Nei     

36.  Helse- og 

omsorgsinstitusjoner 

Nei     

37.  Andre viktige bygg (brann- og 

politistasjon,  etc.) 

Nei     

38. Barns leke- og oppholdsarealer  Nei     

39. Kulturminner  Nei     

40. Kulturmiljøer Nei     

41. Kulturlandskap Nei     
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42. Landbruksarealer Nei    Planområdet er registrert som dyrkbar 

jord iht. skog- og landbruk. Området 

består i hovedsak av skogområder som 

stort sett er avskoget. Utbyggingen vil 

ikke medfører omdisponering av de 

jordbruksarealene som allerede 

eksisterer i kommunen i dag. 

43. Viktige naturområder: 

(biomangfold) 

Nei    Det er ikke funnet naturverdier innenfor 

planområdet ved Artskart, Naturbasen 

og MiS (NIBIO). I GiNT er det derimot 

funnet fire registreringer av mulig 

rikmyr og vassjuk skog innenfor 

planområdet fra gamle DMK. 

44. Sårbar arter / rødlistearter Ja 3 2 6 Det er registrert verdifullt 

naturmangfold i randsonen av 

planområdet. Dvs. avstand opp til 300 

m fra planområdet, er det funnet fire 

arter i Norsk rødliste for arter. En 

registrert som sterkt truet (EN), tre 

registreringer er kategorisert som 

livskraftig (LC) og en registrert som 

datamangel (DD). Arten som er 

registrert sterkt truet gjelder brunbjørn. 

Observasjonen baserer seg på funn av 

sau kadaver i 2013. Det er ikke funnet 

registreringer av artstypen i 

Miljødirektoratets rovbase, men 

området er registrert som 

forvaltningsområde for bjørn, gaupe, 

jerv og ulv. I gjeldende forvaltningsplan 
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av 2009 for rovvilt omfattes kommunen 

ikke av vedtatt yngleområde for bjørn, 

og i dag er det sannsynligvis for det 

meste bare streifdyr innenfor 

kommunens grenser iht. Miljøutredning 

Overhalla kommune. Disse forholdene 

er sannsynligvis ikke vesentlig 

forandret. Det er i tillegg en registrering 

som er kategorisert som truet (EN) i 

kartlaget til GiNT, men som er fjernet 

fra Artskart. Arten granfiltlav er fjernet 

fra Artskart. Trolig er dette grunnet 

avskoging av området. 

 

Det vil være viktig at eventuell ny 

tilkjørt masse ikke forårsaker spredning 

av fremmede arter i område. 

45. Viktige friluftsområder Ja 1 2 2 Planområdet ligger i registrert 

friluftsområde (lokal- og regionalt 

viktig). Det eksisterer sti og lysløype i 

planområde som benyttes lokalt og eies 

og drives av Overhalla idrettslag. 

Lysløypa i område er Overhalla 

idrettslags hovedanlegg for langrenn 

med 2, 3 og 5 km løype. Deler av denne 

løypa går igjennom planområdet. 

Forslag til plan innebærer en omlegging 

av deler av løypenettet. Det har vært 

dialog mellom tiltakshaver og Overhalla 

Idrettslag. Konklusjon er at Overhalla 
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idrettslag stiller seg positiv til 

omlegging av eksisterende løypenett i 

området.  

 

46. Viktige oppholdsområder og 

trekkveier for vilt 

Ja 2 2 4 Planområdet er registrert som 

forvaltningsområde for bjørn, gaupe, 

jerv og ulv. I gjeldende forvaltningsplan 

av 2009 for rovvilt omfattes kommunen 

ikke av vedtatt yngleområde for bjørn, 

og det er i dag sannsynligvis for det 

meste bare streifdyr innenfor 

kommunens grenser iht. Miljøutredning 

Overhalla kommune. Disse forholdene 

er sannsynligvis ikke vesentlig 

forandret. 

47. Vernede vassdrag (innenfor 

100 m sonen) 

Nei     

48. Andre viktige vassdrag Nei     

49. Øvrig sårbar infrastruktur Nei     

50. Snarveier, stier, barnetråkk Nei     

51. Annet      

 

(Ved behov kan skjemaet utvides med relevante temaer knyttet til spesielle tiltak, f. eks. skytebaner, steinbrudd / masseuttak. 

Skjemaet er slik sett ikke uttømmende, men må vurderes fra plan til plan.) 

 

Planer som påvirker naturområder skal alltid vurderes etter §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Vurderingen skal vises i planbeskrivelsen. 
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5. Analyse av risiko 
Totalt er det registrert/identifisert 8 stk. uønskede hendelser i planområdet i forbindelse med regulering. Tabellen under viser en fremstilling av 

hvilke typer hendelse som er identifisert til følgende risiko. Analysen viser at 7 hendelser med lav risiko (grønn) og 1 hendelser med middels 

risiko (gul). 

 
             Konsekvens:  

 
Sannsynlighet:           

 
1. Ubetydelig                                      

 
2. Mindre alvorlig / en 
viss fare 

 
3. Betydelig / kritisk 

 
4. alvorlig / farlig 

 
5. Svært alvorlig / 
katastrofalt 

5. Svært sannsynelig / 
kontinuerlig 

     

4. Meget sannsynlig / 
periodevis, lengre varighet 

     

3. Sannsynlig / flere 
tilfeller 

 44    

2. Mindre sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

 2, 28, 29,46    

1. Lite sannsynelig / ingen 
tilfeller 

 3, 45 4   

 

Anleggsperiode 

Det er ikke identifisert farer knyttet til anleggsperioden. 

 

Etter gjennomføring 

Det er ikke identifisert farer/sårbarheter for perioden etter at plantiltaket er gjennomført. 
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6. Samlet vurdering av risiko     
Sjekkliste for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er gjennomgått. ROS-analysen viser at planforslaget ikke krever avbøtende 

tiltak for gjennomføring. 

 


