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1 Bakgrunn 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 

anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer, på Helgelandsmoen i Hole kommune.  

Planområdet ligger i et sentralt og attraktivt område på Helgelandsmoen, nær grensen mellom Hole og 

Ringerike. Planområdet er på ca. 64 daa, og er i hovedsak avsatt til boligformål i reguleringsplan for 

Helgelandsmoen Næringspark og i kommuneplan. 

 

 Figur 1 Plankart til foreliggende planforslag. Illustrasjon ikke i målestokk. 
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2 Innledning 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging: 

 

”… Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller 

sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6…” 

 

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

ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging 

defineres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne 

hendelsen. 

 

Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge eller 

planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. 

Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko. 
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3 Metode 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i følgende graderingskriterier: 

 

Gradering av sannsynlighet: 

o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 

o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 

o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 

o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. 

 

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: 

o Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp til 

100 000kr 

o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske 

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 

o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. 

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr. 

o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske 

konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr. 

o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr. 

 

 
 

 

Ufarlig 

 

En viss fare 

 

Kritisk 

 

Farlig 

 

Katastrofalt 

Meget sannsynlig 

 

     

Sannsynlig  

 

    

Mindre sannsynlig 

 

     

Lite sannsynlig 

 

     

 

 Akseptabel risiko. 

 

 Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes. 

 

 Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av plan. 

 

 Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan og/eller avbøtende 

tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå. 

 

Sannsynlighet: 

Konsekvens: 
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4 Forhold og uønskede hendelser 

Emne 

 

Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Ja 

Naturgitte forhold   

1 Er området utsatt for snø- eller steinskred?  x  

2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk 

ustabilt)? 

 

 Vurdering: Området ligger under 

den marine grense og befinner 

seg innenfor et område med 

elveavsetning jf. NGUs 

kartdatabase.   

Det er ikke registrert tidligere 

skredhendelser i nærheten av det 

aktuelle området. Området 

grenser imidlertid mot en 

yttersving av en meander som er 

skapt av Storelva. Erosjon i slike 

områder er svært vanlig.  

Området ligger ikke innenfor en 

kartlagt faresone for 

kvikkleireskred. Det er heller 

ikke påvist forekomster av 

kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale som kan 

påvirke områdestabiliteten. 

Det er utført geotekniske 

undersøkelser ifm. planarbeidet. 

Områdestabiliteten vurderes å 

være tilfredsstillende. Utførte 

stabilitetsberegninger ned mot 

Storelva viser at kritisk skjærflate 

er svært lokal og neppe vil berøre 

utbyggingsområdet.  

Avbøtende tiltak: Nødvendige 

geotekniske tiltak må 

detaljprosjekteres i neste fase av 

prosjektet (byggesak).  

For detaljprosjektering bør det 

utføres en elvebunnskartlegging i 

Storelva forbi det aktuelle 

området.  
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3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x  

 

4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder 

lukket bekk?   

 Vurdering: Planområdet ligger 

relativt høyt over Storelva, på 

kote +67-70, som er høyere enn 

grensen for 200-årsflom, angitt til 

kote 66. De laveste områdene 

kote + 67 ligger i forsenkninger 

øst i planområdet, i god avstand 

fra elva. 

  

I vest, utenfor planområdet skrår 

terrenget bratt ned mot Storelva. 

Høydeforskjellen fra vannkanten 

og opp til skråningstopp er ca. 5 

m, hvor elva ligger på ca. kote 

+63, og skråningstopp ligger på 

kote +68.   

 

Avbøtende tiltak: Det er ikke 

vurdert avbøtende tiltak ifm . 

planarbeidet.    

  

5 Er det radon i grunnen? 

 

x Vurdering: Det er ikke foretatt 

radonundersøkelser ifm. 

planarbeidet. NGU 

aktsomhetskart viser at 

planområdet ikke ligger innenfor 

et aktsomhetsområde for radon.  

 

Avbøtende tiltak: Forholdet til 

radon sikres gjennom TEK10 

(byggteknisk forskrift) § 13-5 og 

iht. bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel.  

 

6 Er området vindutsatt? x  

7 Er området nedbørutsatt? x  

Infrastruktur   

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området?  

x  

8 - Hendelser på veg x Vurdering:  Ulykker/stengning av 

Gomnesveien kan påvirke 

tilkomst til planområdet, men 

planområdet har flere 

adkomstruter, både nordre 

adkomst – Portveien, og via ny 

Søndre adkomst 

(Næringsparken), ved å benytte 

G/S veg (3 m bredde og fast 
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dekke).  

9 - Hendelser på jernbane x  

10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x  

11 - Hendelser i luften x  

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe i nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området? 

x Vurdering: Planområdet ligger i 

relativt god avstand fra 

nærliggende 

lager/næringsområde. Av 

aktivitet som foregår nært 

planområde er galleri, barnehage, 

hotell og noe lagervirksomhet 

mot sør.  

  

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x  

13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 

x  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester 

spesielle ulemper for området: 

x  

14 - Elektrisitet x  

15 - Teletjenester x  

16 - Vannforsyning x  

17 - Renovasjon/spillvann x  

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 

området:  

  

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x Vurdering: Langs fylkesveien 

ligger en høyspent luftrasé. 

Traseen ligger i grensen mot veg 

og parkeringsplass og ligger i 

god avstand fra boliger.  

 

Avbøtende tiltak: 

Høyspentledningen er avmerket i 

plankartet som hensynssone, og 

denne sikrer den horisontale 

avstanden fra ytterste fase på 

høyspentlinjen. 

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 

master?  

x  

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av 

transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området: 

x  

20 - Til skole/barnehage? 

 

 Vurdering: Skolebarn vil benytte 

busstransport til skole, med 

holdeplass lang FV 158. Ved 

adkomstveien er det for denne 

delen av FV ikke etablert 

fotegjerngerfelt. Dette kan 

medføre en risiko for 

trafikkulykker.  

  

Avbøtende tiltak: Planforslaget 
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sikrer trafikksikkert 

krysningspunkt/ fotgjerngerfelt 

for bussholdeplass på østsiden av 

FV.  

 

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? 

 

 

x  Se over.  

22 - Til forretning etc.? 

 

x Se over.  

23 - Til busstopp? 

 

x Se over.  

 

 Brannberedskap   

24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x  

25 - Har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 

x Vurdering: Eksisterende 

vannledninger og vannforsyning 

ansees som tilfredsstillende mht. 

økt vannuttak som følge av 

utbyggingen, både mht. 

forbruksvann og 

brannvannsuttak.  

Det forutsettes at brannvannsutak 

på 20 l/s er tilstrekkelig. Om 

kravet settes til 50 l/s må 

ytterligere undersøkelser foretas.  

 

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for 

brannbil?  

x Vurdering: Planområdet har flere 

adkomstruter for brannbil, både 

nordre adkomst – Portveien, og  

via ny Søndre adkomst 

(Næringsparken), ved å benytte 

G/S veg (3 m bredde og fast 

dekke). Barnehagen har enda en  

alternativ adkomst fra sør, vest 

for Galleri Klevjer. 

Tidligere bruk   

 Er det mistanke om forurensning i grunnen fra 

tidligere virksomheter? 

x Vurdering: Det er utført 

miljøtekniske grunn- 

undersøkelser på en del av 

området.  Det er funnet PCB i 3 

prøver opp til tilstandsklasse 2 og 

tyngre oljer opp til tilstandsklasse 

4 i 1 prøve. Da det er funnet 

tiltaksklasse 4 i en prøve (B9 P2) 

bør det utføres avgrensende 

prøvetaking. 

Avbøtende tiltak: Det anbefales å 

utføre videre undersøkelser i 4 
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områder innenfor 

utbyggingsområdet. Anbefales å 

ta ut prøver med naverbor i 

sirkler rundt boringene for å  

avgrense spredningen av 

forurensning. Om de 

avgrensende og 

komplementerende undersøkelser 

viser forurensning over 

tiltaksklasse 2 foreslås at det 

utføres risikovurdering og 

tiltaksplan med hvilke tiltak som 

er å anbefale og alternative 

tiltak. Velges det å la noe av 

forurensningen ligge igjen, skal 

det begrunnes i 

risikovurderingen at dette er 

forsvarlig ved ønsket arealbruk.  

Tilstandsklasse 4 kan ikke ligge 

igjen i toppjord etter 

gjennomførte tiltak og 

forurensningen må derfor 

fjernes.   

27 - Bensinstasjon/bilverksted 

/tankanlegg 

 Se over.  

 

28 - Mekanisk verksted  Se over. 

29 - Galvaniseringsverksted x  

30 - Impregneringsverk x  

31 - Avfallshåndtering/deponi x Se over.  

32 - Gjentatte rivingsarbeider/ 

rehabilitering av bygninger fra 1950 -1980 

x  

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x  

34 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 

etc. 

x Se over.  

Omgivelser   

35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med 

spesiell fare for usikker is? 

x  

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare (stup etc.) 

x  

Ulovlig virksomhet   

 Sabotasje og terrorhandlinger x  

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  

38 - Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

 

x  

 

(Sett inn nr. fra tabellen over i denne sammenstillingen for de forholdene/uønskede 

hendelsene som ikke kan krysses ut): 
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Ufarlig 

 

En viss fare 

 

Kritisk 

 

Farlig 

 

Katastrofalt 

Meget sannsynlig 

 

     

Sannsynlig  

 

27,28, 31, 34    

Mindre sannsynlig 

 

 8, 11  2., 4., 20., 

23. 

 

Lite sannsynlig 

 

     

 

 

 

Sannsynlighet: 

Konsekvens: 
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5 Oppsummering og vurdering 

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt eventuelle avbøtende tiltak 

for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone. 

 

Naturgitte forhold 

2. Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt): 

 Vurdering: Området ligger under den marine grense og befinner seg innenfor et område med 

elveavsetning jf. NGUs kartdatabase. Utførte sonderinger indikerer at grunnen består av et tynt topplag 

av torv og fyllmasser over sand ned til avsluttet sonderingsdybde på ca. 20 – 21 m. Det er ikke 

registrert tidligere skredhendelser i nærheten av det aktuelle området. Området grenser imidlertid mot 

en yttersving av en meander som er skapt av Storelva. Erosjon i slike områder er svært vanlig. 

Området ligger ikke innenfor en kartlagt faresone for kvikkleireskred. Det er heller ikke påvist 

forekomster av kvikkleire eller sprøbruddmateriale som kan påvirke områdestabiliteten.Det er utført 

geotekniske undersøkelser ifm. planarbeidet. Områdestabiliteten vurderes å være tilfredsstillende. 

Utførte stabilitetsberegninger ned mot Storelva viser at kritisk skjærflate er svært lokal og neppe vil 

berøre utbyggingsområdet.  

Avbøtende tiltak: Nødvendige geotekniske tiltak må detaljprosjekteres i neste fase av prosjketet 

(byggesak). For detaljprosjektering bør det utføres en elvebunnskartlegging i Storelva forbi det 

aktuelle området.  

3. Er området utsatt for flom i innsjø/vann?  

Vurdering: Vurdering: Planområdet ligger relativt høyt over Storelva, på kote +67-70, som er høyere 

enn grensen for 200-årsflom, angitt til kote 66. De laveste områdene kote + 67 ligger i forsenkninger 

øst i planområdet, i god avstand fra elva.  

  

Terrenget i planormådet er relativt flatt. I vest, utenfor planområdet skrår terrenget bratt ned mot 

Storelva. Høydeforskjellen fra vannkanten og opp til skråningstopp er ca. 5 m, hvor elva ligger på ca. 

kote +63, og skråningstopp ligger på kote +68. 

 

Avbøtende tiltak: Det er ikke vurdert avbøtende tiltak ifm . planarbeidet.   

 

5. Er det radon i grunnen? 

Vurdering: Det er ikke foretatt radonundersøkelser ifm. planarbeidet. NGU aktsomhetskart viser at 

planområdet ikke ligger innenfor et aktsomhetsområde for radon.  

 

Avbøtende tiltak: Forholdet til radon sikres gjennom TEK10 (byggteknisk forskrift) § 13-5 og iht. 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

 

Infrastruktur  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 

området: 

 

8. Hendelse på veg 

Vurdering: Ulykker/stengning av Gomnesveien kan påvirke tilkomst til planområdet, men 

planområdet har flere adkomstruter, både nordre adkomst – Portveien, og via ny Søndre adkomst 

(Næringsparken), ved å benytte G/S veg (3 m bredde og fast dekke) 
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11. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 

Vurdering: Planområdet ligger i relativt god avstanbd fra nærliggende lager/næringsområde. Av 

aktivitet som foregår nært planområde er galleri, barnehage, hotell og noe lagervirksomhet mot sør. 

 

18. Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 

Vurdering: Langs fylkesveien ligger en høyspent luftrasé. Traseen ligger i grensen mot veg og 

parkeringsplass og ligger i god avstand fra boliger.  

 

Avbøtende tiltak: Høyspentledningen er avmerket i plankartet som hensynssone, og denne sikrer den 

horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen. 

 

20., 21. 22., og 23.: Til skole, barnehage, nærimiljøanlegg (idrett):  

Vurdering: Skolebarn vil benytte busstransport til skole, med holdeplass lang FV 158. Ved 

adkomstveien er det for denne delen av FV ikke etablert fotegjerngerfelt. Dette kan medføre en risiko 

for trafikkulykker.  

  

Avbøtende tiltak: Planforslaget sikrer trafikksikkert krysningspunkt/ fotgjerngerfelt for bussholdeplass 

på østsiden av FV. 

 

Brannberedskap 

25. Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

Vurdering: Eksisterende vannledninger og vannforsyning ansees som tilfredsstillende mht. økt 

vannuttak som følge av utbyggingen, både mht. forbruksvann og brannvannsuttak. Det forutsettes at 

brannvannsutak på 20 l/s er tilstrekkelig.  

26. Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

Vurdering: Planområdet har flere adkomstruter for brannbil, både nordre adkomst – Portveien, og  via 

ny Søndre adkomst (Næringsparken), ved å benytte G/S veg (3 m bredde og fast dekke). Barnehagen 

har enda en  alternativ adkomst fra sør, vest for Galleri Klevjer. 

 

Tidligere bruk 

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? 
 

27., 28., 31. og 34: Fra bensinstasjon,/bilverksted/tankanlegg, merkanisk verksted, 

avfallshåndtering/deponi, militære anlegg 

Vurdering: Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser på en del av området.  Det er funnet PCB i 

3 prøver opp til tilstandsklasse 2 og tyngre oljer opp til tilstandsklasse 4 i 1 prøve. Da det er funnet 

tiltaksklasse 4 i en prøve (B9 P2) bør det utføres avgrensende prøvetaking. 

Avbøtende tiltak: Det anbefales å utføre videre undersøkelser i 4 områder innenfor 

utbyggingsområdet. Anbefales å ta ut prøver med naverbor i sirkler rundt boringene for å  avgrense 

spredningen av forurensning. Om de avgrensende og komplementerende undersøkelser viser 

forurensning over tiltaksklasse 2 foreslås at det utføres risikovurdering og tiltaksplan med hvilke tiltak 

som er å anbefale og alternative tiltak. Velges det å la noe av forurensningen ligge igjen, skal det 

begrunnes i risikovurderingen at dette er forsvarlig ved ønsket arealbruk.  

Tilstandsklasse 4 kan ikke ligge igjen i toppjord etter gjennomførte tiltak og forurensningen må derfor 

fjernes.   

 



  
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

16

6 Konklusjon og anbefaling 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av 

avbøtende tiltak som kan innarbeides i en arealplan for å unngå uønskede hendelser kan følgende 

nevnes: geoteknisk utredning med påfølgende tiltak, elvebunnskartlegging med påfølgende tiltak, 

trafikksikkerhetstiltak, forurensingsundersøkelser med påfølgende tiltak. Tiltakene kan sikres bl.a. i 

arealplanens bestemmelser.  
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7 Kilder 

Hole kommunes hjemmeside:  

- Helgelandsmoen næringspark – Geologisk vurdering – Løvlien Georåd, for Structor 

geomiljø AS.  

- Helgelandsmoen næringspark - Innledende miljøtekniske grunnundersøkelser, Structor 

geomiljø AS.     

- Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart/losmasse/ 

- Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/  

- Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB): http://www.vegvesen.no/ 

- Arealis (kartdata på nett): http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

 

 

 

 

 

 


