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Sammendrag 

Hole ungdomsskole er eneste skole på ungdomstrinnet i Hole kommune med 3 paralleller. Det 
planlegges å bygge ut ungdomsskolen med 4 paralleller, klar til skolestart høsten 2021. I den 
forbindelse skal det også gjennomføres en reguleringsprosess som tar høyde for at 
ungdomsskolen en gang i fremtiden kan bli utbygget til en ungdomsskole med 6-paralleller, 
herunder vurdere behov for tilleggsareal. 

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, for temaene naturmangfold, matjord og trafikk. 
Dette dokumentet er en ROS analyse som blant annet henter datagrunnlaget fra disse 
fagutredningene. 

Denne analysen er basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i "Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen”, 
utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2017 /1/ 

Følgende hendelser/situasjoner er ansett å være aktuelt å inkludere i denne analysen: 

Naturhendelser 

Hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc., og som vil innebære en risiko for 
personer/brukere og materielle verdier etter utbyggingen.  

Følgende hendelser er vurdert: 

› Ras/skred 
› Flom/ oversvømmelse 
› Radon 
 

Andre uønskede hendelser 

Hendelser som kan være utslag av tekniske og menneskelige feil, eller tilsiktede handlinger. 

Følgende hendelser er vurdert: 

› Grunnforurensning 
› Elektromagnetisk stråling 
› Støy 
› Luftforurensning 
› Trafikkulykker 
› Svikt i dekning av slukkevann 
 

Analysen viser at uten risikoreduserende tiltak havner en hendelse i høy risiko og en hendelse i 
middels risiko. Det er hendelse med svikt i slukkevann som har høy risiko da det per i dag er for 
liten kapasitet på slukkevann i området. Ved å implementere risikoreduserende tiltak vil 
hendelsen med slukkevann kunne komme ned til middels risiko. Resterende hendelser vil ved å 
implementere beskrevne tiltak komme ned til lav risiko.   

Det har ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte 
utbyggingen. 

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 
ROS-analysen viser.  
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1 Innledning  
Hole ungdomsskole er eneste skole på ungdomstrinnet i Hole kommune med 3 paralleller. 
Elevtallsprognoser for kommunen viser at kapasiteten vil være sprengt fra og med høsten 2021. 
Det planlegges derfor å bygge ut ungdomsskolen med 4 paralleller, klar til skolestart høsten 
2021.  

I den forbindelse skal det gjennomføres en reguleringsprosess som tar høyde for at 
ungdomsskolen en gang i fremtiden kan bli utbygget til en ungdomsskole med 6-paralleller.  

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, for temaene naturmangfold, matjord og trafikk. 
Dette dokumentet er en ROS analyse som blant annet henter datagrunnlaget fra disse 
fagutredningene. ROS analysen og fagrapportene vil sammenstilles i detaljreguleringens 
planbeskrivelse. 

1.1 Gjennomføring og organisering 

ROS-analysen er basert på utdrag fra informasjon utarbeidet av COWI AS, oppslag i Kartverket og 
NVE sitt tematiske kartverk og kommunikasjon med brannkonsulent. 

Følgende dokumenter har vært sentrale: 

› Detaljregulering Hole ungdomsskole -COWI oktober 2019. 
› Forutsetninger for beregninger og støysonekart, COWI 21.10.2019 
› Detaljregulering Hole Ungdomsskole, Konsekvensutredning Fagtema Trafikk COWI, 21.10.2019 
 

Ytterligere informasjon om planområdet er innhentet fra ulike databaser. 
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2 Metode 
Analysen er basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i "Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen”, utarbeidet av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2017 /1/. Gradering av konsekvens og 
risiko følger betegnelsene i samme publikasjon og i "Veileder til helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i kommunen, DSB, 2014 /6/. Tabell for konsekvensgrad og risikomatrise er gitt 
i Error! Reference source not found. og Error! Reference source not found..  

Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til det planlagte utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold 
som følge av planforslaget. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig de uønskede hendelsene er, 
konsekvensene av disse, samt årsaksforhold, må tiltak vurderes for å unngå hendelsene, 
redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. 
Tiltakene kan således både være forebyggende og skadebegrensende.  

I ROS-analysen legges det til grunn at absolutte sikkerhetskrav skal ivaretas direkte i 
planforslaget. Disse skal dermed ikke legges til grunn for identifisering av mulige uønskede 
hendelser. Dette gjelder krav i byggeteknisk forskrift (TEK 17). 

Analysen er delt opp i fem trinn vist i Tabell 1 Trinnene i ROS-analysen 

 . Trinn fire som omhandler identifisering av tiltak er lagt inn i samme kapittel som vurdering av 
risiko og sårbarhet (trinn 3). Bakgrunn for valget er at dette gir en god oversikt på tiltakets 
betydning for risiko.  

 

Trinn 1 Beskrive planområdet (kapittel 3) 

Trinn 2 Identifisere mulige uønskede hendelser (kapittel 5) 

Trinn 3 Vurdere risiko og sårbarhet (kapittel 5) 

Trinn 4 Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
(kapittel 5) 

Trinn 5 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker 
planforslaget (kapittel 6) 

Tabell 1 Trinnene i ROS-analysen 
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2.1 Uønskede hendelser 

I det følgende er det angitt hendelser som anses som relevante å vurdere fordi de kan 
representere en potensiell risiko knyttet til reguleringen. Det er blant annet benyttet en 
sjekkliste (vedlegg 1) som grunnlag for valg av relevante hendelser for dette planområdet. 

Mulige uønskede hendelser kan grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. 

Følgende hendelser/situasjoner er ansett å være aktuelt å inkludere i denne analysen: 

2.1.1 Naturhendelser 

Hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc., og som vil innebære en risiko for 
brukere og materielle verdier etter utbyggingen.  

Følgende hendelser er vurdert: 

› Ras/skred 
› Flom/ oversvømmelse 
› Radon 

2.1.2 Andre uønskede hendelser 

Hendelser som kan være utslag av tekniske og menneskelige feil, eller tilsiktede handlinger. 

Følgende hendelser er vurdert: 

› Grunnforurensning 
› Elektromagnetisk stråling 
› Støy 
› Luftforurensning 
› Trafikkulykker 
› Svikt i dekning av slukkevann 

 

2.2 Risiko og sårbarhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Vurderingskriterier for sannsynlighet  

 

Sannsynlighets- 

kategorier 

Tidsintervall Sannsynlighet 

(per år) 

Høy 

 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1-10 % 

Lav 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 % 
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Tabell 3 Kriterier for konsekvensgrad 

 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

Tabell 4 Risikomatrise 

  

Konsekvensgrad Liv og helse (A) Stabilitet 
(B) 

Materielle verdier (C) 

Store > 1 dødsfall og / eller 

> 10 skader eller sykdom 

 

> 7 dager  > 100 mill. kroner 

Middels 1 dødsfall og / eller 

2 – 10 skader eller 
sykdom 

2-7 dager 10 – 100 mill. kroner 

Små 0 døde og / eller 

1 skade eller sykdom 

1 dag < 10 mill. kroner 
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3 Planområdet 
Hole ungdomsskole og planområdet er lokalisert på vestsiden av Steinsfjorden, like nord for Hole 
kommunes administrative sentrum Vik. Planområdet ligger i en østvendt helning som skråner 
ned mot Steinsfjorden. Viksveien og E16 er barrierer mellom skoletomten og fjorden. 

 

Figur 1 Plassering av Hole ungdomsskole, med lokalsentrene Sundvollen og Vik i sør og Hønefoss i nord. 
(Detaljregulering Hole ungdomsskole COWI)  

Planområdets avgrensing vises i Figur 2 og omfatter skoletomten, deler av dyrket mark på 
gnr/bnr 191/1, adkomstveien Koksrudveien og kryssområdet mot Viksveien, og areal rundt 
gangveier og busstopp langs Viksveien. 
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Figur 2 Planområdet berører eiendommer med gnr/bnr: 192/57, 191/1, 191/39, 191/16, 191/59, 191/11, 191/34, 
190/72, 190/80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien), 192/16 og 1016/1 (E16).  

Planområdet er uregulert (bortsett fra deler av adkomstvei og deler av gnr/bnr 191/1), men er 
avsatt til offentlig formål i kommuneplan for Hole kommune 2009-2019.  

Planområdet grenser i vest til Viksåsen naturreservat, som ble opprettet samtidig med Biliåsen 
landskapsvernområde 12. februar 1982. Det fredede arealet utgjør tilsammen 535 dekar. 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med en sjelden vegetasjonstype med en 
tørr, artsrik furuskog på grunn, kalkrik jord (kalkfuruskog). 
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4 Planforslaget 

 
Figur 3 Plankart tilhørende planforslaget 

 
Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse av eksisterende skoleanlegg med ca. 4 000 m², som 
innebærer et samlet bruksareal (BRA) på inntil 8 000 m². Planforslaget regulerer ikke detaljert 
utforming og plassering av bebyggelse da dette ikke er avklart i detaljprosjektering som pågår 
parallelt med reguleringsplanarbeidet. Planforslaget legger opp til at ny bebyggelse er én etasje 
høyere enn dagens bebyggelse, dvs. totalt 3 etasjer på det høyeste. 

Hovedatkomst til skolen vil være fra nord via Koksrudveien som i dag. Planen regulerer ikke 
eksakt plassering av atkomst- og parkeringsløsning for å gi fleksibilitet for optimalisering i 
forprosjektet. Intensjonen er å få etablert en ryddigere og mer trafikksikker atkomstsituasjon for 
alle trafikantgrupper. 

Det er krav om at det skal etableres minimum 50 bilparkeringsplasser på skoletomten og 
sykkelparkeringsplasser for 40% av elevmassen. 

3 bussholdeplasser i Viksveien (Hole ungdomsskole i nord- og sørgående retning, samt Rudvang i 
sørgående retning) skal strammes opp med tydeligere separert trafikkareal mellom myke og 
harde trafikanter. De to holdeplassene ved skolen utvides med 30 meter lengde, som gir rom for 
2 busser og 10 meter til av- og påstigning for elever (Kiss&Ride). Busslommene utformes etter 
utbedringsstandarden for ny vei (SVVs Håndbok N100), med kortere inn- og utkjøring. 
Holdeplassen i nord utformes slik at det er plass for 1 buss og 10 meter til av- og påstigning for 
elever, totalt 30 meter. Her utformes busslommen etter standard for ny vei (SVVs Håndbok 
N100), med noe større areal til inn- og utkjøring.  

Koksrudveien reguleres med 5,5 meter bredde på kjørebanen, som er noe bredere enn dagens 
situasjon. Det foreslås tosidig fortau i 2,5 meters bredde fra krysset Viksveien til første 
avkjørsel/sti til Steinsåstunet. Videre mot skolen er det ensidig fortau på sørsiden av veien. 
Krysset Koksrudveien x Viksveien strammes opp slik at det ikke lengre vil være hensiktsmessig å 
stoppe i krysset for av- og påstigning, og det etableres fotgjengerfelt for myke trafikanter. 
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5 Identifikasjon og vurdering av uønskede hendelser  
I Plan- og bygningsloven, §28-1, heter det: 

"Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak." 

NVE har utarbeidet retningslinjer for utbygging i fareområdet langs vassdrag /2/. Disse angir 
sikkerhetsnivå knyttet til flom, erosjon og ras. Det vises dessuten til Temaveiledning "Utbygging i 
fareområder" fra Statens bygningstekniske etat /3/ hvor skred, flom, stormflo og radon er 
omtalt. Krav som angår sikkerhet mot skred og flom omfattes dessuten av Byggteknisk forskrift 
(TEK 17) /4/. 

5.1 Natur- og miljørisiko - Skred (Nr. 1) 

Det er ikke utført geotekniske undersøkelser i planarbeidet. Området kan i henhold til NVE ikke 
utelukkes at det kan finnes kvikkleire innenfor planområdet. 

Det er ikke registrert skredhendelser eller fare for skredhendelser innenfor planområdet 
(https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser). 
 

  

Figur 4: Illustrasjon som viser på faresonekartet at det ikke er registrert kvikkleire i planområdet ved Hole 
Ungdomsskole. Det kan imidlertid ikke utelukkes uten nærmere undersøkelser (Kilde: 
http://www.ngu/kart/arealis ) 

 

Utbyggingen ligger i sikkerhetsklasse S3 (jfr. TEK 17). Denne klassen omfatter blant annet 
rekkehus/ blokk og overnattingssted hvor det oppholder seg mer enn 25 personer /4/. 

http://www.ngu/kart/arealis
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Figur 5: Sikkerhetsklasser for skred med konsekvens og sannsynlighet (TEK 17 – lovdata) 

For øvrig forutsettes det at anbefalinger fra fagpersoner og fagrapporter følges i den videre 
planleggingen, samt i anleggs- og permanentfasen. 

 

5.2 Natur- og miljørisiko - Flom/oversvømmelse (Nr. 2) 

Figur 6 er hentet fra NVE aktsomhetskart for flom. Kartet viser arealer som kan være utsatt for 
flomfare, og er en indikasjon på hvor flomfare bør vurderes i konsekvensutredning eller 
sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplan. Aktsomhetssonen for flom er markert med blått, og 
viser at planområdet ikke er i nærheten av denne. 

 

Figur 6: Aktsomhetssone for flom markert med blå strek. Planområdet er skissert med rød strek. Kilde: 
www.nve.no. 

En flomhendelse vil for dette planområdet ligge i sikkerhetsklasse F2 (jfr. TEK 17). Denne klassen 
omfatter de fleste byggverk som er beregnet for personopphold. De økonomiske konsekvensene 
ved skader på byggverk kan være store, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill. 
Dersom flomdybde er større enn 2 meter og vannhastighet er høyere enn 2 m/s bør det benyttes 
sikkerhetsklasse F3.  

 

Figur 7: Sikkerhetsklasser for flom med konsekvens og sannsynlighet (TEK 17 – lovdata) 

  

10 B 



 
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE UNGDOMSSKOLE 13/22 

5.3 Natur- og miljørisiko - Radon (Nr. 3) 

Aktsomhetskart utarbeidet av NGU (http://www.ngu.no/kart/arealis/) viser at planområdet 
ligger i et område som betraktes som usikkert om det er radonfare. (Figur 8). 

Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m3, dvs. en grenseverdi hvor 
det anbefales at tiltak alltid iverksettes. Maksimumsgrensen er satt til 200 Bq/m3. Det anbefales 
at det gjøres tiltak ved bygging av bl.a. boliger og barnehager med mindre en lokal vurdering 
skulle tilsi noe annet. Bygningsmessige krav knyttet til radonfare er beskrevet i § 13-5 i TEK 17 
/4/. 

  

Figur 8: Illustrasjon fra NGUs aktsomhetskart viser at planområdet ligger i usikkert område om det er radon 
(Kilde: http://www.ngu.no/kart/arealis/) 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 
Radon  A B C  
Radongass inn i 
oppholdsrom for 
mennesker 

Lav Middels - - Lav 

 

  

http://www.ngu.no/kart/arealis/
http://www.ngu.no/kart/arealis/
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Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

› Målinger i eksisterende bygg vil eventuelt kunne eliminere usikkerhet for forhøyede 
radonverdier i skolens inneluft. 

› Gjennomføre eventuelle tiltak i henhold til måleresultater 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (inkl. tiltak) 
Radon  A B C  
Radongass inn i 
oppholdsrom for 
mennesker 

Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen forblir på lav risiko etter at tiltak er gjennomført, men usikkerheten for hendelsen vil 
gå fra høy til lav etter gjennomførte tiltak. 

5.4 Andre uønskede hendelser - Grunnforurensing (Nr. 4) 

Eiendommen er ikke tidligere registrert i Miljødirektoratets database for eiendommer med 
forurenset grunn (Figur 9). Det er ikke utført geotekniske miljøundersøkelser i planområdet. 
Tidligere aktiviteter i område med skolebygg vekker ikke mistanke om grunnforurensing med 
mindre skolen har en eldre nedgravet oljetank, eller at det i byggefasen av skolen ble tilført 
forurensing til området.  
 

 

Figur 9 viser at planområdet ikke er registrert med grunnforurensning i databasen for eiendommer med 
forurensning (https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/)  
 

Risiko ved utvikling av eiendommen til skole uten tiltak.  

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 
Grunnforurensning  A B C  
Forurensede masser 
medfører helseskade 

Lav Middels - - Lav 
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Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

Det bør gjøres grunnundersøkelser i området der det skal graves under utbyggingen. Det bør 
undersøkes om skolen har en nedgravet oljetank, status på denne og eventuelt videre planer om 
drift.  

› Undersøke om grunnen ved nybygg er forurenset og identifisere eventuell status for 
eksisterende oljetank.  

 
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 

Grunnforurensning  A B C  
Forurensede masser 
medfører helseskade 

Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen endrer ikke risiko etter tiltak er gjennomført, men usikkerhet for at noe uventet og 
eventuelt kostnadsdrivende skal dukke opp minimeres.  

5.5 Andre uønskede hendelser - Elektromagnetisk stråling 
(Nr. 5) 

Ved planlegging av nye boliger, skole eller lekearealer for barn bør styrken på magnetfelt ikke 
overstige 0,4 mikrotesla (Strålevernrapport 2005:8) /5/.  

Det er ikke registrert kraftledninger i luftspenn innenfor planområdet (Google Earth). Det er 
derfor ikke relevant med tiltak eller mer utredning av dette tema.  

Ved nybygging eller ombygging av basestasjon eller elektrisk anlegg har netteier 
utredningsansvar og skal alltid beskrive magnetfelt og helse som ett av utredningstemaene 
(Stortings prp. nr. 66 (2005-06). 
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5.6 Andre uønskede hendelser - Støy (Nr. 6)  

Det er ikke utført støymålinger i forbindelse med planforslaget. Det er imidlertid beregnet 
støysoner med dagens trafikk og framtidig trafikkbilde i 2031 med og uten planforslaget.  

I Miljødepartementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442 opereres det med to 
typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet nivå: Rød sone regnes vanligvis som 
lite-/uegnet til støyfølsomme bruksformål. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør 
vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare 
tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i Tabell 4. 

Tabell 5 Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå (se T-
1442/2016 kap. 6 for definisjoner). 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal 
og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål 

Veg Lden 55 dB 

Bane Lden 55 dB 

 
Figur 10 Støysonekart for planområdet Hole Ungdomsskole med trafikktall med 6-parallell ungdomsskole 

Ut fra trafikktellinger (COWI) og statistikk fra Statens Vegvesens nasjonale database NVDB er det 
beregnet støysoner med trafikk fremskrevet til 2031. Figur 10 viser med et støysonekart at 
planområdet har under 50 dB både ved eksisterende bygg og planlagt påbygg. Innendørs støy i 
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undervisningsrom/møterom skal ikke overstiger 30 LpA(dB), risiko for overskridelser av denne 
grenseverdien anses som lav. 

 

Hendelse  Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 
Støy  A B C  
Støy medfører helseskade Lav Middels - - Lav 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

› Prosjektere med støyreduserende tiltak i henhold til beregnede støydata 
› Vurdere beliggenhet i forhold til fremtidig trase for ny vei og bane 

 

Hendelse  Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 
Støy  A B C  
Støy medfører helseskade Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen har lav risiko både før og etter tiltak, men usikkerhet for at noe uventet og eventuelt 
kostnadsdrivende skal dukke opp minimeres.  
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5.7 Andre uønskede hendelser - Luftforurensning (Nr. 7) 

Det er ikke utarbeidet en fagutredning på luftkvalitet i planforslaget i henhold til retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520.  

Det er ut ifra planområdets beliggenhet og nærhet til E16 at veitrafikk antas å være den viktigste 
utslippskilden til luftforurensning. Effekter av luftforurensning fra trafikk er oftest på bakkenivå. 
Skolen ligger ca. 80 meter fra Viksveien og 125 meter fra E16, med en høydeforskjell på 17 meter 
fra skolen til E16. Sannsynlighet for helseskader av dårlig luftkvalitet er derfor satt til lav.  
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 
Luftforurensning  A B C  
Luftforurensning medfører 
helseskade 

Lav Middels - - Lav 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

› Utføre fagutredning på luftkvalitet 
› Implementere eventuelle tiltak i henhold til måleresultater 

 
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 

Luftforurensning  A B C  
Luftforurensning medfører 
helseskade 

Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen forblir på lav risiko etter at tiltak er gjennomførte, men usikkerheten for hendelsen vil 
gå fra høy til lav etter gjennomførte tiltak. 
 

5.8 Andre uønskede hendelser - Trafikkulykker (Nr. 8) 

COWI AS har utarbeidet en konsekvensutredning for trafikk rundt planområdet. 

I notatet fremgår det at området rundt skolen ikke er ulykkesbelastet i dag. Ulykkesbildet gir ingen 
indikasjoner på et mønster som tilsier særlige trafikksikkerhetsmessige problemer i området. Det er 
allikevel observert forhold og utformingsløsninger i området som er uheldige, og som bør endres for 
å bedre trafikksikkerheten ytterligere. 

Ved at skolen bygges ut med flere paralleller og flere elever, vil dette medføre økt trafikk til og 
fra skolen, spesielt på Viksveien og Koksrudveien. Notatet redegjør for flere ulike tiltak for å 
oppnå god trafikksikkerhet og trafikkavvikling i skolens nærområde.  

Med tanke på økt trafikk til og fra skolen spesielt i kortere tidsperioder ved skolestart og -slutt 
settes sannsynlighet for skade på myke trafikanter til middels, om ikke planlagte trafikk-
sikkerhets og avviklingstiltak etableres.  
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Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 
Trafikkulykke  A B C  
Skade ifm trafikkulykke Middels Middels - - Middels 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

› Etablere tiltak som sikrer fotgjengere og syklister fra å bli påkjørt av bil og busser 
› Implementere og eller vurdere tiltak som er overordnet beskrevet i planforslaget og sammen 

med dette vurdere/implementere foreslåtte tiltak i "Detaljregulering Hole Ungdomsskole, 
Konsekvensutredning Fagtema Trafikk" Tabell 11. 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 
Trafikkulykke  A B C  
Skade ifm trafikkulykke Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen går fra middels risiko til lav risiko etter gjennomførte tiltak. Det er viktig at tiltakene 
innarbeides tidlig i planprosessen. 

5.9 Svikt i slukkevann (Nr. 9) 

Slukkevannskapasitet er undersøkt, og det er funnet at det i dag er en kapasitet på 14 l/s. Krav til 
slukkevannskapasitet er 50 l/s. Det vil si at det er en underkapasitet på 36 l/s.  

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 
Brannvannsdekning  A B C  
Svikt i kapasitet på 
slukkevann 

Høy Store Store Store Høy 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

› Gjennomføre brannvannteknisk analyse hvor behov for slukkevann og branntekniske elementer 
inngår 

› Implementere risikoreduserende tiltak i henhold til gjeldende regelverk /7/ og resultater fra 
brannvannteknisk analyse 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 
Brannvannsdekning  A B C  
Svikt i kapasitet på 
slukkevann  

Lav Store Store Store Middels 

 
Hendelsen ligger i høy risiko før gjennomførte tiltak. Det er derfor viktig å innføre tiltak tidlig i 
planfasen for å kunne sette sannsynligheten for hendelsen fra høy til Lav. Med lav sannsynlighet 
vil risikovurderingen gå fra høy til Middels. 
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6 Konklusjon 
Med utgangspunkt i risikomatrisen i Tabell 6 Risikomatrise med de relevante hendelsene for 
planområdet uten eventuelle risikoreduserende tiltak. indikerer rødt felt uakseptabel risiko. Tiltak må 
iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer at 
risikoreduserende tiltak bør vurderes. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 

Hendelse nr. 1 og 2 (skred og flom) ligger innenfor absolutte sikkerhetsklasser og jfr. 
anbefalinger i DSBs veileder /1/ er disse hendelsene derfor ikke risikovurdert her. 

 

Risikomatrise uten risikoreduserende tiltak 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Små Middels Store 

Høy   9 

Middels  8  

Lav  3, 4, 5, 6,7  

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

Tabell 6 Risikomatrise med de relevante hendelsene for planområdet uten eventuelle risikoreduserende tiltak. 

Matrisen over (Tabell 6) viser at en hendelse havner under høy risiko, en hendelse havner under 
middels risiko og fem hendelser havner under lav risiko.  

Hendelsene som utgjør en høy risiko uten risikoreduserende tiltak er: 

› Svikt i slukkevannsdekning (Nr. 9) 
 

Hendelsen som utgjør en middels risiko uten risikoreduserende tiltak er: 

› Trafikkulykker (Nr. 8) 
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Ved implementering av anbefalte risikoreduserende tiltak, fremkommer det av Tabell 7 at ingen 
hendelser havner i høy risiko, en hendelse havner i middels risiko, mens resterende hendelser nå 
er i kategori Lav risiko.  

 
Risikomatrise uten risikoreduserende tiltak 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels  9  

Lav  3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

Tabell 7 Risikomatrise med de relevante hendelsene for planområdet med implementerte risikoreduserende 
tiltak. 

Hendelsene som utgjør en middels risiko er: 

› Svikt i slukkevannsdekning (Nr. 9) 
 

For å oppnå middels risiko må det implementeres tiltak som enten resulterer i tilstrekkelig sikkerhet 
for slukkevann, eller andre alternative tiltak. For denne hendelsen er konsekvensene store og vil 
derfor aldri kunne havne i lav risiko.  

Konklusjonen i analysen er at ved å gjennomføre aktuelle risikoreduserende tiltak kan 
risikosituasjonen gjøres akseptabel for alle hendelsene.  

Det har ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte 
utbyggingen. 

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 
ROS-analysen viser. 
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