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1. Bakgrunn  
Planforslaget er en mindre reguleringsendring, for plan 3038-200705 Nedre Rudshøgda nord i Hole 
kommune, ikrafttredelsesdato: 3.9.2007. Det er derfor rimelig å anta at en ROS-analyse har blitt 
gjennomført i eksisterende plan. Følgende ROS-analyse beskriver derfor kun forhold i forbindelse med 
aktuell planendring, spesifikt for gnr.190 bnr.26. 
 
Formålet med reguleringsendringen er områdefortetting på eiendom gnr.190 bnr.26, som tilsvarer 
område B14 i eksisterende reguleringsplan. Grensen mellom felt B13 og B14 i eksisterende 
reguleringsplan flyttes mot øst. B14 skal bestå av én eiendom på ca. 2.3-2.5 daa fra fjordkanten. 
Utnyttelsesgraden på 15% BYA beholdes. Resten av dagens B14 tas inn i B13, og deles i fire 
eiendommer. Utnyttelsesgraden på de nye eiendommene blir 30%, mens BYA forblir 25% i resten av 
B13. 
 

2. Innledning 
En risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres ved utarbeidelse av planer for utbygging. Dette er 
lovfestet i plan- og bygningslovens § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
«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. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og 
tap.» 
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Risiko angir grad av en fare. I arealplanlegging vil risikoen være produktet av sannsynligheten for en 
uønsket hendelse, og konsekvensen av denne hendelsen. En uønsket hendelse vil si et tilfelle der 
konsekvensene vil være enten at det oppstår skader, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle 
verdier.  
 
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. 
 

3. Metode 
En har gått ut fra kriteriene sannsynlighet og grad av konsekvenser. Nummereringen samsvarer med 
alvorlighetsgradene, hvor 1 er lite sannsynlig og ufarlig, og 4 er svært sannsynlig og katastrofalt.  
 

Sannsynlighet 
Gradering av sannsynlighet:  

SANNSYNLIGHETSKATEGORI BESKRIVELSE 

4. Svært sannsynlig/vedvarende Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 

3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller eller 
periodevis med lengre varighet 

Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år 

2. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 

1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 
år. 

 

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

KONSEKVENSKATEGORI BESKRIVELSE 

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen person- eller miljøskader.  
Ingen skade på eller tap av stabilitet* 
Økonomiske konsekvenser opp til 100 000kr 

2. Mindre alvorlig/en viss 
fare 

Få og små personskader, mindre miljøskader. 
Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet* 
Økonomiske konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 

3. Betydelig/kritisk Få, men alvorlige personskader, og omfattendemiljøskader. 
Kortvarig skade på eller tap av stabilitet* 
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr. 

4. Alvorlig/farlig Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. 
Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet* 
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr. 

5. Svært alvorlig/katastrofalt Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 
Varige skader på eller tap av stabilitet* 
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr. 

* Med stabilitet menes svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av grunnleggende behov hos befolkningen. 
 

Vurdering av risiko 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i tabell: 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig/
ufarlig 

2.  
Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
kritisk 

4.  
Alvorlig/ 
farlig 

5.  
Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

4. Svært sannsynlig/ 
Vedvarende 
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3.Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 
el. Periodevis m. lengre varighet 

     

2. Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 

     

1.Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 
 

     

 
Ved gjennomgang av risiko har en benyttet følgende fargeskala: 

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes  

Stor risiko. Tiltak nødvendig eller plan endres.   

Liten risiko. Tiltak kan vurderes  

Akseptabel risiko  

 
 

4. Analyse 
 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

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

1. Masseras/-skred Ja 1 1  Ikke fare for flom, ras eller 
skred. 

2. Snø-/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Nei      

5. Radongass Ja 1 1  Registrert usikker 
aktsomhetsgrad av radon. 
Tiltak obligatorisk. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei      Ikke mer enn vanlig i området 

7. Nedbørutsatt Nei     Ikke mer enn vanlig i området 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nei    Ikke spesiell biotop 

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen kjente 

10. Verneområder Nei    Garntangen naturminne blir 
ikke påvirket av planforslaget.  

11. Vassdragsområder Nei    Ingen vassdrag i området 

12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 

13. Kulturminne/-miljø Nei      Ingen kjente 

Menneskeskapte forhold 

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

14. Vei, bru, knutepunkt Nei    Ikke aktuelt 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 

18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 

19. Vannforsyning Nei    Reguleringsendringen fører 
ikke til negative konsekvenser 
for grunnvannspunktet på 
190/24. 

20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 
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21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 

22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 

23. Rekreasjonsområde Nei    Ikke aktuelt 

24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke aktuelt 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

26. Permanent forurensning Nei    Ikke aktuelt 

27. Støv og støy; industri Nei    Ikke aktuelt 

28. Støv og støy; trafikk Nei    For langt unna Holeveien 
(E16) 

29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

30. Forurenset grunn Nei    Eiendommen har ikke 
forurenset grunn  

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

32. Høyspentlinje (stråling) Nei    For langt unna høyspent 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke aktuelt 

35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt 

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

37. Støy og støv fra trafikk Ja  1  1  Flere boenheter vil føre til 
mer støy og støv fra trafikk. 
Det vil også være støy og støv 
fra trafikk i anleggsperioden 

38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke aktuelt 

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Ikke aktuelt 

Trafikksikkerhet: 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 2  Planforslaget skal bruke 
eksisterende av-/påkjørsler 

44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 2  Mange gående/syklende, 
men lav fart i område 

45. Andre ulykkespunkter Nei    Ingen kjente 

Andre forhold 

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål 

Nei    Ikke aktuelt 

47. Er det potensiell sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

Nei    Ikke aktuelt 
 

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

Nei    Ikke aktuelt 

49. Naturlige terrengformasjoner 
med spesiell fare (stup etc.) 

Nei       Ikke aktuelt 
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50. Gruver, åpne sjakter, steintipper 
etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 1 2  Ingen spesielle farer utover 
alminnelig fare ved slik 
virksomhet 

52. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nei    Ikke aktuelt 

 

5. Samlet risikovurdering 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ufarlig 2. En viss 
fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      
3. Sannsynlig      
2. Mindre sannsynlig  43,44,51    
1. Lite sannsynlig 1,5,37     

 

6. Tiltak 
 
Risikoene vurderes som:   
Risikoen vurderes som ingen 
Risikoen vurderes som akseptabel 
Risikoen vurderes som liten. Tiltak kan vurderes 
Risikoen vurderes som stor. Tiltak er nødvendig eller planen må endres 
Risikoen vurderes som uakseptabel. Planen må endres eller forkastes 
 

1 Masseras/-skred 
Ihht NVE sine sonekart er aktuell eiendom ikke definert som en aktsomhetssone for kvikkleireskred (se 
utsnitt nedenfor). Løsmassekartet fra NVE viser at det er fjell/tynt løsmassedekke med marine 
avsetninger. I grunnen er det (hentet fra NGU) kalkstein og kalkholdig leirskifer. Midtre delen (25 m 
mektig) består vesentlig av tykke fossilrike kalksteinslag (tidl. Pentameruskalk), ca. 50 m tykk.  
Siden det er fjell i grunnen, er det ikke stor fare for kvikkleireskred.  
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Kilde: NVE 
Ønsket nye eiendommer ligger utenfor området markert som «Flomutsatt» for 200-års flom. 
Eiendommene ligger også vesentlig høyere i terrenget enn Steinsfjorden. Ihht NVE sine sonekart er det 
ikke fare for flom, ras eller skred. 

 
Kilde: NVE 
 

Risikoen vurderes som akseptabel.  

5 Radon 
Aktuell eiendom har i hovedsak blitt registrert med usikker aktsomhetsgrad av radon. Et areal mot sør 
har moderat til lav aktsomhetsgrad av radon. Ettersom det er generelle krav til å gjøre tiltak i 
byggeprosessen, vil faren for at dette skal bli et problem være svært liten. Sikringstiltak i bygg skal 
gjennomføres etter krav iht. gjeldene bestemmelser i lov og forskrift. 
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Kilde: NGU 
Risikoen vurderes som akseptabel. Tiltak skal gjennomføres. 
 

37 Støy og støv fra trafikk 
Holeveien (E16) er en vei med høy ÅDT (mellom 14700 – 18100). Av-/påkjøringene fra Holeveien i 
forbindelse med boligområdet har en ÅDT på ca. 440. Flere boenheter på aktuell eiendom vil føre til 
noe mer trafikk inne i boligområdet, ut på av-/påkjøringene, og videre ut på Holeveien. Denne 
økningen kan likevel sies å være liten (fire nye boenheter), og vil ikke få store konsekvenser hverken 
for veier i boligområdet, eller i forbindelse med Holeveien. Økning i støynivåene kan ikke sies å 
medføre noen former for helsemessig risiko. 
Risikoen vurderes som akseptabel 
 

43 Ulykke i av-/påkjørsler 
Ønsket reguleringsendring vil bruke eksisterende av-/påkjøringer. Dette vil si at de aktuelle nye 
eiendommene vil få tre avkjøringspunkt fra Holeveien frem til egen eiendom. Alle tre avkjøringer og 
veier er eksisterende i dag. Fartsgrensen på Holeveien er 70 km/t, mens det er gangfart inne i 
eksisterende boligområdet. Det er ikke registrert noen trafikkulykker på vegkart (fra Statens vegvesen) 
i eksisterende boligområde, eller i av-/påkjøringene fra Holeveien. Langs Holeveien er det derimot 
registrert flere ulykker. Risikoen for ulykke i av-/påkjøringer inne i boligområdet, samt ut på Holeveien 
ansens som liten.  
Risikoen vurderes som akseptabel 
 

44 Ulykke med gående/syklende 
Det vil alltid være en viss risiko for ulykker med gående/syklende. Biltrafikken innenfor boligområdet 
har fartsgrense på 30, og skal ta hensyn til at «barn leker i gatene». Det er fortau fra busstopp langs 
Holeveien, og videre innover i boligområdet. Fe.A.nr.4 og 9 har ikke fortau, men trafikken på disse 
veiene er kun i forbindelse med aktuelle og eksisterende boliger. Risikoen for ulykker med 
gående/syklende vurderes derfor som akseptabel.  
Risikoen vurderes som akseptabel  
 

51 Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 
Store biler skal i forbindelse med anleggsgjennomføring kjøre gjennom boligområdet frem til aktuelle 
nye eiendommer. Fartsgrensen i boligområdet er lav, og man skal ta hensyn til at «barn leker i gatene». 
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Veien Fe.A.nr.4 er smal, og bratt. Dette er likevel en vei som renovasjonsbiler bruker i dag. Det er ingen 
spesielle farer utover alminnelig fare ved slik virksomhet. Risikoen for trafikkulykker ved 
anleggsgjennomføring vurderes derfor som akseptabel. 
Risikoen vurderes som akseptabel  
 

7. Konklusjon og anbefaling 
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er svært lavt. 
Ingen tiltak utover normal praksis vil være nødvendig i forbindelse med denne reguleringsendringen. 
Dette gjelder både i anleggsperioden og etter området er ferdigbygget.  
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