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Sammendrag  

Med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan for E39 Klettelva-Otneselva, er det 

gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- 

og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4.3). 

Bakgrunnen for reguleringsforslaget er å sørge for en trafikksikker E39, ivareta 

fremkommelighet på ny veg, arealbruk og miljø. 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite 

sårbart. Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon, og sårbarhetsvurdering 

av de temaene som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har 

blitt utredet: 

 Skred 

 Skogbrann 

 Transport av farlig gods 

 

Det er, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 

samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 

dette planområdet. Tiltakene er: 

 Gjennomføre anbefalte tiltak knyttet til grunnforhold og sørge for forskriftsmessig 

fundamentering 

 Etablere gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering av overvann i planområdet 

 Gjennomføre anbefalte tiltak knyttet til flom 

 Sørge for god brannberedskap under anleggsarbeidet i skogsområder 

 I anleggsperioden må entreprenør ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy for å 

unngå hendelser som fører til akutt forurensning 

 Eksisterende VA-ledninger på planområdet må kartlegges og hensynstas under 

utbyggingen 

 Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under 

anleggsarbeidet 

 Ved eventuelle funn av kulturminner under arbeid i planområdet skal arbeidet 

stanses og Fylkeskommunen kontaktes 

Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser 

(ROS-analyser) ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging 

skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, 

eller selv foreta en 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 
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slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å 

avverge skade og tap." 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser 

(ROS-analyser) ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging 

skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, 

eller selv foreta en 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." 

Grunnlagsdokumentasjon 

Tittel, beskrivelse Dato Utgiver 

Planbeskrivelse 2.04.2014 Statens vegvesen 

Flomberegninger  Statens vegvesen 

Grunnundersøkelser  Statens vegvesen 

Veiledning om tekniske krav til 

byggverk 

2011 Dir. for byggkvalitet 

Veileder for kartlegging og 

vurdering av skredfare i arealplaner 

2011 NVE 

Veileder for vurdering av 

områdestabilitet ved utbygging på 

kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper 

2011 NVE 

GIS i samfunnssikkerhet og 

arealplanlegging 

2011 NVE, FM, Rogaland, FM 

Sogn og Fjordane, Statens. 

Håndtering av havnivåstigning  Klimatilpasning Norge 

Offisielle kartdatabaser og statistikk  NVE, Miljøverndir. DSB, 

NGU, Statens strålevern, 

Statens kartverk, Statens 

vegvesen, Statkart.no m. fl 

Åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste 

Fokus-Etterretningstjenestens 

vurdering 

2013 Etterretningstjenesten 

 

 

Beskrivelse av analyseområdet 

Planlegging av parsell Klettelva-Otneselva er en del av arbeidet med etablering av ferjefri 

Kyststamveg - E39 fra Kristiansand til Trondheim. 
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Dagens E39 på strekninga Klettelva-Otneselva er uegnet som Europaveg pga. smal veg, 

krappe kurver og randbebyggelse som gir redusert fartsgrense og dårlig framkommelighet. 

Selv om trafikken ikke er så stor, så medfører den miljøulemper og både for de som bor 

langs vegen, og de som ferdes langs vegen. 

 

Planlagte tiltak 

Den planlagte vegen legges utenom tettstedene Otnes og Hestnes. Gjennomgangstrafikken 

blir da borte fra disse stedene.  

Veggeometrien utformes iht. vegnormalene og synes ikke å ha noen potensielle 

ulykkesstrekninger/ulykkespunkt.  

Alle krysninger forutsettes å skje planskilt bortsett fra krysset med fv. 354. Kryssområdet 

synes ikke, med god geometrisk utforming og gode siktforhold, å representere et potensielt 

ulykkespunkt. 

Se ellers planbeskrivelse for nærmere omtale av prosjektet. 

 

Generelt om risiko 

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø og materielle verdier følger 

hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal 

inntreffe. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) 

og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Analysen følger også 

retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.  

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en 

sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en 

detaljert risikoanalyse.  

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet 

tiltak som foreslås implementert.  

 

Fareidentifikasjon 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor 

ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. Det gjøres det en 

systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på DSBs veiledning 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging og andre veiledninger utarbeidet av relevante 

myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartdata til fareidentifikasjonen. 
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Sårbarhetsvurdering 

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 

sårbarhetsvurdering i kapittel 4.2. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

 Svært sårbart 

 Moderat sårbart 

 Lite sårbart 

 Ikke sårbart 

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som 

moderat eller svært sårbart.  

Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en 

er opptatt av konsekvensene av en inntruffet hendelse. 

 

Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.2, tas videre til en detaljert 

hendelsesbasert risikoanalyse i Vedlegg I.  

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.  

Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Ytre miljø” og “Materielle verdier”. 

For “Materiell verdi“ inngår også samfunnsverdier, slik som brudd i viktige 

samfunnsfunksjoner. 

 

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

2. Moderat sannsynlighet Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 

3. Sannsynlighet Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 pr 

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang pr. år 

 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade 

Ubetydelig miljøskade  

Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på eller tap 

av samfunnsverdier 

2. Liten konsekvens Personskade  

Lokale* miljøskader  

Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydelig 

skade på eller tap av samfunnsverdier 
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Konsekvenskategori Beskrivelse 

3. Middels konsekvens Personskade  

Lokale* miljøskader  

Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydelig 

skade på eller tap av samfunnsverdier 

4. Stor konsekvens Personskade  

Lokale* miljøskader  

Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydelig 

skade på eller tap av samfunnsverdier 

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer 

Irreversibel miljøskade                    

Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / varige 

skader på eller tap av samfunnsverdier 

 

Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar 

nærhet av utslippspunktet. 

Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor planområdet 

Vurdering av risiko 

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes 

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig 

 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Moderat 

sannsynlig 

     

1. Lite sannsynlig      

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 

konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra 

rød sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende 

tiltakene medfører at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. Hendelser i 

matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig.  Hendelser i matrisens gule 

områder – tiltak bør vurderes. Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko. 
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Farekartlegging innenfor planområdet 

Fare Vurdering 

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige forhold som gjør at arealet kan motstå 

eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Rasfare/skredfare (snø, is, 

stein, leire, jord) 

Det er i følge NVEs aktsomhetskart ikke potensielle 

skredområder i området 

Ustabil grunn Grunnen består i følge NGUs løsmassekart hovedsakelig 

av morene, elveavsetning og breelvavsetning. Det er utført 

grunnundersøkelser. Det forutsettes gjennomføring av 

anbefalte tiltak, videre undersøkelser og forskriftsmessig 

fundamentering slik det er gjengitt i planbeskrivelsen. 

Temaet vurderes ikke videre her. 

Flom i vassdrag Det er utført flomberegninger for Holbekken, Klettelva, 

Tronsvabekken, Hennaelva, Torbugbekken, Ekkerbekken 

og Seterbekken. Beregningene viser 200-års flomnivå og 

er gjort som grunnlag for plassering av nye konstruksjoner 

på strekningen Klettelva-Otnes. Det forutsettes at anbefalte 

tiltak gjennomføres. Temaet vurderes ikke videre her. 

Havnivåstigning (herunder 

stormflo) 

Den planlagte vegtraseen vil på det laveste ligge ca. 50 m 

over kote 0.  Dette vil ivareta fremtidig havnivåstigning og 

stormflo med god margin og beregningene for Halsa 

kommune. Temaet vurderes ikke videre her. 

Ekstremvind/ekstremnedbør Planområdet er ikke dir. utsatt for vind som kan forårsake 

fare for liv og materielle verdier. Forventninger om 

fremtidens klima viser at det blir mer nedbør i Norge, og da 

særlig i form av periodevis ekstremnedbør. Dette kan 

medføre utfordringer knyttet til håndtering av overvann, det 

må etableres gode og fremtidsrettede løsninger for 

håndtering av overvann. Temaet vurderes ikke videre her. 

Skog-/lyngbrann Planområdet og planlagt vegtrase går gjennom 

skogområder. Temaet vurderes. 

Radon Det skal ikke etableres bygninger med personopphold.  

Temaet vurderes ikke videre. 
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Fare Vurdering 

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon ved 

industrianlegg 

Det ligger ingen slike industrianlegg i eller i nærheten av 

planområdet. Temaet vurderes ikke videre her. 

Kjemikalieutslipp og annen 

akutt forurensning 

Det ligger ikke anlegg som er potensielle kilder til større 

kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensning på eller i 

umiddelbar nærhet til planområdet. Temaet vurderes ikke 

videre her. 

Transport av farlig gods Det foretas transport av farlig gods i ADR-klassene 2, 8 og 

9 på den aktuelle strekningen av E39. Temaet vurderes. 

Forurensning i grunn Det er i følge karttema fra Miljødirektoratet ikke registrert 

forurenset grunn i eller i nærheten av planområdet. 

Temaet vurderes ikke videre her. 

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg 

VA-ledningsnett 

Det ligger ingen VA-anlegg i eller i nærheten av 

planområdet. Eksisterende VA-ledninger skal hensynstas 

under anleggsarbeidet. Temaet vurderes ikke videre her. 

Trafikksikkerhet Hovedfokus med reguleringen er å sørge for en 

trafikksikker E39 og ivareta fremkommelighet på ny veg. 

Se planbeskrivelse for nærmere beskrivelse.  Temaet 

vurderes ikke videre. 

Eksisterende kraftforsyning Det går en høyspentlinje i planområde og denne må 

hensynstas i anleggsfasen. Master og høyspentlinja 

medfører liten fare knyttet til bruken av veien. Temaet 

vurderes ikke videre her. 

Drikkevannskilder Det ligger en drikkevannskilde (brønn) i eller i nærheten av 

planområdet. Eksisterende brønn skal vurderes under 

anleggsarbeidet. Temaet vurderes ikke videre. 

SÅRBARE OBJEKTER: anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare 

Sårbare bygg (barnehager, 

skoler, sykehus, sykehjem og 

likn.) 

Det er ikke slike bygg i eller i direkte nærhet til 

planområdet. Temaet vurderes ikke. 

Kulturminner Det er ikke kulturminner i eller i direkte nærhet til 

planområdet. Temaet vurderes ikke. 

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede 

handlinger 

Tilsiktede handlinger Det er ingen forhold ved analyseobjektet som gjør at det er 

utsatt for tilsiktede handlinger. Temaet vurderes ikke. 

ANDRE FORHOLD 

Skytebane Halsa skytebane ligger innenfor planområdet og 

sikkerhetstiltaka går fram av plankartet og 

planbeskrivelsen. 
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Sårbarhetsvurdering 

Følgende farer fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en 

sårbarhetsvurdering av disse: 

 Skogbrann 

 Transport av farlig gods 

 

 

Skogbrann 

Store deler av planområdet og planlagt veitrase går i et større skogsområde. Området 

vurderes som moderat sårbart for skogbrann og det utføres en risikoanalyse.  

Drøfting av sannsynlighet 

Det er relativt store skogsområder i tilknytning til planområdet. Nitti prosent av alle 

skogbranner er forårsaket av menneskelig aktivitet som uaktsomhet ved bålbrenning, 

skogsdrift og anleggsvirksomhet, eller ildspåsettelse.   

Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med mye skog. Det er derfor viktig at 

brannberedskap sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Ut over anleggsarbeidet er 

det ingen andre kjente forhold knyttet til tiltaket som bidrar til økt skogbrannfare i området.  

Det vurderes som moderat sannsynlig at en skogbrann kan ramme planområdet. 

Drøfting av konsekvens 

Generelle forhold knyttet til konsekvensvurderingen: 

Området ligger nært sjøen og flere bekker, hvilket gir god tilgang på slokkevann, også ved 

bruk av helikopter dersom behovet oppstår.  

Liv og helse: 

En skogbrann vurderes å ha liten konsekvens for liv og helse for personer som omfattes av 

tiltaket. 

Ytre miljø: 

Ytre miljø vil bli sterkt påvirket av en skogbrann, men konsekvensen vurderes som liten. 

Biologisk effekt av skogbrann er omdiskutert, men mange hevder at det har en gunstig 

effekt på biodiversitet. 

Materielle verdier: 

En skogbrann har potensiale til å påføre til dels store tap av produktiv skog, bygninger, 

kjøretøy, infrastruktur, mv. I tillegg kommer samfunnskostnader til slokkearbeid. 

Konsekvensen vurderes som middels. 
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Transport av farlig gods   

I følge kartdata fra DSB foregår det transport av farlig gods i ADR-klassene 2, 8 og 9 på E39 

innenfor planområdet. 

DSB mottar årlig mellom 50-70 hendelser som inkluderer farlig gods, 71 hendelser i 2010 

(DSBs uhellsstatistikk for 2010). Dette tallet omfatter også hendelser med farlig gods på 

jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser med farlig gods vil forekomme hyppigst i de 

områdene hvor det fraktes mest gods (rundt de store byene og langs hovedtrafikkårene). I 

de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt utslipp til grunnen og til luft. 

Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er erfaringsmessig svært 

lav. 

Det planlagte tiltaket innebærer ikke økt risiko for at ulykker med transport av farlig gods 

rammer liv og helse i planområdet. 

Planområdet vurderes med dette å ha liten sårbarhet når det gjelder ulykker med farlig gods 

og det utføres ingen risikoanalyse. 

 

 

 


