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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE  
 

Reguleringsplan for masseuttak Hegrestad og 

Gjermestad M14 og M15. Gnr. 57 Bnr. 1, 2, 3, 7, 

11, 15, 17, 18 og Gnr. 58 bnr. 8, 10, 12 

 
 

Metode og forutsetninger 

 
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen 
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 
relevante kravdokumenter. 
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser 
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og 
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i 
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen  ”Aktuelt?” og kun unntaksvis 
kommentert. 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

- Svært sannsynlig (4) - 

- Sannsynlig (3) - 

- Mindre sannsynlig (2) -  

- Lite sannsynlig (1) - 

 

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) 

kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år) 

det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere 
enn hvert 100 år. 

 
Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
 
 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

forsyning med mer. 

1. Ubetydelig  Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem ikke fins. 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings- 
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom. 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller 
varig mén; mange 
skadd. 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade 
på eiendom 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i 
følgende tabell: 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 
- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ifht nytte 
- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  
 

Overordnet risikovurdering 

I KU er konsekvenser for utslipp, støy, støv, kulturminner, trafikkforhold og 
naturmangfold utredet. Konklusjon av utredningen og eventuelle tiltak er gjengitt i 
kommentarfeltet. 
 

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende 
tabell.  
 
Hendelse/situasjo
n 

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 

nei     

2. Snø-/isras nei     

3. Flomras nei     

4. Elveflom ja 1 2 2 Deler av planområdet ligger 
innenfor flomsone, men det er ikke 
bebyggelse i trygghetsklasse 2 eller 
3 i dette området. Risiko ved flom 
er derfor lav, og vurderes ikke 
videre i ROS. 

5. Radongass nei     

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt nei     

7. Nedbørutsatt nei     

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

8. Sårbar flora ja 2 2 4 I konsekvensutredning er virkning 
på flora utredet (ref: konsekvenser 
for naturmangfold vedlegg 5). Det 
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ble ikke registrert noen rødlistede 
karplanter, moser, lav eller sopp 
ved befaring. Plan- og 
influensområdet ble samlet vurdert 
å ha noe verdi for terrestrisk 
biologisk mangfold. Begrunnelsen 
for verdisetting ligger i forekomst av 
sandsvale, en alminnelig og vidt 
utbredt fugleart i kategori NT (nær 
truet), tre store eiketrær (C-lokalt 
viktig) samt noe naturlig vegetasjon 
av verdi for lokal flora og fauna. 2 
av eiketrærne ligger utenfor 
planområdet og 1 ligger ved 
Rånåbekken. Eiketre ved 
Rånåkken, ligger i området regulert 
til grønnstruktur med bestemmelse 
om at vegetasjon skal bevares. 
Med dette tiltaket er det i KU 
vurdert at planene ikke vil ikke 
påvirke verdifulle terrestriske 
naturverdier 
Tiltaket er i KU vurdert å føre til 
ubetydelige endringer for terrestrisk 
naturmangfold - lav risiko - og 
vurderes ikke videre i ROS. 

9. Sårbar 
fauna/fisk 

ja 2 2 4 Driftsfasen: 
Planforslaget er i KU vurdert å ha 
liten risiko for sårbar fauna/fisk, 
med de tiltak som er innarbeidet i 
planen.  
Ref. «konsekvenser for 
naturmangfold» vedlegg 5: «Med 
utgangspunkt i befaringer, 
opplysninger om synlig påvirkning 
av resipienten og analyser av vann 
som slippes ut var det lite som tyder 
på at partikkelavrenning fra dagens 
drift har noen vesentlig påvirkning 
på vannkvaliteten i vassdraget, men 
påvirkning over lengre tid kan gi 
noe forringelse og 
konsekvensgraden er i driftsfasen 
vurdert å resultere i noen 
miljøskade (-1). 
Tiltak i planen for å redusere risiko 
er bestemmelse om at det kan 
etableres sedimentasjonsbasseng. 
Fra vurderingene over og med dette 
tiltak vurderes risiko i driftsfasen 
som akseptabel. Forurensingsloven 
setter bestemmelse om maksimal 
tillatt utslipp. 
Etterbruksfasen: 
Det er vurdert som positivt for 
fiskebestanden at Innstifjellet skal 
innlemmes i Sporavatnet, da dette 
vil forbedre forhold for fisk og 
ferskvannsorganismer. 
 
Sprengning i vann kan gi skader og 
ha akutt dødelighet på fisk, og 
sprengstoffer kan gi midlertidige 
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virkninger på vannkjemien. Fisk 
som oppholder seg i områder hvor 
lydtrykknivået fra 
undervannssprengninger ikke 
overstiger 100 kPa forventes ikke å 
bli utsatt alvorlige eller kroniske 
skader.»  
For at sprengning skal ha minst 
mulig negative effekter på fisk er 
det gitt bestemmelse om at 
sprengning i vann skal utføres med 
metode som etter beste evne 
ivaretar fisken. 
 
Med dette tiltaket vurderes det å 
være liten risiko for sårbar 
fauna/fisk i etterbruksfasen.  

10. Verneområder nei     

11. Vassdragsomr
åder 

ja 2 2 4 Det er i KU vurdert at planforslaget 
har liten risiko for 
vassdragsområder i driftsfasen (ref: 
konsekvenser for naturmangfold 
vedlegg 5) (se også punkt 9). 
I etterbruksfasen der Rudlå er 
deponi kan det være noe avrenning 
mot Øvre Hellvigsvannet. 
Utslippstillatelse vil sikre grenser for 
utslipp. Tiltak: Det er i planen gitt 
bestemmelse om at det kan 
etableres sedimentasjonsbasseng. 
  
Vurderes ikke videre i ROS, da 
dette er utredet i KU. 

12. Fornminner 
(afk) 

ja 2 2 4 RFK har gjennomført registrering av 
kulturminner. Det ble registrert 2 
kulturminner. 1 like utenfor 
planområdet - Id 241561 (gravrøys) 
og 1 i planområdet - Id 241564. 
Etter FK sin anbefaling er det 
regulert en sikkerhetssone på 50 m 
til vern av kulturminne Id 241561 
innenfor planområdet. Id 241564 
skal søkes frigitt i samsvar med 
uttale fra FK. 
Med disse tiltak innarbeidet i planen 
vurderes fornminner å være 
ivaretatt, og risiko vurderes som 
lav. 

13. Kulturminne/-
miljø 

ja 2 2 4 Det er gjennomført kulturminne 
registrering. Med innarbeidede tiltak 
i plan vurderes planen ikke å ha 
konsekvenser for kulturminner (se 
pkt. 12). 

Menneskeskapte forhold 

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

14. Vei, bru, 
knutepunkt 

nei     

15. Havn, 
kaianlegg 

nei     

16. Sykehus/- nei     
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hjem, kirke 

17. Brann/politi/sivi
lforsvar 

nei     

18. Kraftforsyning nei     

19. Vannforsyning ja 2 2 4 I KU er det vurdert at det under 
sprengning kan oppstå lekkasje til 
private brønner. Dersom dette skjer 
må det iverksettes kompenserende 
tiltak, som f.eks. mye eller dypere 
brønner. Da det er snakk om et 
mindre antall boliger, vurderes 
konsekvensene som mindre 
alvorlige og risiko som liten. 
Vurderes ikke videre i ROS 

20. Forsvarsområd
e 

nei     

21. Tilfluktsrom nei     

22. Område for 
idrett/lek 

nei     

23. Rekreasjonso
mråde 

nei     

24. Vannområde 
for friluftsliv 

nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt 
forurensning 

nei     

26. Permanent 
forurensning 

nei     

27. Støv og 
støy;industri 

nei     

28. Støv og 
støy;trafikk 

nei     

29. Støy; andre 
kilder 

nei    Det er ikke boligbebyggelse i 
planområdet. 

30. Forurenset 
grunn 

nei     

31. Forurensning i 
sjø/vassdrag 

nei     

32. Høyspentlinje 
(stråling) 

nei     

33. Risikofylt 
industri mm 
(kjemikalier/ek
splosiver) 

nei     

34. Avfallsbehandli
ng 

nei     

35. Oljekatastrofeo
mråde 

nei     

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt 
forurensning 

nei     

37. Støy og støv 
fra trafikk 

ja 2 2 4 Det vil være noe anleggstrafikk fra 
planområdet. Risiko vurderes som 
akseptabel. 

38. Støy og støv 
fra andre kilder 

ja 2 2 4 Konsekvenser av støy og støv fra 
uttaket er utredet i KU. 
Det er gjennomført støvmåling, og 
disse viser at utslipp er godt under 
krav i forurensningsforskriften. 
Planen medfører ikke økt utslipp, 
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men utslipp vil vare over lenger 
tidsperiode.  
Støymålinger viser at 2 boliger på 
eiendom 57/5 får mer støy en krav i 
T-1442 uten tiltak. Med tiltak - 
støyskjerming – som nå er bygget, 
er støykrav ivaretatt. 
Nytt overbygget knuseverk, vanning 
av lager og senking av uttak er tiltak 
som begrenser støv og støy. 
Med disse tiltakende som er 
innarbeidet i planen er det i KU 
vurdert at risiko er lav og at krav i 
forurensningsforskriften kan 
overholdes. Vurderes ikke videre 
ROS. 
 

39. Forurensning 
til sjø/vassdrag 

ja 2 2 4 På tross av at det har pågått 
pumping av vann fra 
uttaksområdene de siste 20-30 
årene, er det lite synlige påvirkning 
på resipientene (ref. vedlegg 4 fra 
Ecofact). Driften skal fortsette som i 
dag, men vil gå over en lenger 
tidshorisont. Det er i KU vurdert at 
konsekvensene av utslipp er litt 
negative, grunnet forlenget driftstid 
og usikkerhet det medfører. Det er i 
planforslaget innarbeidet krav om 
sedimenteringsbasseng i 
massedeponi periode, samt at 
vegetasjon bevares rundt bekker. 
Ut fra dagens situasjon og tiltak 
beskrevet over som er innarbeidet i 
planen, er det vurdert at risiko for 
forurensing til sjø/vassdrag er lav 
og at det er sannsynlig at utslipp vil 
ligge under krav i  
forurensingsforskriften.  
Utslipp vil være ivaretatt av 
forurensnings-forskriften og 
vurderes ikke videre i ROS. 

40. Risikofylt 
industri mm 
(kjemikalier/ek
splosiver) 

nei    Ivaretas av annet lovverk og 
vurderes ikke i ROS. 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med 
farlig gods 

nei     

42. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet 
til området 

nei     

Trafikksikkerhet 
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43. Ulykke i av-
/påkjørsler 

ja 2 3 6 Det er 4 avkjørsler på vestsiden fv. 
44 og 1 avkjørsel på østsiden. Da 
fartsgrensen er 80 km/t kan 
konsekvenser av en ulykke være 
alvorlig.  
Det er i planen regulert ny avkjørsel 
iht SVV sine krav, som har bedre 
sikt og gir bedre sikkerhet. Med 
denne avkjørselen vil det også bli 
mindre kjøring av store kjøretøy på 
vegen, da anleggstrafikk mellom de 
2 masseuttakene nå bare krysser 
fv. 44 og slipper å måtte kjøre et 
strekk på fv. 44. 
Avkjørsler er bygget etter krav fra 
SVV håndbok N 100, og siktkrav er 
regulert. Det vil likevel være en 
mulighet for at ulykke vil kunne 
inntreffe, og gi alvorlige 
konsekvenser. Da avkjørsler er iht. 
SVV sine krav, vurderes risiko som 
akseptabel. 
 

44. Ulykke med 
gående/syklen
de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ja 
 

 
1 

 
3 

 
3 

Fv. 44 gjennom planområdet er en 
del av sykkelvegen kystruten. I dag 
nytter myke trafikanter samme 
vegbane som kjørende som 
innebærer en risiko for påkjørsel 
med alvorlige konsekvenser. I 
planen er det regulert G/S veg, som 
vil øke trafikksikkerheten betraktelig 
og gi mindre sannsynlighet for 
ulykker risiko når denne er ferdig 
bygget. Denne kan først 
opparbeides iht. til plan når det ikke 
lenger er behov for skjerming av 
masseuttaket. I driftsfasen kan det 
anlegges en midlertidig G/S veg, 
som ikke har krav om 3 m 
trafikkskille, men som likevel vil øke 
trafikksikkerheten betraktelig. 
Myndigheter kan også vurdere å 
sette ned farten til 60 km/t, grunnet 
mange avkjørsler på strekket, 
gående og syklende i vegbanen, 
samt at fv. 44 som har kurvatur som 
ikke er helt iht. til krav for denne 
vegstandard. 
Ny avkjørsel beskrevet i pkt. 43 er 
også med på å redusere 
sannsynlighet for påkjørsel, ved at 
store kjøretøy nå kun krysser 
vegen, istedenfor å måtte kjøre ett 
stykke langs fv. 44. 
Med om opparbeidelse av G/S veg 
som er regulert i planen (også 
midlertidig) reduseres 
sannsynligheten for ulykke og 
risiko. Tiltak med nedsettelse av fart 
er ikke innarbeidet i planen, men 
kan vurderes av myndigheter. 
Med disse tiltak er risiko for myke 
trafikanter vurdert som i KU og 
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vurderes ikke videre i ROS. 
 

45. Andre 
ulykkespunkter 

nei     

Andre forhold 

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

nei     

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

nei     

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

nei     

49. Naturlige 
terrengformasj
oner som 
utgjør spesiell 
fare (stup etc) 

nei    Sikkerhet i forbindelse med 
masseuttaket skal iht. til 
mineralloven ivaretas gjennom 
driftsplan, og er da oppfulgt av 
annet lovverk, og vurderes ikke her. 
Det er i planen avsatt areal til 
sikring av masseuttaket. 

50. Gruver, åpne 
sjakter, 
steintipper etc. 

nei    Samme merknad som i pkt 49. 
Reguleringsplanen sikrer areal som 
er nødvendig for sikring av 
masseuttaket. Sikring avklares i 
driftsplan. 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke 
ved 
anleggsgjenno
mføring 

nei     

52. Skolebarn 
ferdes 
gjennom 
planområdet 

ja 1 3 3 Barn som bor nord for planområdet 
har rett på skoleskyss, og vil derfor 
ikke måtte nytte fv. 44. Dette fordi 
strekningen er trafikkfarlig med 
fartsgrense 80 km/t og ikke G/S veg 
for myke trafikanter. 
Trafikksikkerhet for skolebarn e 
dermed ivaretatt. Dersom barn 
likevel velger å gå eller sykle til 
skolen, er det i dag en trafikkfarlig 
strekning. Det er i planen regulert 
g/s veg. Ved opparbeidelse av G/S 
veg (også en midlertidg redusert 
løsning) vil trafikksikkerheten 
vurderes som akseptabel. Dette er 
vurdert og tiltak beskrevet i pkt. 44. 
Det samme vil gjelde for dette 
punkt. 

 
 
Endelig risikovurdering:  
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Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig  8, 9, 11,12, 
13,19,37,38,39, 

43  

1. Lite sannsynlig  4 44,52  

 
I KU og ROS analyse er det ikke vurdert å være hendelser som er sannsynlige til 
svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser med de tiltak som 
er innarbeidet i planen.  
Det er identifisert følgende risikoreduserende tiltak i planen: 

• Støyskjerming av støyutsatte boliger 

• Bestemmelse om at sedimentasjonsbasseng tillates i planområdet. 

• Vegetasjonsskjerm rundt uttaket og langs vassdraget. Dette tiltaket er et viktig 
virkemiddel for å fange opp partikler og støv og dermed redusere partikler til 
vassdraget. 

• Det skal i driftsplan så langt det er mulig for effektiv drift sikres 
trinnvistilbakeføring når deler av uttaket er ferdig, 

• Regulert G/S veg og ny avkjørsel 

• Det forutsettes at avbøtende tiltak beskrevet i KU om forurensing innarbeides i 
planen. 

• Regulert sikkerhetssone i planområdet rundt fornminner etter anbefaling fra 
FK 

• Bestemmelse om at sprengning av barriere mellom vann masseuttak må være 
iht. til metode beskrevet i KU, slik at den er mulig skånsom for fisk. 

 


