
REGULERINGSPLAN FOR FORSKNINGSFJØS OG DYREVELFERD – RISIKO OG 
SÅRBARHETSANALYSE 

Side 1 av 11 

 

 

 
 

 
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE  

 
REGULERINGSPLAN FOR FORSKNINGSFJØS 

OG DYREVELFERD  
GNR. 114, BNR. 1 M.FL. - NESE 

 
 
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 

…. 
…. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende 
tabell. 
 

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 2 2 Fagkyndig rapport 
vurderer at fare for 
steinsprang er begrenset 
til et lite område. Ingen av 
de definerte feltene 
omfatter fremtidige 
områder for utbygging 
eller andre tiltak. Dermed 
vurderes det dit hen at det 
ved ras eller skred ikke vil 
få alvorlige konsekvenser. 

2. Snø-/isras Nei    Kontrollert opp mot NVEs 
skredkart. Det er definert 
aktsomhetsområder for 
snøskred i deler av 
området.  
I henhold til den 
fagkyndige vurderingen er 
det vurdert som 
fraværende og har derav 
tilfredsstillende sikkerhet 
innenfor nominell 
sannsynlighet på 1/5000 
(S3) 
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3. Flomras Nei    Ikke i henhold til den 
fagkyndige vurderingen. 

4. Elveflom Ja 1 2 2 Fagkyndig rapport 
vurderer at tiltaksområdet 
er i en sone med 
akseptabel fare for flom 
innenfor de nominelle 
sikkerhetskrav på hhv. 
1/5000 og 1/200.  
Flomsonen i området 
omfatter i hovedsak kun 
den nordligste delen av 
planområdet med 
avkjøring til rv. 426. Ved 
flom vil nåværende og 
fremtidig byggeområde 
være urørt. 

5. Radongass Nei 2 3 6 Planområdet ligger i 
område hvor det er 
moderat til lav 
aktsomhetsgrad for radon 
jf. NGU kart for radon. Det 
forutsettes at tiltak som 
gir sikkerhet mot 
inntegning av radon 
utføres iht. den til enhver 
tid gjeldende tekniske 
forskrift ved oppføring av 
nye bygninger for 
personopphold. 
Radonkonsentrasjon i 
inneluft skal ikke 
overstige 200 bq/m3. 
Dette vurderes ikke 
videre. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei    Planområdet er ikke 
nevneverdig utsatt for 
vind. Skader på bygg som 
følge av vind vurderes 
som svært lite sannsynlig. 
Strøm og strømbrudd vil 
være den mest aktuelle 
hendelsen knyttet til vind, 
men også dette vurderes 
som svært usannsynlig. 
Planlagte tiltak inneholder 
ikke kritiske funksjoner og 
vil derfor heller ikke være 
sårbare for strømbrudd. 

7. Nedbørutsatt Nei    Forventninger om 
fremtidens klima viser at 
det trolig blir mer nedbør i 
Norge, og da særlig i form 
av periodevis ekstrem 
nedbør. Deler av området 
vil etter utbygging få tette 
flater. Det antas at 
området etter utbygging 
ikke vil bidra til økt 
avrenning mot 
Kvalåsvannet i sør. 
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Samtidig er terrenget og 
vegetasjonen rundt de 
nye byggeområdene slik 
at sannsynligheten for 
skade ved ekstremnedbør 
ikke vurderes som aktuelt. 

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

8. Sårbar flora, fauna og fisk Nei 3 1 3 Innenfor planområdet er 
det ingen registrerte arter 
av nasjonal 
forvaltningsinteresse, 
men det påvirker trolig 
hekkeområde for sårbar 
art. Samtidig ligger 
planområdet i nord-østre 
del av viltområde for 
rådyr. Tiltakene og dens 
omfang vurderes likevel 
ikke å ha særlig negativ 
påvirkning på 
hekkeområde eller 
viltområde. 
Deler av området 
omfattes av myr. En 
mindre del av myrområdet 
berøres og må dreneres 
for å gjøre klar til 
byggeområdet lengst sør. 
Myr inneholder CO2 og vil 
ved drenering medføre 
klimagassutslipp.  

9. Verneområder Nei    Ingen registrerte 
verneområder innenfor 
planområdet. 

10. Vassdragsområder Ja 1 3 3 Området grenser til 
vassdrag for 
Hellelandselva. 
Med unntak av sørligste 
del av formål hvor det 
tillates utbygging, berøres 
ikke nedbørsfeltet til 
vassdraget av 
plantiltakene som 
foreslås. 

11. Fornminner (afk) Nei    Ingen registrerte 
automatisk fredet 
kulturminner innenfor 
planområdet. 

12. Kulturminne/-miljø Nei    Det er ikke registrert 
nyere tids kulturminner 
innenfor planområdet. 

Menneskeskapte forhold 

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

13. Vei, bru, knutepunkt Nei    Vil ikke føre til vesentlig 
økt trafikk i området 

14. Havn, kaianlegg Nei    Planområdet ligger ikke 
tilknyttet eller i nærheten 
av havn-/kaianlegg 

15. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 
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16. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Adkomst til planområdet 
er fra rv. 426. 
Planområdet vil ikke 
medføre konsekvenser for 
uttrykning og deres 
fremkommelighet. 

17. Kraftforsyning Nei    Det vil ikke være behov 
for økt kraftforsyning jfr. 
Tilbakemelding fra Enid 
AS. 

18. Vannforsyning Nei    Privat vann- og 
avløpsanlegg forutsettes 
påkoblet ved nye anlegg. 
Slokkevann for 
brannvesen vurderes 
nærmere og beskrives i 
planen. 

19. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt. 
20. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt. 
21. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt. Det er ikke 

opparbeidet for lek og 
idrett. 

22. Rekreasjonsområde Ja 2 1 2 Planområdet omkranses 
av skogområder hvor det 
kan tenkes at ferdsel 
pågår. Det er likevel 
ingenting som tyder på 
utstrakt allmenn ferdsel 
innenfor planområdet. 
Det vurderes av 
plantiltakene ikke svekker 
tilgjengeligheten til 
omkringliggende 
skogsområder. 

23. Vannområde for friluftsliv Nei    Planområdet grenser til 
vassdrag i sør. Det er 
ukjent hvorvidt det foregår 
ustrakt ferdsel langs dette 
vassdraget. Planen åpner 
ikke for tiltak som vil 
medføre konsekvenser for 
friluftsliv langs 
vassdraget. 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

24. Forurensning Nei    Utover potensiell 
drenering av et mindre 
myrområde, berøres ikke 
planområdet av kilder for 
forurensning. 

25. Støv og støy;industri Nei    Ligger ikke i nærheten av 
industri 

26. Støv og støy;trafikk Ja 2 1 2 Området ligger tett på 
trafikkert vei, men 
høydeforskjellen fra veien 
til utbyggingsområdene 
gjør at støy og støv fra 
trafikken ikke vil oppleves 
som sjenerende. 

27. Støy; andre kilder Nei    Planområdet ligger ikke i 
nærheten av andre 
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støyende virksomheter 
eller anlegg. 

28. Forurenset grunn Nei     
29. Forurensning i sjø/vassdrag Nei     
30. Høyspentlinje (stråling) Ja 4 1 4 Gjennom planområdets 

nordligste del ligger det 
en trasé for høyspentlinje. 
Denne reguleres i 
plankart med faresone 
hvor sikker grense er gitt 
11 meter til hver side fra 
senter linjeføring.  
Faresonen omfatter ingen 
nåværende eller 
fremtidige bygningstiltak. 

31. Risikofylt industri  mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt. 

32. Avfallsbehandling Nei    Ingen områder i 
nærheten. 

33. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt. 

Medfører planen/tiltaket: 

34. Fare for akutt forurensning Nei    Ingen kjente situasjoner 
35. Støy og støv fra trafikk Nei 3 1 3 Vil medføre noe økt 

trafikk internt i 
planområdet. Det legges 
til rette for adkomstvei 
dimensjonert for større 
kjøretøy i forbindelse med 
drift av forskningsfjøs. 
Det vurderes likevel til å 
ha svært liten konsekvens 
for området i sin helhet. 

36. Støy og støv fra andre kilder Nei    Vil ikke medføre økt støy 
fra andre kilder. 

37. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Vil ikke medføre 
forurensning i vassdrag. 

38. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt. 

Transport. Er det risiko for: 

39. Ulykke med farlig gods Nei    Generell risiko.  
Det er ikke definert 
muligheter for at 
aktiviteten i planområdet 
vil føre til transport av 
farlig gods. Det 
forutsettes likevel at all 
transport av farlig gods, 
reguleres i henhold til 
forskrift om landtransport 
av farlig gods «FOR-
2022-05-16-859 fra 
01.07.22» 

40. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Ja 3 1 3 Adkomstveien som er 
regulert i området har en 
jevnt over bratt stigning 
på ca. 10% fra 
avkjørselen og opp til 
toppen av området. 
Det vil være viktig med 
godt vedlikehold av veien 
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på vinterstid slik at større 
kjøretøy kan ta seg fint 
frem. 

Trafikksikkerhet 

41. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3 3 Generell risiko ved 
avkjørsler til trafikkerte 
veien. 
Viktig å sikre at det 
opprettholdes god sikt i 
krysset mellom avkjørsel 
og rv. 429. Utforming av 
kryssløsning og frisikt skal 
tilfredsstille krav gitt i 
håndbok N100. 

42. Ulykke med gående/syklende Ja 1 3 3 Generell risiko i trafikken. 
Det er ingen etablerte 
gangstier i området, så 
det antas at ferdsel vil 
skje langs kjørevegen. 
Det vurderes likevel som 
svært usannsynlig at 
ulykker mellom gående 
og syklende vil 
forekomme innenfor 
området. 

43. Andre ulykkespunkter Nei    Ikke kjent 

Andre forhold 

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

Nei    Ikke aktuelt 

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

Nei    Ikke aktuelt 

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

Nei    Ingen regulerte 
vannmagasin i nærheten 

47. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup 
etc) 

Nei    Området består av flere 
topper, men det er ingen 
stup innenfor 
planområdet. 

48. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt. 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

49. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei 1 2 2 I anleggsperioden vil det 
være jevn flyt av ulike 
typer kjøretøy. Det kan i 
slike perioder oppstå en 
rekke uønskede 
hendelser, både mtp. 
Personell, maskiner og 
utstyr på anleggsplass og 
tilkomstveger. Utbygger 
plikter å gjennomføre 
nødvendige tiltak for å 
sikre at anleggsarbeid 
ikke medfører 
uakseptabel helse- og 
miljørisiko, og at 
anleggsarbeidet ikke 
medfører 
forurensningsspredning 
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eller fare for skade på 
helse og miljø. 
Byggherreforskriftens 
krav til SHA skal leggs til 
grunn. Dersom dette 
følges opp, anses risikoen 
for ulykker/hendelser 
under anleggsperioden å 
være liten. 

50. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nei    Ikke aktuelt. 

 
 
Endelig risikovurdering:  
 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak. I alt ble det identifisert 2 uønskede 
hendelser som krever tiltak. 
 
 Uønskede hendelser som krever tiltak 
5 Radon 
30 Høyspentlinje 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

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

4. Svært sannsynlig 30    

3. Sannsynlig 35, 40, 8 5   

2. Mindre sannsynlig 26    

1. Lite sannsynlig  1, 4, 22, 49 10, 41, 42  
 
 
 
 
Vurdering av risiko 

 
Identifiserte uønskede hendelser innenfor gul- og rød kategori er vurdert i henhold til 
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til tiltak i 
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet 
for hver hendelse. 
 
 

NR. 5 UØNSKET HENDELSE: Radon 
Radonaktsomhetsgraden i området er moderat til lav iht. NGU radonkart. 

ÅRSAKER 
Årsaken til radonforekomst er en prosess som foregår i de fleste bergarter. Radongass er en 
usynlig og luktfri gass. Dette påvises gjennom målinger. 
IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Ingen 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 Forklaring 
  x    
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Iht. Registrering i NGUs karttjeneste ligger planområdet i området hvor det er moderat til lav 
aktsomhetsgrad for radon 
SÅRBARHETSVURDERING 

Ny bebyggelse skal oppføres i tråd med de til enhver tid gjeldende tekniske forskrifter, som 
dermed vil sikre at det blir gjort tiltak for å redusere potensiell mengde radon i bebyggelsen. 
Radonforekomst fører ikkje til følgehendelser eller til andre ødeleggelser av området. 
KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4  

Liv og helse Dødsfall X     

Skader og sykdom   X  Varig opphold med høy 
forekomst av radon kan 
være kreftfremkallende. 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X    Ukjent 

Forstyrrelser i dagliglivet X    Ukjent 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø X    Ukjent 

Langtidsskader - kulturmiljø X    Ukjent 

Materielle verdier Økonomiske tap X    Ukjent 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Planen legger ikkje til rette for bebyggelse for varig opphold, og dermed antas det at eventuell 
eksponering vil være lav. Samtidig vil all ny bebyggelse oppføres iht. De til enhver tid gjeldende 
tekniske forskrifter. Eksempelvis radonsperre mot grunnen og gode ventilasjonsløsninger. 
Forslag til tiltak: 
Ivaretas ved prosjektering iht. gjeldende tekniske forskrift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULERINGSPLAN FOR FORSKNINGSFJØS OG DYREVELFERD – RISIKO OG 
SÅRBARHETSANALYSE 

Side 10 av 11 

 

 
 

NR. 30 UØNSKET HENDELSE: Høyspentlinje 
Anlegg for høyspent i området. Fare for tap av liv hvis sikkerhetsregler ikkje følges. 

ÅRSAKER 
Gjennom planområdets nordligste del ligger det en trasé for høyspentlinje. 
Denne reguleres i plankart med faresone hvor sikker grense er gitt 11 meter til hver side fra 
senter linjeføring. Faresonen omfatter ingen nåværende eller fremtidige bygningstiltak. 
IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Ingen 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 Forklaring 
 x     

Dersom regler for sikkerhet følges, er det liten sannsynlighet for ulykke knyttet til 
høyspentlinjer. 
SÅRBARHETSVURDERING 

Ulykker som følge høyspentlinjer kan i værste tilfeller innebære personskader eller tap av liv. 
Det kan også innebære strømbrudd og stans av drift samt stengsel av annen teknisk 
infrastruktur i forbindelse med vedlikehold og reparasjon. 
KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4  

Liv og helse Dødsfall    X Livsfare hvis ikke 
sikkerhetsregler følges 

Skader og sykdom    X Samme som ved dødsfall 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X    Ukjent 

Forstyrrelser i dagliglivet  X   Ukjent 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø X    Ukjent 

Langtidsskader - kulturmiljø X    Ukjent 

Materielle verdier Økonomiske tap  X   Kan få økonomiske 
konsekvenser ved 
strømbrudd eller andre 
hendelser som forårsaker 
stans i drift. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Samlet sett utgjør høyspentlinjen liten risiko for ulykker eller andre skadelige hendelser i 
området. Områdets planlagte bruk fremmer ikke stor aktivitet i nærheten av høyspentlinjen 
og den mest sannsynlige risikoen anses å være strømbrudd eller vedlikehold. 
Det planlegges ingen tiltak i nærheten av høyspentlinjen. 
Forslag til tiltak: 
Reguleringsplanen setter føringer for sikker avstand fra senter linjeføring. Samlet faresone bredde 
er 22 meter, målt 11 meter fra senter til hver side. 
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Oppsummering tiltak i plan. 
Uønsket hendelse Tiltak i plan 
Radon Ivaretas i henhold til den til enhver tid 

gjeldende tekniske forskrift. 
Høyspent Regulere tilstrekkelig sikringssone rundt 

høyspentlinjen som forbyr bygging. 
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