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1. BAKGRUNN 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 

ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 

planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

 

Denne saken gjelder revidering av en plan på Hvervenkastet, der hovedformålet er å legge til 

rette for dagligvarebutikk i et eksisterende forretningslokale. Det blir således ventelig ingen 

store endringer i risiko- eller sårbarhetsbildet. 

 

Planen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg der det tidligere har vært møbelforretning. Det planlegges en forretning etter 

konseptet «Coop Extra». En slik butikk har et effektivt salgsareal på ca. 1450 m2 og med tillegg 

for lager, personalrom og andre birom. Til sammen ca. 1840 m2. 

 

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer byggeområder og deler av omkringliggende 

vegarealer.  

 

Planen omfatter gårds- og bruksnumrene 38/119, 38/135 og 38/136, for uten deler av 

tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa, for 

38/135 er det 4,375 daa og for 38/136 er det 6,904 daa. 

 

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg kjøreveg 

og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert frisiktsoner. 

 

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m. 

 

Plankartet: 

 

 
Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen. 
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2. METODE 

 

Risiko benyttes for å angi fare for liv, uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker 

eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Hendelser som har stor sannsynlighet og 

store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små 

konsekvenser gir liten risiko. 

 
ROS-analysen er utarbeidet i henhold til metodikken i DSB (2017) sin veileder. Tiltakene som 

fremkommer i analysen er inntatt i planbestemmelsene.   

 

Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en 

uønsket hendelse, konsekvensen av denne hendelsen og sårbarhetsvurderinger med mulige 

følgehendelser. Dette kan så ende ut i forslag til beredskapstiltak og eventuelle etablering av 

hensynssoner i planen. 

 

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges 

tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

 

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så 

kommentert særskilt. 

 

 
Kriterier. 

 

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene: 

 

Gradering av sannsynlighet: 

 

3. Høy sannsynlighet:  Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år. >10%. 

2. Middels sannsynlighet:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 1-10%. 

1. Lav sannsynlighet:   Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 1000 år. 1/1000. 

 

For steder der det er sannsynlighet for flom og/eller skred gjelder andre 

sannsynlighetsvurderinger, men det er ikke aktuelt her. 

 

 

Gradering av konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier: 

 

Disse deles inn i konsekvenskategoriene  
3 høy, 2 middels, 1 små og ikke relevant. 

 

Ovenstående er satt inn i en risikomatrise. 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik 

tabell, der betydningen av fargene er redegjort nedenfor. 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
Ikke 
relevant 

1 Små 2 Middels 3 Store 

3 Høy. >10%     

2 Middels 1-10%     

1 Lav. <1%     

 

3. ANALYSE 

3.1. Kunnskapsgrunnlaget. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for denne analysen er kommunens kart- og informasjonssider for nevnte 

tema, samt planleggernes meget gode lokalkunnskap som beboere i området. 

 

For bensinstasjonen er en ROS-analyse for anlegget Tomasjord Express lagt til grunn (Cowi 

24.8.2018). Det er et helt tilsvarende anlegg som her på Hvervenkastet. 

 

 

3.2. Tenkelige hendelser med risikovurdering. 

 

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 Nei      Helt flat tomt. Ikke kjent at 
det skal være usikre 
grunnforhold 

2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt i/utenfor 
området.  

3. Flomras Nei    Ligger høyt over vann. 

4. Flom. Innsjø, elv. Nei      God avstand og høyde til 
elva. 

5. Radongass Ja   1   1  Mulig, men 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    Bebygd. Ingen spesielle 
biotoper 

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen  

10. Verneområder Nei    Ingen kjente  

11. Vassdragsområder Nei    Ingen nære som påvirkes. 

12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 

13. Kulturminne/-miljø Nei      Ingen 
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Menneskeskapte forhold 

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

14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei    God avstand til bane 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Veger brede nok for 
utrykningskjøretøy. 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 
18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 

19. Vannforsyning, avløp Nei      Ikke aktuelt  
20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 

21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 
22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 

23. Rekreasjonsområde Nei      Alltid vært bebygd. 

24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke aktuelt 
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

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 (bane) Nei      Ingen funksjoner med 

støyfølsom bruk 

29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

32. Høyspentlinje (stråling) Nei      Ingen linjer med kraftig 
strømføring. 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Ja 1 2  Bensinstasjon. Er driftet 
der i 29 år, uten uhell av 
noen slag. 

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 Nei      For lite ekstra trafikk 
genereres til at det vil 
merkes. (< 3dB). 

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  God sikt. Lav hastighet. 

44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 2  Alltid en fare. Mindre 
sannsynlig 

45. Andre ulykkespunkter Nei    Ikke aktuelt 

Andre forhold 

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

Nei    Ikke aktuelt 
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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 

50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Ingen spesielle farer 
utover alminnelig fare ved 
slik virksomhet. 

52. Skolebarn ferdes 
gjennom/langs planområdet 

Nei    Kun langs med området. 
Lave hastigheter. 

3.3. VURDERINGER. 

 

Vurderinger av de ovenstående tema der det er sannsynlige farer er gjort i skjemaene nedenfor. 

 

NR 5 UØNSKET HENDELSE Radon 

Radon er en giftig gass fra alunskifer som kan medføre fare for kreft (særlig lungekreft). 

REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

Tek17   

ÅRSAKER 

Hele Ringerike ligger i en geologisk sone der det kan forekomme radon. I disse permeable (lett 

gjennomtrengende) massene kan radon forekomme. 

KJENTE PROBLEMER 

Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Bygningene har få rom der folk overnatter. 

Nyere bygninger med antatt plast, som i en viss grad hindrer gass å stige opp, mellom grunn og 

grunnmur. 

SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER 

Ved langvarig eksponering kan kreftfare oppstå. Sykdom og eventuell død. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Grad av sannsynlighet   x God byggeskikk og korte 

eksponeringsperioder. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING 

Liv og helse   x  Lav sannsynlighet 

Stabilitet    -  

Materielle verdier    -  

Pga nye bygg og korte eksponeringsperioder vil den statistiske sannsynlighet for skader blir små. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Grader av gassperre under grunnmurene Ukjente gjennomføring av 

byggearbeider 

FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING 

Tiltak Oppfølging 

Krav om tiltak ved nybygg Krav i reguleringsbestemmelser. 
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NR 33 UØNSKET 

HENDELSE 

Risikofylt industri m.m. 

Drift av bensinstasjon 

REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Håndtering og oppbevaring av brannfarlige væsker og gasser.  

KJENTE PROBLEMER 

Bensinstasjonen er driftet her i 29 år, uten at det har vært uønskede hendelser. Siden dette er anlegg 

som bygges både i byer og ved boligområder, er det laget systemer og rutiner som gir svært lav 

risiko for uhell. Anlegget har nedgravde tanker som er dobbeltveggede, påfyllingskasser med 

oppsamlingsvolum. Ved ev brudd på ledninger vil fall på disse medføre at væske dreneres tilbake 

til tankene. Tette spillkasser med avrenning til oljeutskiller. Pumpene har påkjøringsvern. God 

avstand til nærmeste bebyggelse. Stabil grunn uten ras- eller flomfare. 

SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER 

Antennelse av gasser og/eller brennbare væsker. Mulige sekundærhendelser er stenging av trafikk 

på E16 og Fv35. Ringerike Sykehus ligger i nærheten, men ikke tett innpå. Fare for 

luftforurensning ved ev brann. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Grad av sannsynlighet   x Gode sikkerhetssystemer og rutiner 

ved håndtering. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING 

Liv og helse  x   Gode 

evakueringsmuligheter 

Stabilitet    -  

Materielle verdier x     Skader på kjøretøy og 

bygg 

 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Liten Gode systemer og rutiner. 

FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING 

Tiltak Oppfølging 

Driftsrutiner og ettersyn/kontroll Ikke i reguleringsplanen 
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NR 43 UØNSKET 

HENDELSE 

Ulykker i av-/påkjørsler 

Trafikkulykke i avkjørsel 

REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk i avkjørsel. Med noe økt trafikk vil det også bli 

tilsvarende økt fare for ulykker.  

KJENTE PROBLEMER 

Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. God sikt i avkjørsel og i et område som 

ikke er avkjørselsfri. 

SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER 

Påkjørsel i kryss. Ingen sekundærhendelser. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Grad av sannsynlighet   x God sikt. Rett strekning. Nedsatt 

fartsgrense (60 km/t). 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING 

Liv og helse   x  Lav sannsynlighet 

pga lav hastighet 

Stabilitet    -  

Materielle verdier  x    Moderate skader på 

kjøretøy. 

Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader blir 

små. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

- - 

FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING 

Tiltak Oppfølging 

Krav til frisiktsone i reguleringsplan - 
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NR 44 UØNSKET 

HENDELSE 

Ulykker med gående/syklende 

Trafikkulykke med myke trafikanter 

REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

- -  

ÅRSAKER 

Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk med kjørende og gående/syklende. Med økt trafikk vil 

det generelt også bli økt fare for ulykker.  

KJENTE PROBLEMER 

Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Det er fortau og gang-/sykkelveger 

langsmed planområdet på de sidene det er naturlig for gående og syklende å ferdes, samt markerte 

fotgjengeroverganger. 

SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER 

Trafikkulykker med personskade. Ingen sekundærhendelser. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Grad av sannsynlighet   x Godt utbygd nett av fortau, gang-

/sykkelveger og fotgjengeroverganger. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING 

Liv og helse  x   Konsekvenser for myke 

trafikanter vil kunne være 

til dels alvorlige. 

Stabilitet    -  

Materielle verdier    -  

Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader være 

små. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

- - 

FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING 

Tiltak Oppfølging 

Krav til frisiktsone i reguleringsplan - 

 

 

3.4. Samlet risikovurdering. 

 

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor.  

 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

Ikke 
relevant 

Små Middels Store 

Høy. >10%     

Middels 1-10%  33, 43, 44   

Lav. <1%  5   
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4. KONKLUSJON OG ANBEFALING. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt og 

mulig å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt i skjemaene. 

 

 


