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5. Risiko og sårbarhetsvurdering 

5.1 Innledning 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ 

framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i 

forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes 

forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å 

identifisere behov for risikoreduserende tiltak.  

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

• Analysen omfatter kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det 

aktuelle planområdet.  

• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette 

innbefatter sikringstiltak og lignende. 

 

5.2 Risikomatrise 

For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en 

risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt 

temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for 

analysen. 

 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere 

denne til gul eller grønn 

 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som 

reduserer risikoen 

 

 Grønt indikerer akseptabel risiko  

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom 

sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult). 
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Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig/ en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært  

sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget 

sannsynlig/ 

periodevis, 

lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig 

/flere  

enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre 

sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite  

sannsynlig/  

ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 

tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer 

i lengre perioder, flere måneder. 

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold 

for enkeltpersoner. 

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en 

gruppe personer. 

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske 

situasjoner. 

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange 

skadd; langvarige miljøskader. 
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5.3 Farekartlegging og vurdering av sårbarhet 

5.3.1 Innledende farekartlegging 

Hendelse Kommentar  

Naturhendelser  

Ekstrem 

nedbør og 

flom  

Det er ikke registrert at området er spesielt utsett for ekstreme 

nedbørsmengder.  

Hendelsen blir ikke vurdert videre. 

Leirskred  

 

Løsmassene i planområdet er registrert som morenemateriale med delstrekker 

med usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen (arealis.no, NGU). 

Området er ikke registrert som fare eller risiko for leirskred (faresonekart 

kvikkleire, NGU).  

Hendelsen blir ikke vurdert videre. 

Steinsprang/ 

ras frå 

fjell/stein  

Is- og 

snøskred  

Det er ikke registrert fare for steinsprang/skred eller for is- eller snøskred 

innenfor planområdet, jf. skrednett.no. Store deler av planområdet er flatt og 

det er ingen eksisterende eller planlagte høye skjæringer.  

Hendelsen blir ikke vurdert videre. 

Skrenter 

/stup  

Store deler av planområdet er tilnærmet flatt og det er ingen eksisterende eller 

planlagte store skjæringer.  

Hendelsen blir ikke vurdert videre. 

Stormflo Det er satt generell sårbarhetskote i reguleringsbestemmelsene lik k=2,0.  

Hendelsen blir vurdert videre. 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m 

Kulturminne

/ fornminne  

Ved brev av 21.08.2006 konkluderer Rogaland Fylkeskommune med at tiltaket 

ikke vil komme i konflikt med legalfredede eller verneverdige kulturminner. 

Jfr. Referat fra Bokn kommunestyres 2. gangsbehandling av eksisterende plan. 

Planendringsforslaget legger ikke til rette for tiltak som kan utgjøre ny risiko 

for kulturminne. 

Hendelsen blir ikke vurdert videre. 

Vernede 

bygg, anlegg 

eller område  

Det er ingen vernede bygg, anlegg eller annet innenfor planområdet.  

 

Hendelsen blir ikke vurdert videre. 

Biologisk 

mangfold  

Det er ikke registrert verdifull biologisk mangfold innenfor planområdet.  

Hendelsen blir ikke vurdert videre. 

Infrastruktur 

Bortfall av 

strøm  

Det er ikke planlagt for samfunnsviktige funksjoner med akutt behov for 

strøm eller vann innenfor planområdet. 

Hendelsen blir ikke vurdert videre.   

Trafikk- 

ulykke 

Planendringsforslaget foreslår tiltak som forbedrer risiko for ulykker. 

Det er ingen spesielle forhold innenfor planen eller tilknyttet tiltakene forutsatt 

at generelle normer og krav gir tilstrekkelig sikring.  

Hendelsen blir vurdert videre. 
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5.3.2 Vurdering av sårbarhet 

5.3.2.1 Trafikkulykke 

Vegadkomst er regulert i tråd med gjeldende krav og normer. Endringsforslaget legger opp 

til å ”rette ut” snuplassen/snuhammeren og forlenge ”snuhammergreinen” mot nord i 

enden av Leirgrovvegen for å etablere en ”ankomst- og adkomstsone” som tiltak for å 

hindre trafikkulykker spesielt mellom myke trafikkanter og kjøretøy. Adkomsten fra 

Leirgrovvegen til gangforbindelse til LNF-område nord for B3 og fra B3 til strandsonen blir 

dermed vurdert som trygg.  

Kjøreveg fra snuhammer gjennom friområde til LNF-område nord for B3 endres fra kjøreveg 

til sti som avhjelpende tiltak for å sikre myke trafikkanter. 

Faren blir ikke vurdert videre. 

 

5.3.2.2 Miljøhensyn/Inngrep i terreng 

Endring slik den er foreslått medfører etter vår mening mindre terrenginngrep i strandsonen 

da gangforbindelsen krever minimale eller ingen naturinngrep. Endringsforslaget medfører 

samtidig en forbedret mulighet for adkomst innenfor B3. 

Faren blir ikke vurdert videre. 

 

5.3.2.3 Stormflo 

Kartverket har angitt sårbarhetskoter inklusive klimapåslag for Føresvik, med k= 1,71 for 

sikkerhetsklasse 1 og k=1,85 og 1,94 for sikkerhetsklassene 2 og 3.  

N7 ligger eksponert for vindgenerert bølgepåvirkning fra 350 grader (10 grader fra nord mot 

vest) til 94 grader (4 grader forbi øst).  Nærmeste vindmålestasjon, Skudeneshavn, angir 

vindstyrke og –hyppighet, figur 1.   

Vind fra nord vil generere bølger på langs av formålgrensen som ikke kan skade naust, men 

kan ha påvirkning for fortøyde fartøyer ved kai. Mot nord måles 5 km ”fetch”/ åpent hav 

(Fonnakart), som ved vindhastigheter på maksimalt 15 m/s genererer bølgehøyde på 0,9 

meter, med bølgeamplitude 0,45 m ihht vedlagte figur 2.  

Vind fra nordøst og øst kan eventuelt generere bølger mot naust. I nordøst er det åpent hav 

på en strekning av 2 km (Fonnakart), som skaper vindgenererte bølgehøyder på 0,25 m med 

bølgeamplitude 0,12 m; mens det i østlig retning er 1 km åpent hav (Fonnakart) som skaper 

tilsvarende vindgenererte bølgehøyder. Vind fra nord og øst opptrer ikke samtidig som 

stormflo og vurderes ikke nærmere. 

Konklusjonen er at Kartverkets sårbarhetskoter uten sikkerhetsmargin for bølgepåvirkning 

kan legges til grunn. 

Faren blir ikke vurdert videre. 

       
Figur 1: Vindrose med hastighet og hyppighet Figur 2: Vindhastighet og bølgehøyde 

Kilde: Meteorologisk institutt   Kilde: Vindatlas – J. A. Børresen 
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5.4. Risikoanalyser 

 

Hendelse Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar 

Merknader/Tiltak 

Infrastruktur 

Trafikkulykke på veg 
mellom kjøretøy 
innenfor planområdet 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Det er ingen spesielle forhold 
innenfor planen eller tilknyttet 
tiltakene som skal 
gjennomføres. Det forutsettes 
at generelle normer og krav gir 
tilstrekkelig sikring.  
Tiltak: Tilfredsstillende 
siktsoner. Lav hastighet. 
Kurvaturen i kjøreveg er rettet 
ut slik at oversikt er forbedret. 
Dette gjelder både kjøreveg og 
sti. 

Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

Ulykke mellom 
kjøretøy og 
fotgjengere innenfor 
planområdet 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Kurvaturen i kjøreveg er rettet 
ut slik at oversikt er forbedret. 
Dette gjelder både kjøreveg og 
sti. 

Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

 
 

 

5.5 Konklusjon  
 

I ROS-analysen er det vurdert ulike hendelser og situasjoner. Alle forhold er akseptable.  

Det er ikke avdekket forhold der forebyggende eller skadereduserende tiltak må 

gjennomføres. 

For de gjeldende tema sikrer planen tiltak etter gjeldende normer og krav.  


