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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 

travbane. Planen skal legge til rette for industrivirksomhet, som krever store arealer. Området er 

tiltenkt kraftkrevende industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon. 

1.2 Planområdet 

Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og travbanen i gjeldende 

reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i sørøst, 

høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra 

eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet 

for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa 

avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske 

sentrum. 

 

 

Figur 1 Planområdet 
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1.3 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

ROS-analysen er utarbeidet i samarbeid med prosjekteringsgruppen. Den 22.06.2018 ble det 

gjennomført en samling med de aktuelle fagene, hvor alle relevante uønskede hendelser ble 

identifisert og vurdert/drøftet. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta 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. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende deler: 

1) Identifisere mulige uønskede hendelser  

2) Vurdere risiko og sårbarhet 

3) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de aktuelle 

kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 
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1.4 Usikkerhet i ROS-analysen 

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte tema-utredninger (støy, reindrift 

og friluftsliv/turisme) og forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og 

vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i 

prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-

analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av 

usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. Dette 

er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er 

ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres 

som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av 

prosjektet. 
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2. METODE 

2.1 Identifisere mulige uønskede hendelser 

For å identifisere mulige uønskede hendelser benyttes en sjekkliste. 

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet. 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i 

sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

2.1.1 VURDERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

Tabell 1 Vurdering av sannsynlighet 

Kategori Tidsintervall 

Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hver 1-10 år 

Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig 100-1000 år 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 
Stabilitet og Materielle verdier. 

 
Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er 
påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 
 
Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av 
hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på 
mat, drikke og husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. 

 

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form 
av økonomiske tap knytte til skade på eiendom. 
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Tabell 2 Vurdering av konsekvens 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

Meget stor Dødelig skade, flere personer 

Varige skader på eller tap av stabilitet 

Svært store materielle skader > 100 mill. kroner 

Stor Dødelig skade, en person 

Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet 

Store materielle skader 10-100 mill. kroner 

Middels Alvorlig personskade 

Kortvarig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 1-10 mill. kroner 

Liten Personskade 

Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 100 000 – 1 mill. kroner 

Svært liten Ingen personskade 

Ingen skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader < 100 000 kroner 

 

Tabell 3 Sammenstilling av konsekvens 

KONSEKVENSKATEGORI 
 
 
KONSEKVENSTYPER 

MEGET STOR STOR MIDDELS LITEN SVÆRT LITEN 

Liv og helse      

Stabilitet      

Materielle verdier      
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2.1.2 EVALUERING AV RISIKO 

 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens. 

Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha høy 

sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er 

hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  

 

 

Tabell 4 Riskomatrise for hver kategori 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Svært liten 

(1) 
Liten (2) Middels (3) Store (4) 

Svært 

store (5) 

Svært sannsynlig (A)      

Meget sannsynlig (B)      

Sannsynlig (C)      

Moderat sannsynlig (D)      

Lite sannsynlig (E)      

 

Tabell 5 Sammenstilling av risikobildet 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse              

Stabilitet              

Materielle verdier              
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3. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

3.1 Innledende kartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante uønskede hendelser.  

 

FARE VURDERING 

Naturhendelser 

Skredfare (snø, is, stein, 

leire, jord) 

Topografien i området er av en slik art at planområdet ikke er 

utsatt for skredfare. Aktsomhetskart til NVE viser heller ingen 

områder med soner for skred. Skredfare vurderes ikke i analysen. 

Ustabil grunn Det er gjennomført grunnundersøkelser innenfor planområdet, 

herunder vurdering av områdestabilitet og lokal stabilitet. Det er 

påvist sensitiv/kvikkleire. Temaet vurderes. 

Flom i vassdrag Flom i bekker kan forekomme – temaet vurderes. 

Overvann Området er relativt flatt og består av myr som fungerer som 

fordrøyning. Det er i tillegg begrenset kapasitet på eksisterende 

overvannsnett. Temaet vurderes. 

Havnivåstigning, stormflo Planområdet ligger ikke sjønært. Temaet vurderes ikke i analysen. 

Andre uønskede hendelser 

Akutt forurensning Det vil ved anlegget være behov for nødstrømsaggregater. Ved 

bruk av dieselaggregat vil det være fare for utslipp.  

 

Det vil være behov for stor kjølekapasitet – akutt utslipp av 

temperert kjølevann til bekker kan forekomme. 

 

Temaet vurderes. 

Brann/eksplosjon i 

industri 

Det legges til rette for industrianlegg, med 

datahaller/datakontainere. Brann i anlegg kan følgelig forekomme. 

Temaet vurderes. 

Bortfall av 

energiforsyning 

Det legges til rette for industri med stort kraftbehov. Bortfall av 

energiforsyning vil medføre stopp i anlegget. Temaet vurderes. 

Svikt i vannforsyning Det vil være behov for kjøleanlegg. Ved benytting av vann til 

kjøling vil bortfall av vannforsyning vil medføre stopp i anlegget. 

Temaet vurderes. 
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4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

4.1 Sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremsto som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av 

disse: 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

4.1.1 FLOM OG OVERVANN 

Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og originalt 

udrenert myrterreng. Farvikbekken ligger tett inntil planområdet i nord og vest, Krokdalsbekken i 

sør. Myra innenfor planområdet har om lag 50% avrenning til Farvikbekken og 50% avrenning til 

Krokdalsbekken. Farvikbekken tar opp Krokdalsbekken nedstrøms planområdet og snirkler seg 

gjennom Fauske sentrum før utløp i havet ca. 3,5 km sørvest for planområdet.  

 

Ved utbygging og asfaltering av området mister man myras egenskap til å samle opp og fordele 

vannet ut i bekker og kanaler over tid, tilsvarende et kunstig fordrøyningsbasseng. Dette vil stille 

andre krav til kapasitet på overvannshåndtering nedover fra området. Større vannføring i bekker 

vil også kunne endre erosjonsforhold, og det kan bli behov for plastring av bekker. På grunn av 

store areal og liten høydeforskjell kan det også bli utfordrende å få selvfall på overvann og 

spillvann. 

 

Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det gjennomføres en risikoanalyse for 

temaet. 

4.1.2 USTABIL GRUNN 

Planområdet ligger ikke innenfor en kartlagt kvikkleiresone. Rambøll har imidlertid gjennomført 

geotekniske undersøkelser på området. Undersøkelsene viser at grunnforholdene består av et 

topplag av torv over leire til stor dybde. Sonderinger og prøvetakinger indikerer at det er 

sprøbruddmateriale og kvikkleire i dybden i de fleste punkt. Selve planområdet er tilnærmet flatt, 

og heller ikke i umiddelbar nærhet er det topografiske forhold som tilsier at det er nødvendig å 

utrede områdestabiliteten nærmere mhp løsneområde. Avstanden til nærmeste forhøyning i 

kvikkleiresone 1659 til planområdet er mer enn 700 meter, og her ligger terrenget på ca. +55 

(travbanen ligger på ca. +40). Store avstander, små høydeforskjeller og relativt stor dybde til 

mulig kvikkleire gjør at et eventuelt skred fra sone 1659 vurderes å uansett ikke kunne treffe 

planområdet. I tillegg er kvikkleiresonen vurdert til lav faregrad, slik at muligheten for skred anses 

å være liten og det konkluderes med at planområdet ikke er utsatt for fare fra kartlagte 

kvikkleiresone 1659 Hjemås. 

 

Under befaring ble det observert noe erosjon i Farvikbekken. Det vil være nødvendig med 

stabiliserende tiltak for bekken.  
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Basert på funn av kvikkleire i området vurderes planområdet som sårbart overfor områdestabilitet. 

Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som vil bli 

ytterligere utredet og hensyntatt i forbindelse med videre prosjektering av industriområdet. 

4.1.3 AKUTT FORURENSNING 

 

Anleggsfase 

All anleggsdrift medfører en fare for akutt forurensning. Dette gjelder bl.a. uhell med oljelekkasjer 

og havari. Planområdet har avrenning mot både Farvikbekken og Krokdalsbekken. Akutt 

forurensning til bekkene kan forekomme. Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det 

gjøres derfor en risikovurdering av temaet. 

 

Driftsfase 

Faren for akutt forurensning ved et ferdig utbygd industriområde/datasenter knytter seg i hovedsak 

til aggregat til nødstrøm og evt. vannbasert kjøleanlegg. Drift og etterfylling av drivstoff til aggregat 

utgjør en fare for akutt forurensning. Løsning for kjøleanlegg avhenger av hvem som etablerer seg 

på industriområdet. Ved et vannbasert kjøleanlegg er det en viss fare for utslipp av temperert vann 

til nærliggende bekker. Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering. 

4.1.4 BRANN 

Det vil være potensiale for brann i datasenter med dets innhold og infrastruktur (aggregat, 

elektronikk etc.). Samtidig vil brannsikring være en prioritet i den videre prosjekteringen av 

området. Senteret vil bli utstyrt med slokkeanlegg, hvilken type er ikke bestemt da det avhenger 

av hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsning etablerer ønsker 

(datahaller, hangarer eller kontainere).  

 

Det vil lagres drivstoff på området i forbindelse med aggregat til nødstrømsanlegg. Lagring av 

drivstoff har potensiale for brann.  

 

Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering. 

4.1.5 BORTFALL AV ENERGIFORSYNING 

Området planlegges for industri med stort kraftbehov, som datalagringssenter og evt. 

batteriproduksjon. Energiforsyning er nødvendig for drift av anleggene og planområdet vurderes 

som sårbart overfor temaet.  

 

Ved etablering av annen industri vil også energiforsyning være nødvendig for drift av anlegget, 

men ikke alle typer industri vil være like sårbare ovenfor temaet. Det gjøres en risikovurdering 

mht. kraftkrevende industri som anses som mest sårbart ovenfor temaet. 

4.1.6 SVIKT I VANNFORSYNING 

Dersom det benyttes vannbasert kjøleanlegg til datasenter er området svært sårbart overfor svikt 

i vannforsyningen. Ved svikt i vannforsyningen må anlegget da stoppes. Det gjøres derfor en 

risikovurdering av temaet. 

 

Ved etablering av annen industri vurderes området mindre sårbart.  
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4.2 Risikovurdering 

4.2.1 FLOM OG OVERVANN 

Sannsynlighet: 

Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det utarbeides en 

overordnet VA-plan med fokus på overvannshåndtering. Planen følges opp i videre prosjektering 

av området. Store nedbørsmengder kan likevel forekomme og medføre flom i tilgrensende bekker. 

Svikt i overvannsnettet kan også forekomme og videre føre til flom i tilgrensende bekker. 

 

Hendelsen vurderes til sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Farvikbekken har dårlig kapasitet med erosjonsproblematikk og flere av kulvertene nedstrøms 

planområdet har dårlig tilstand. Bekken går gjennom Fauske sentrum før utløp til havet og en 

eventuell flom eller svikt i overvannsnettet på området vil føre til store vannmengder nedstrøms 

planområdet. Store vannmengder nedstrøms planområdet vil videre kunne medføre svikt i 

kulverter med dårlig tilstand og videre flom i både boligområder og sentrumsområdet. 

Konsekvensen vurderes derfor til stor. 

 

Materielle verdier: 

Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og planområdet kan 

oversvømmes. Dette vil kunne medføre skade på bebyggelse og utstyr innenfor planområdet og 

konsekvensen vurderes til middels. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X   X     X   

Stabilitet   X      X   X  

Materielle verdier   X     X    X  

 

4.2.2 AKUTT FORURENSNING 

Sannsynlighet: 

I forbindelse med datasenteret vil det bli lagret drivstoff til aggregat. Drivstofftanker vil bli etablert 

i henhold til gjeldende regelverk, men teknisk svikt, menneskelig svikt, feil ved fylling osv., kan 

likevel medføre akutt utslipp av drivstoff. Sannsynligheten vurderes til sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 
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Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for nærliggende områder/befolkningen. 

 

Materielle verdier: 

Hendelsen kan medføre noen kostnader knyttet til oppryddingsarbeid av utslipp. Konsekvens 

vurderes til liten. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X   X     X   

Stabilitet   X   X     X   

Materielle verdier   X    X     X  

 

4.2.3 BRANN 

Sannsynlighet: 

Et datasenter vil inneholde mye tekniske anlegg, servere, datautstyr, transformatorer etc. Følgelig 

vil brann kunne oppstå. Teknisk feil, kortslutninger, menneskelig svikt etc. vil kunne være årsaker 

til at brann oppstår.  

 

Anlegget vil bli utstyrt med slukkeanlegg. Hvilken type er ikke bestemt, da det avhenger av både 

hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsningen etablerer velger 

(kontainer, hangarer, datahaller). Anlegget vil uansett bygges i henhold til gjeldende krav for 

brannsikring.  

 

Sannsynligheten for en mindre brann i anlegget vurderes som sannsynlig. En mindre brann vil ikke 

være merkbart utenfor datasenteret. En større brann som rammer store deler av anlegget (flere 

kontainere, en datahall etc.) vurderes å være moderat sannsynlig. En større brann vil være 

merkbart og anses som det verste scenariet og en slik hendelse legges til grunn i risikovurderingen.  

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Det vil ikke være permanente arbeidsplasser inne i datahallene/hangarene/kontainerne. Det legges 

opp til egne bygg for kontorer/administrasjon. Således vurderes en brann i anlegget å medføre 

liten konsekvens for liv og helse. Dog kan personskade forekomme. 

 

Stabilitet: 

Området har god avstand til bebyggelse utenfor planområdet. Nærmeste bebyggelse er 

bilopphuggeriet i vest, her er det imidlertid lagt inn en bred buffersone i tillegg til Farvikbekken 

som skiller områdene fra hverandre. Det vurderes derfor å være liten fare for brannspredning til 

andre bygg utenom datasenteret. Ved gode brannsikringsrutiner vurderes det også å være liten 
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fare for brannspredning mellom datahaller/hangarer/kontainere. Dermed vil det i liten grad være 

behov for å evakuere folk i nærområdet. 

 

Materielle verdier: 

En større brann vil ha store materielle skader, i form av bygninger og utstyr. Konsekvensen 

vurderes derfor til stor. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X   X    X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X     X   X  

 

4.2.4 BORTFALL AV ENERGIFORSYNING 

Sannsynlighet: 

Området planlegges for industri med stort kraftbehov. Teknisk feil, kortslutning, ekstremvær, 

menneskelig svikt etc. kan medføre bortfall av energiforsyning. Det legges imidlertid opp til 

nødstrømsaggregat ved bortfall av energiforsyning. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig.  

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Bortfall av energiforsyning medfører at anlegget stopper opp. Anlegget etableres imidlertid med 

nødstrømsaggregat og bortfall vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til 

liten. 

 

Materielle verdier: 

Bortfall av energiforsyning medfører ingen skader på anlegget og hendelsen vurderes ikke å 

medføre konsekvens for materielle verdier. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X  X     X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X  X     X   
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4.2.5 SVIKT I VANNFORSYNING 

Sannsynlighet: 

Dersom anlegget benytter vannbasert kjøling vil området være sårbart overfor svikt i 

vannforsyning. Teknisk feil, vedlikehold, menneskelig svikt, ekstremvær etc. kan medføre svikt i 

vannforsyningen. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig. 

 

Konsekvens: 

Liv og helse: 

Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse. 

 

Stabilitet: 

Svikt i vannforsyning medfører stopp i anlegget, da det er avhengig av kjøling. Svikt i 

vannforsyning vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til liten. 

 

Materielle verdier: 

Bortfall av vannforsyning medfører ingen skader på anlegget, men stopp i anlegget. Hendelsen vil 

i de fleste tilfeller være kortvarig og konsekvensen vurderes til svært liten.  

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X  X     X   

Stabilitet    X   X    X   

Materielle verdier    X  X     X   
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5. IDENTIFISERING AV TILTAK 

5.1 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Tabell 6 Risikoreduserende tiltak 

Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

Flom og overvann Det utarbeides en overordnet VA-plan med fokus på 

overvannshåndtering. Planen følges opp i videre 

prosjektering av anlegget. 

Ustabil grunn Det anbefales at torv fjernes og at det legges fiberduk før 

det fylles med sprengstein. Mer enn 1,0 meter oppfylling 

bør unngås. Ferdig opparbeidet tomt egner seg da til lette 

konstruksjoner på maks 2-3 etasjer.  

 

Øvrige tiltak identifisert i rapport fra grunnundersøkelser og 

vurdering av områdestabilitet forutsettes gjennomført. 

Akutt forurensning Beredskapsplan for hendelser med akutt forurensning. 

Brann Fokus på forebyggende brannvern ved drift av 

datasenteret. Beredskapsplan for hendelser med brann i 

anlegget. 

Bortfall av energiforsyning Det legges opp til nødstrømanlegg. 

Svikt i vannforsyning Det anses ikke nødvendig med tiltak. 

 

5.2 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivået for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den 

aktuelle fasen. 

 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 

 

Tabell 7 Endret risiko for uønskede hendelser 

Hendelse/fare Endring i risiko – anleggsfase Endring i risiko – permanent fase 

Flom og overvann Uendret risiko Redusert risiko 

Ustabil grunn Uendret risiko Redusert risiko 

Akutt forurensning Uendret risiko Redusert risiko 

Brann Uendret risiko Redusert risiko 

Bortfall av energiforsyning Uendret risiko Redusert risiko 

Svikt i vannforsyning Uendret risiko Uendret risiko 
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6. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

 

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann, 

bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering 

av de nevnte tema.  

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 

 

Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det 

ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene 

vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre 

prosjektering av området. 
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