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1 Bakgrunn for risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

1.1 Bestilling 
 
Det er i Plan- og bygningsloven stilt krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jf.  

§ 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. 
 

1.2 Metode 
 
HAZID (hazard identification) er en kvalitativ risikoanalyseteknikk som er lagt til grunn for 
risikovurderingen. Det ble gjennomført en samling der deltakerne representerte bred faglig 
kunnskap. Metoden omfatter 5 trinn: 
 
1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav. 
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Beskrive hvilke mulige/potensielle hendelser/farer kan 
inntreffe og hvorfor. 
3. Vurdere risiko. Vurdere hvor ofte de uønskede hendelsene kan inntreffe (sannsynlighet) 
og konsekvensen av hendelsen. 
4. Foreslå tiltak. Foreslå effektive risikoreduserende tiltak og vurdering av risiko etter tiltak. 
5. Dokumentere. Beskrive resultater av vurderingen og datagrunnlag (kildeliste). 
 
Analysen er gjennomført etter veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging 
av risiko og sårbarhet (desember 2011) fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap). 
 

1.3 Prosess 
 
Følgende personer har bidratt i ROS-analysen,   
Knut Sjursheim, Prosjektleder, Statens vegvesen 
Anne Knutssøn, Planprosessleder, Statens vegvesen 
Jeanette Kvalvågnes, Geolog, Statens vegvesen 
Ida Bolin, Geoteknikk, Statens vegvesen 
Kristin Andersen, Landskapsarkitekt, Statens vegvesen 
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Trond Aalstad, Naturmiljø, Statens vegvesen 
Knut Hågensen, Statens vegvesen, prosessveileder 
 
Deltakerne i samlingen representerte bred faglig kunnskap innenfor fagområdene som 
omfattes av ROS-analysen. Vurderingen foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samla 
kompetansen denne gruppa besitter, samt delrapporter på de ulike fagtema som er 
utarbeidet til KU-en. Rapporten har også vært forelagt Sørfold kommune som har kommet 
med innspill til innholdet. Disse er tatt til etteretning.  
 

1.4 Formål 
 
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.  
 
Det som er litt spesielt med denne risikoanalysen er at arealene som reguleres ikke er skal 
brukes til permanente installasjoner. I anleggsfasen av prosjektet deponeres det 
overskuddsmasser i deponiområdene, deponiene lukkes og områdene er ikke i bruk etter at 
anlegget er avsluttet. For tre av deponiene åpnes det for at det på et senere tidspunkt ved 
behov kan tas ut masser for bruk til andre formål. Disse tre deponiene vil dermed være 
arbeidsplasser på et senere tidspunkt, men fortsatt i avgrensede perioder. I ROS-analysen 
har vi prøvd å ta hensyn til denne begrensede bruken av områdene.  
 
I ROS-analysen er det ikke gjort vurderinger av trafikksikkerhet, støy og støv i anleggsfasen. 
Dette er forhold som ikke direkte er avgjørende for hvor egnet arealene er til formålet, og 
som uansett må håndteres i planer for SHA og YM i byggefasen. Disse forholdene er bare 
vurdert for de deponiene som senere kan bli massetak.  
 
For naturfare, forurensning og brudd på viktige samfunnsfunksjoner har vi valgt å ta dette 
med for alle deponiene, selv om risikoen er størst i anleggsfasen (for noen deponier bare 
tilstede i anleggsfasen). ROS-analysen vil dermed også være et innspill til videre arbeid med 
plan for SHA-plan i prosjekterings- og byggefasen. 
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2 Analyseobjektet 
 

2.1 Beskrivelse og avgrensing 
 
Strekningen Megården‐Mørsvikbotn er en 52 km lang del av E6 i Sørfold kommune i 
Nordland. Strekningen inngår i transportaksene Fauske – Sortland og Fauske – Narvik, og har 
en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 1200 og en tungtrafikkandel på ca. 25 %. E6 er eneste 
innenlands forbindelse mellom de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark, og 
har en viktig funksjon som gjennomgående transportåre for næringsliv og bosetting i Nord‐
Norge. På strekningen er det 16 vegtunneler med samlet lengde på ca. 18,5 km. 
 
Statens vegvesen har regulert ny trasé for E6 gjennom Sørfold i Nordland. 
Dagens 16 tunneler på strekningen mellom Megården nord for Fauske og Mørsvikbotn 
oppfyller ikke kravene for minimum sikkerhetsnivå i tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene 
er smale og strekningen har generelt dårlig standard med dårlig geometri og mange 
stigninger. Sikkerhetsutrustningen i mange av tunnelene er mangelfull. 
 
Det er gjennomført KVU (konseptvalgutredning) for å utrede løsninger for utbedring av 
vegstrekningen. Regjeringen har bestemt at videre planlegging av ny E6 gjennom Sørfold 
skal ta utgangspunkt i konseptet med ei bru over Leirfjorden og bygging av helt nye 
tunneler. Hele vegprosjektet er ca. 45 km langt. Det omfatter 11 tunneler med en lengde på 
til sammen nesten 22 km. Hele strekningen for ny E6 er regulert i Reguleringsplan for E6 
Megården – Mørsvikbotn, vedtatt av Sørfold kommune i november 2016. 
 
Statens vegvesen ønsker nå å øke deponikapasiteten i den sørlige delen av planlagt 
utbyggingsområde, og å etablere mulighet for framtidig masseuttak på noen av deponiene.  
 
Begrunnelsen for å øke kapasiteten er 

- Nærmere beregning viser at kapasiteten i vedtatte deponier er knapp. 
- Fylksmannen har frarådet bruk av deponeringsområdene Nordfjorden og Kvantomoa 

på grunn av naturinteresser. Nye deponier med tilstrekkelig kapasitet kan erstatte 
behovet for hele eller deler av disse. 

- Bruk av regulert sjødeponi i Sørfolda er ikke ønskelig på grunn av miljøulemper og 
mulige konsekvenser for oppdrettsnæringen ved slik deponering.  

- Kortere transportlengde i sørlige del av utbyggingsområde er gunstig med tanke på 
kostnader og klimagassutslipp. 

 
Begrunnelsen for etablering av massetak er at Sørfold kommune og Statens vegvesen ønsker 
mulighet for framtidig utnyttelse av steinmasser til samfunnsnyttige formål. Gjenbruk gir 
bedre ressursutnyttelse enn at de skal gå tapt i permanente deponier.  
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Oversiktskart som viser plassering av deponiene  
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3 Kartlegging av potensielle hendelser/forhold og 
vurdering av risiko 

 

3.1 Sjekkliste over mulige/potensielle hendelser/forhold 
 
ROS-Sjekkliste fra «GIS i samfunnsplanelegging» ble brukt for å kartlegge hvilke 
risikoforhold som er aktuelle for denne ROS-analysen. Ut fra resultatet av denne 
kartleggingen ble det så definert hvilke uønskede hendelser eller forhold som bør 
undersøkes nærmere mht. til risiko- og sårbarhet i planområdet. Dersom vi vurderer at dette 
er relevant, må vi foreta en nærmere analyse eller utredning av hendelsen/forholdet og 
foreslå tiltak og eller oppfølging i reguleringsplan, anleggsfasen og etter utbygging (drift- 
og vedlikehold). 
 

3.2  Hendelser som analyseres videre: 
 
Etter at sjekkliste var gjennomgått ble det gjort en vurdering av hvilke hendelser det ville 
være naturlig å se videre på ut fra de risikoforhold som ble identifisert gjennom sjekklista. 
Hver uøskede hendelse/risikoforhold har en ID - Uhx -  som er felles for alle deponiene 
 

 
Tabell 1 Mulige/potensielle hendelse/forhold 

ID Risikoforhold
Uh1 Ras/utglidninger Er det fare for kvikkleireskred, utglidninger? Er noen eksponert?
Uh2 Snøskred Er det fare for snøskred? Er noen eksponert for rasfaren ?
Uh3 Fjellskred/steinsprang Er det fare for fjellskred/steinsprang?, hvem er utsatt for fare ?
Uh4 sørpeskred Er det fare for sørpeskred?  Er noen eksponert for rasfaren?
Uh5 jord/flomskred Er det fare for jord/flomskred?  Er noen eksponert for rasfaren?
Uh6 Springflo/flom i sjø Er det fare for springflo/flom i sjø?  Er noen eksponert for faren?
Uh7 Flom i elv/bekk Er det fare for flom i elv/bekk?  Er noen eksponert for faren?

Uh8
Brudd på 
Elektrisitet/Lavspent/Høyspent

Er det høyspent eller annen elforsyning som berøres i  området? 
Konsekvens av skade på høyspent?

Uh9 Brudd på Telekabler/fiber Er det kommunikajonskabler anlegg som kan skades?
Uh10 Brudd på Vannforsyning Er det vannforsyningsanlegg i  området som kan skades?

Uh11 Avløp Er det større avløpsanlegg i  området som kan berøres av arbeidene?

Uh12 Akutt forurensing
Uhell med anleggsmaskiner, lastebiler, drivstofflekasjer 
oljelekkasjer

Uh13 Permanent forurensing Avrenning av slam eller skadelige stoffer fra deponi
Uh14 Støv Oppstår ulemper for bebyggelse langs vegen ut over anleggsfasen
Uh15 Støy Oppstår ulemper for bebyggelse langs vegen ut over anleggsfasen

Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel Er det konsekvenser for trafikksikkerheten ut over anleggsperioden ?

Uh17                   - transport på veg Er det konsekvenser for trafikksikkerheten ut over anleggsperioden ?
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Er det fare for at viktige kulturminner ødelegges?
Uh19 Værneområde -nærhet/berørers Berøres nasjonalparker, verneområder eller andre vern.omr?
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes Berøres viktige rekreasjonsarealer/turstier?
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes Er det idrettsanlegg som berøres av planen/anleggsarbeidene?
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Er det fare for spredning av fremmede skadelige arter
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold Er det noen fare at truede arter eller verdifulle naturtyper skades ?
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3.3 Vurdering av risiko 
 
For de aktuelle hendelser er det vurdert risiko (sannsynlighet og konsekvens) knyttet til 
liv/helse, miljø og brudd på viktige samfunnsfunksjoner.  
 
Vurdering av sannsynlighet for mulige hendelser er delt i: 

• Meget sannsynlig - minst 1 gang per år 
• Sannsynlig - 1 gang hvert 2. – 10. år 
• Mindre sannsynlig - 1 gang hvert 10. – 50. år 
• Lite sannsynlig - sjeldnere enn hvert 50 år 

 

Vurdering av konsekvenser Liv/helse for mulige hendelser er delt i: 
• Ufarlig – ingen personskader 
• En viss fare – få og små personskader 
• Kritisk – alvorlige personskader 
• Farlig – alvorlige personskader/ en død 
• Katastrofalt – en eller flere døde 

 
Vurdering av konsekvenser Miljø for mulige hendelser er delt i: 

• Ufarlig – ingen skader 
• En viss fare – mindre skader, lokale skader 
• Kritisk – omfattende skader regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år  
• Farlig – alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år 
• Katastrofalt – svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade 

 
Vurdering av konsekvenser Systembrudd på viktige samfunnsfunksjoner 
for mulige hendelser er delt i: 

• Ufarlig – systembrudd er uvesentlig 
• En viss fare – systembrudd kan føre til skade dersom reservesystemer ikke finnes 
• Kritisk – systembrudd settes ut av drift < 1 døgn  
• Farlig – systembrudd settes ut av drift > 1 døgn 
• Katastrofalt – systembrudd settes varig ut av drift 

 
Risikovurdering for hver enkelt hendelse legges inn i en risikomatrise som vist under, og det 
er laget tre risikomatriser for hvert deponi.  En for tema «Liv/Helse», en for tema «Miljø» og 
en for tema «Brudd på viktige samfunnsfunksjoner». 
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Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo frekvens og konsekvens av de ulike 
mulige/potensielle hendelser/forhold. Anslagene og vurderingene er basert på de 
temarapporter som er laget til konsekvensutredningen for reguleringsplanen, 
analysegruppas kunnskap og kompetanse, samt diskusjoner i gruppa.  
 
 

 
Eksempel risikomatrise Liv/Helse 
 

Risiko på rødt nivå tilsier at risikoen er høyere enn akseptabelt, og risikoreduserende tiltak 
må gjennomføres. Risiko på gult nivå tilsier at risikoen er høyere enn ønsket, og det bør 
vurderes om det er lønnsomt å gjennomføre risikoreduserende tiltak.  
 
Det er så foreslått tiltak mot risikoforhold som anses å innebære høyere risiko enn 
akseptabelt eller ønsket, og det er gjort vurderinger av effekten av disse tiltakene. 
 
 
  

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12 Uh2 Uh3
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh13 Uh16
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh8 Uh4; Uh5; Uh17 Uh1
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen personskader Få og små 

personskader
Alvorlige 
personskader

Alvorlige skader/ en 
død

En eller flere døde
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4 Sammenstilling av resultatene fra ROS-analysen 
 
I tabellen under har vi vist hvilke risikoelementer som er vurdert for hvert enkelt deponi og 
angitt nivå på risikoen knyttet til hver enkelt uønsket hendelse og risikoelement. 

 

En overordnet vurdering av risikobildet viser at det generelt er lav risiko knyttet til 
reguleringsplanen. Det er fire hendelser med kritisk risiko som krever tiltak, to for tema 
Liv/helse og to for tema Miljø. I tillegg er det flere hendelser med uønsket høy risiko hvor 
det skal vurderes om tiltak er kostnadseffektive. En oppsummering for hvert deltema er gjort 
i avsnittene under. For mer detaljerte opplysninger om risikovurderingene henvises til eget 
kapittel for det enkelte deponi  

 

4.1  Liv/helse 
For liv/helse er det vurdert hvordan ulike ytre hendelser kan true helse til personer som 
arbeider i deponiområdene, og om hendelser knyttet til virksomheten indirekte kan true 
helsen til naboer eller andre som oppholder seg nær deponiområdene.  

Høyest risiko er knyttet til trafikkulykke i avkjørsel til E6 for deponi Stormoen, og til 
fjellskred/steinsprang i deponi Moan, begge på rødt nivå.  

ID Risikoforhold Deponi 12 Deponi 15 Deponi 17 Deponi 18 Deponi 23
Uh1 Ras/utglidninger x L/H x x x
Uh2 Snøskred x x L/H L/H x
Uh3 Fjellskred/steinsprang L/H x L/H L/H Nei
Uh4 sørpeskred nei x L/H x Nei
Uh5 jord/flomskred x x L/H x Nei
Uh6 Springflo/flom i sjø nei nei nei nei Nei
Uh7 Flom i elv/bekk nei nei nei nei Nei
Uh8 Brudd på Elektrisitet/Lavspent/Høyspent nei x x x Nei
Uh9 Brudd på Telekabler/fiber x x x x x
Uh10 Brudd på Vannforsyning nei Nei SF nei Nei
Uh11 Skade på avløp nei Nei Nei nei Nei
Uh12 Akutt forurensing M M M M M
Uh13 Permanent forurensing x x M x x
Uh14 Støv nei nei x Nei Nei
Uh15 Støy nei nei nei Nei Nei
Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel nei L/H L/H x Nei
Uh17                   - transport på veg nei nei x x Nei
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Nei Nei Nei Nei Nei
Uh19 Værneområde -nærhet/berøres Nei Nei Nei nei Nei
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes nei M Nei Nei Nei
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes nei Nei Nei Nei Nei
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Nei Nei Nei Nei Nei
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold Nei Nei M Nei Nei

x Risiko er ti lstede men er vurdert å være på akseptabelt nivå. 
Risiko er ti lstede og er høyere enn ønsket. Tiltak vurderes og gjennomføres hvis kostnadseffektive.
Risiko er ti lstede i  dette deponiet og er uaksptabelt høy. Tiltak må gjennomføres

L/H Risiko knyttet ti l  Liv/Helse
M Risiko knyttet ti l  Miljø
SF Risiko knyttet ti l  brudd på viktige samfunnsfunksjoner

Aktuellt risikomoment for deponiet?
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Tiltaket mot trafikkulykker i avkjørsel fra deponi Stormoen vil være skilting og varsling for 
trafikanter på E6 i de periodene hvor det tas ut masser fra deponiet.  

Tiltakene mot fjellskred/steinsprang i deponi Moan vil være skredsikring og restriksjoner på 
bruken av de mest utsatte arealene i de periodene hvor det er størst risiko for skred og 
steinsprang. 

Ut over dette er det flere hendelser knyttet til snøskred, fjellskred, sørpeskred, flomskred 
hvor risikoen er på gult nivå. Risikoen knyttet til disse hendelsene reduseres med tilsvarende 
tiltak som for deponi Moan.  

For ett deponi, Stormoen, er det vurdert risiko for ras/utglidning på gult nivå. For å redusere 
denne risikoen ned til grønt nivå må det gjøres grunnboringer og geotekniske beregninger 
før deponeringen starter.  

 

4.2  Miljø 
For miljø er det vurdert hvordan deponering av masser og uttak av massene igjen, samt 
hendelser knyttet til dette, kan påvirke miljøet negativt. Generelt er det få sårbare 
resipienter, eller spesielt truede arter, som berøres av deponiene, og dette påvirker 
konsekvenssiden av risikovurderingene. Samlet sett gir deponiene lav risiko for negativ 
påvirkning av miljøet. 

Ved anleggsdrift, herunder deponering og utkjøring av masser, er det alltid en risiko for 
utslipp av mindre mengder drivstoff og andre forurensende væsker. I de området hvor det 
ikke er sårbare resipienter vurderes det slik at eventuelle utslipp kun vil gi mindre, lokale, 
skader. Tiltak for å redusere risikoen akutt forurensning må uansett følges opp videre i YM-
plan (YM=ytre miljø) for byggefasen. Det kan f.eks. gjelde krav til rutiner for lagring og 
fylling av drivstoff og smøreolje, rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøyer og 
eventuelle tiltak for oppsamling av utslipp. 

Bonåelva er lakseførende vassdrag og vil være en sårbar resipient. Akutt forurensning og 
avrenning av slam og andre forurensende stoffer fra deponi Tverrdalen vil kunne påvirke 
miljøet negativ, og denne risikoen er vurdert å være på rødt nivå. Avbøtende tiltak vil være å 
etablere oppsamling av avrenning fra deponiet i et slambasseng, noe som også vil gjøre det 
mulig å rense avrenningen ved behov. 

Det er registrert en hekkelokalitet for kongeørn som berøres av deponi Tverrdalen, og det 
vurderes at støyende virksomhet i deponiet kan forstyrre hekkingen og drive ørnen bort fra 
hekkeplassen. Dette er en risiko på rødt nivå, og avbøtende tiltak som foreslås er å legge 
restriksjoner på uttak av masser fra deponiet, slik at dette ikke foregår i hekkeperioden 
februar til juli.   

Deponi 15 Stormoen ligger i utkanten av et registrert friluftsområde og en tursti inn i dette 
området går like i overkant av deponiområdet. Det er sannsynlig at deponi/massetak vil 
oppleves å ha negativ virkning på naturopplevelsen, men at virkningene vil være begrenset 
og lokale knyttet til selve deponiområdet. Risikoen for forringelse av rekreasjonsareal 
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vurderes å være på gult nivå – høyere enn ønsket. Tiltak for å redusere virkning av 
deponi/massetak vil være å holde turstien tilgjengelig og åpen i de periodene det pågår 
arbeide i deponiet, samt å sørge for at området blir skikkelig istandsatt etter deponering og 
etter uttak av masser.  

 

4.3  Bortfall av viktige samfunnsfunksjoner 
 
I dette temaet er det vurdert hvordan deponering av masser, uttak av masser og ulike 
hendelser kan medføre at viktige samfunnsfunksjoner kan falle bort i kortere eller lengre 
perioder. Funksjoner som er vurdert er veg, strømforsyning, vannforsyning, 
kommunikasjonskabler og avløpsanlegg.  

Langs E6 går det en høyspentlinje som er eneste forsyningskanal for bebyggelse og 
virksomheter mellom Megården og Mørsvikbotn. Hvis denne forsyningen faller bort er det 
svært uheldig og bortfall over lengre tid kan få alvorlige konsekvenser. Denne risikoen er 
allerede hensyntatt i planene for ny E6, og omlegginger/flyttinger er allerede foreslått for de 
kritiske punktene. Etablering av deponiene representerer en marginal risikoøkning forutsett 
at planlagte omlegginger er gjennomført. 

Når det gjelder vannforsyning er det vurdert en risiko på gult nivå. Deponi Tverrdalen vil 
komme i konflikt med vannforsyning til Leirfjord Skole skole og øvrig bebyggelse i området. 
Hvis denne skades/faller bort vil det kunne få uheldige konsekvenser. Tiltaket som er 
foreslått er at det etableres en ny vannforsyning som ikke er i konflikt med områdene for 
deponering. Denne risikoen er da eliminert.  

Ellers er det flere steder at deponier med tilførselsveger berører private brønner og 
vannforsyning. Konsekvensen av dette vurderes som liten da det berører et begrenset antall 
personer.  

Telekabler og fiber er ikke kartlagt i detalj, men vi har ikke fått tilbakemeldinger på større 
kabelanlegg som er i konflikt med massedeponiene. Det er alltid en viss risiko for at vi kan 
grave over «ukjente» kabler ved anleggsarbeid, men vi vurderer så langt at dette vil være 
små lokale anlegg, og at konsekvensen av dette vil være liten. Før anleggsarbeidene starter 
opp må det uansett gjøres en mer detaljert kartlegging og påvisning av kabler og rør.  

Vi har ingen opplysninger om at deponiene kommer i konflikt med større eller mindre 
avløpsanlegg.  
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4.4 Konklusjon 
 
Ut fra den kunnskap som foreligger på dette stadium i planprosessen er risikonivået knyttet 
til massediponeringen lavt. For de fire uønskede hendelsene som er definert som kritiske er 
det foreslått tiltak som vurderes å være effektive. For de fleste hendelser på gult nivå, 
uønsket høy risiko, er det foreslått tiltak som gir ønsket risikoreduserende effekt. For en 
hendelse, Trafikkulykke i kryss mellom ny E6 og Fv 613 i Bonnådalen, er det ikke funnet eller 
foreslått tiltak som kan få risikoen ned under gult nivå. Dette er et kryss om planlegges og 
bygges i henhold til de gjeldende vegnormaler, uavhengig av massedeponi/massetak, og 
som allerede er regulert inn i vedtatt plan for ny veg. Den tillegsrisikoen som massetaket 
representerer vurderes som veldig liten da masseuttak vil foregå over en begrenset periode. 

Med de tiltak som er foreslått er det vurdert at risikonivået er akseptabelt for alle tema i alle 
deponiene. Forutsatt at foreslåtte tiltak gjennomføres er det ingen ting i risiko- og 
sårbarhetsanalysen som tilsier at noen av arealene er uegnet som deponiområder, eller at 
etableringen av deponiområder påfører mennesker uakseptabel risiko eller lokalsamfunnet 
økt sårbarhet.   
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5 ROS-analyse for de enkelte deponi/massetak 
 

5.1 Deponi12 - Memaurkråga 
 

Plassering Øst for E6, på Gyltvikmoen i fjellfoten av Gyltvikfjellet. Området er 
et slakere parti som strekker seg mellom Knubben - Bukkhola og 
Kråktuva. Deponiet ligger vis à vis bebyggelsen i Gyltvik på 
vestsiden av E6. 

Atkomst Via avkjørsel fra E6, delvis bruk av eksisterende skogsvei 
Massetype/transport Sprengstein fra Gyltviktunnelen og bergskjæringer mellom Gyltvik 

og Kvarv, samt løsmasser fra vegarbeid mellom Gyltvik og Kvarv. 
Massetak? Nei, kun deponi 
Maks areal, ca. 124 000 m2 
Massevolum, ca. 1 270 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 125-165 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 10 m 
Annet Kartet viser maksimal oppfylling av deponiet 

 
 

 

Skisse som viser plassering og  utforming av deponiområdet
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Vurdering av risiko 

Tabellen under viser hvordan risiko for hver enkelt hendelse er vurdert i deponi 12, 
Memaurkråga. Risiko knyttet til hver enkelt uønsket hendelse er deretter plottet inn i 
risikomatrisen under. 

 

 

Risikomatrise Liv/Helse 

 

For Liv/Helse er det hendelse Uh3 – Fjellskred/steinsprang som er mest kritiske hendelse, og 
er vurdert å være på gult nivå. På grunn av fjellside i bakkant deponiområdet anses 

Liv/Helse Miljø

Viktige 
samf. 
funksj.

Uh1 Ras/utglidninger x 1 3 2 1

Uh2 Snøskred x 1 3 1 1
Uh3 Fjellskred/steinsprang x 3 2 1 1
Uh4 sørpeskred nei
Uh5 jord/flomskred x 1 3 2 1
Uh6 Springflo/flom i sjø nei
Uh7 Flom i elv/bekk nei

Uh8 Brudd på Elektrisitet/Lavspent/Høyspent nei
Uh9 Brudd på Telekabler/fiber x 2 1 1 2
Uh10 Brudd på Vannforsyning nei
Uh11 Avløp nei
Uh12 Akutt forurensing x 2 1 2 1
Uh13 Permanent forurensing x 2 1 2 1
Uh14 Støv nei
Uh15 Støy nei
Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel nei
Uh17                   - transport på veg nei
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Nei
Uh19 Værneområde -nærhet/berørers Nei
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes nei
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes nei
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Nei
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold Nei

Konsekvens
Risikoforhold Aktuell Sannsynlig

hetID

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12; Uh3
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh13; 
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh1; Uh2; Uh5
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen personskader Få og små 

personskader
Alvorlige 
personskader

Alvorlige skader/ en 
død

En eller flere døde
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sannsynligheten for steinsprang som stor, men det vurderes som mindre sannsynlig at noen 
blir truffet og får alvorlige skader.  

Tiltak for å redusere risikoen vil være å gjennomføre deponeringen slik at det alltid vil være 
en fanggrøft/voll mot fjellsiden. Effekten av dette tiltaket vil dels være at 
fjellskred/steinsprang fanges opp av grøft/voll, samtid som ferdsel i utsatte områder 
begrenses.  

 

Risikomatrise Miljø 

 

Det er en hendelse Uh12 - Akutt forurensing - som har uønsket høy risiko knyttet til miljø. 

Ved anleggsdrift, herunder deponering og utkjøring av masser, er det alltid en risiko for 
utslipp av mindre mengder drivstoff og andre forurensende vesker. I de området hvor det 
ikke er sårbare resipienter vurderes det slik at eventuelle utslipp kun vil gi mindre, lokale, 
skader.  

Tiltak for å redusere risikoen akutt forurensning må uansett følges opp videre i YM-plan 
(YM=ytre miljø) for byggefasen, og kan f.eks. gjelde krav til rutiner for lagring og fylling av 
drivstoff og smøreolje, rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøyer og eventuelle 
tiltak for oppsamling av utslipp. 

 

 

 

 

 

 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh3 Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9 Uh13;
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh2; Uh5 Uh1
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen skader Mindre skader, lokale 

skader
Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade
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Risikomatrise Brudd på viktige samfunnsfunksjoner 

 

Det er ingen hendelser som er vurdert å ha for høy risiko når det gjelder brudd på viktige 
samfunnsfunksjoner. Kartlegging av ledninger, kabler og rør må likevel følges opp i 
prosjekterings- og byggefasen for å redusere sannsynligheten for skader på  anlegg som er 
ukjent i reguleringsplanfasen. 

 

Foreslåtte risikoreduserende tiltak og effekten av disse 

De foreslått risikoreduserende tiltak mot forhold med uakseptabelt/uønsket høyt risikonivå, 
og det er gjort en vurdering av effekten av disse. Resultatet av disse vurderingene er vist i 
tabellen under.  

 

Som det fremgår av tabellen vurderes de forslåtte tiltak å ha tilstrekkelig risikoreduserende 
effekt til at risikonivåene etter tiltak skal være akseptable.  

  

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh3; Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh13; Uh9
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh1; Uh2; Uh5; 
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Ingen 
personskader, ingen 
direkte skader på 
miljøet, kun mindre
forsinkelser. Ikke 
behov for 
reservesystemer.

Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Kan føre til få 
og små personskader 
samt mindre skader 
på
miljøet, dersom det 
ikke finnes 
reservesystemer/alte
rnativer

Driftsstans i flere 
døgn. Hendelsen kan 
føre til personskade 
og evt. omfattende 
skader på miljøet.

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid. 
Andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
Hendelsen
kan føre til alvorlige 
skadde og dødsfall 
(en person) samt evt. 
alvorlige skader på 
miljøet.

Hoved- og 
avhengige systemer 
settes permanent ut 
av drift. Hendelsen 
kan føre til flere 
døde samt evt. svært 
alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet

ID Risikoforhold Tiltak Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner

Uh3 Fjellskred/steinsprang
Sikring mot skred/steinsprang med 
fangvoll mot fjellsiden 3 2 1 1 3 1 1 1

Uh12 Akutt forurensing

Krav om tiltak i YM-plan for å redusere 
sannsynligheten for at akutt 
forurensning  når bekkeløp. 3 1 2 1 2 1 2 1

Sann-
synlighet

Konsekvens Sann-
synlighet

Konsekvens
Risiko før tiltak Risiko etter tiltak



ROS-analyse                                                                                       Regulering av deponier E6 Sørfoldtunnelene 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

18  Juni 2018 

5.2 Deponi 15 - Stormoen 
 
Plassering Deponi 15 Stormoen ligger øst for E6 ved Aspfjordtunnelen.  

Området er ei flate inn mot et stigende terreng som er lisidene til 
Storhammaren og Innerfjellet. Deponiet ligger bak planlagt 
tunnelpåhugg for ny E6. 

Atkomst Gjennom regulert anleggsområde, opp i terrenget ved 
tunnelportal. 

Massetype/transport Sprengstein fra Kvarv/Kalvik tunnel, Berrflåget og bergskjæringer 
mellom Gyltvik og Berrflåget. Løsmasser fra vegarbeider mellom 
Gyltvik og Berrflåget.          

Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca. 65 420 m2 
Massevolum, ca. 919 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 90-130 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 14,0 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt 

reguleringsplan for utbyggingen. 
 

   

 

Skisse som viser plassering og  utforming av deponiområdet ved maksimal oppfylling
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Vurdering av risiko 

Tabellen under viser hvordan risiko for hver enkelt hendelse er vurdert i deponi 15, 
Stormoen. Risiko knyttet til hver enkelt uønsket hendelse er deretter plottet inn i 
risikomatrisen under. 

 

 

  

Liv/Helse Miljø

Viktige 
samf. 
funksj.

Uh1 Ras/utglidninger x 2 3 2 1
Uh2 Snøskred x 1 3 1 1
Uh3 Fjellskred/steinsprang x 1 3 1 1
Uh4 sørpeskred x 1 3 1 1
Uh5 jord/flomskred x 1 3 2 1
Uh6 Springflo/flom i sjø nei
Uh7 Flom i elv/bekk nei
Uh8 Brudd på Elektrisitet/Lavspent/Høyspent x 1 1 1 3
Uh9 Brudd på Telekabler/fiber x 2 1 1 2
Uh10 Brudd på Vannforsyning Nei
Uh11 Avløp Nei
Uh12 Akutt forurensing x 3 1 2 1
Uh13 Permanent forurensing x 2 1 2 1
Uh14 Støv nei
Uh15 Støy nei
Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel x 3 3 1 1
Uh17                   - transport på veg nei
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Nei
Uh19 Værneområde -nærhet/berørers Nei
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes x 3 1 2 1
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes Nei
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Nei
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold Nei

Aktuell Sannsynlig
hetID Risikoforhold

Konsekvens
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Risikomatrise Liv/helse 

 

 

Mest kritisk hendelse er Uh16 -trafikkulykke i avkjørsel til ny E6. Risiko for hendelsen øker 
ved at avkjørselen ligger nær tunnelåpning – innenfor siktkrav for avkjørsel men utenfor 
siktkrav for kryss. Det kan også komme overraskende på trafikken på E6 at saktegående 
trafikk kommer inn på hovedveg så nær en tunnelåpning. Risikoen vil være størst i en 
driftsfase, altså ved uttak av masser fra deponiet. I anleggsfasen vil trafikantene være 
oppmerksom på at de ferdes i et anleggsområde, og det vil lettere å innføre redusert 
fartsgrense.  

Risikoreduserende tiltak vil være å gjennomføre god skilting og varsling av trafikanter på E6 
i de perioder hvor det foregår transport av masser ut fra deponiet. God varsling vil gjøre 
trafikantene oppmerksomme på faren og redusere sannsynligheten for ulykker i avkjørselen. 

Hendelse Uh1- Ras/utgligninger – er på gult nivå, altså høyere en ønsket. Ut fra 
terrengforhold kan det være en viss risiko for ras/utgligninger ved utfylling i området hvis 
det er dårlige grunnforhold her. Så lenge grunnforholdene er ukjente vil risikoen være på 
dette nivået. Tiltaket for å redusere risikoen er å foreta grunnboringer og 
stabilitesberegninger før deponering starter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år  Uh12; Uh20 Uh16
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh13 Uh1
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh8; Uh2; Uh3; Uh4; Uh5;
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen personskader Få og små 

personskader
Alvorlige 
personskader

Alvorlige skader/ en 
død

En eller flere døde
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Risikomatrise Miljø 

 

 

Det er to hendelser Uh12 - Akutt forurensing  og Uh20 – Rekreasjonsareal 
ødelegges/forringes - som har uønsket høy risiko knyttet til miljø, 

Ved anleggsdrift, herunder deponering og utkjøring av masser, er det alltid en risiko for 
utslipp av mindre mengder drivstoff og andre forurensende vesker. I dette området er det 
ingen spesielt sårbare resipienter, og det vurderes at eventuelle utslipp kun vil gi mindre, 
lokale, skader.  

Tiltak for å redusere risikoen akutt forurensning må uansett følges opp videre i YM-plan 
(YM=ytre miljø) for byggefasen, og kan f.eks. gjelde krav til rutiner for lagring og fylling av 
drivstoff og smøreolje, rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøyer og eventuelle 
tiltak for oppsamling av utslipp.  

Selve deponiområdet ligger helt i utkanten av et registrert friluftsområdet og deponiet vil i 
liten grad forringe dette. Turstien inn til friluftsområdet går rett i overkant av deponiet og 
blir ikke fysisk berørt slik at friluftsbruken på permanent basis blir lite negativt berørt. 
Naturopplevelsen kan bli noe påvirket for denne delen av friluftsområdet, men dette vil avta 
over tid når deponiet gror til. Tidsperioden for påvirkning fra massetak er ikke avgrenset slik 
at naturopplevelsen blir noe negativt påvirket over lengre tid. Når det gjelder støy og støv vil 
ulempene fra dette være mindre enn for anleggsfasen (hvor arbeid foregår kontinuerlig). 
Slike ulemper vil opptre når det er aktivitet i massetaket. Ut fra dette vurderes det som 
sannsynlig at brukere av området vil oppleve deponi/massetak som negativt for 
naturopplevelsen, men at virkningen er liten og lokal knyttet til selve deponiområdet.  

Tiltak for å redusere virkning av deponi/massetak vil være å holde turstien tilgjengelig og 
åpen i de periodene det pågår arbeide i deponiet, samt å sørge for at området blir skikkelig 
istandsatt etter deponering og eter uttak av masser.  

 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh16 Uh12; Uh20
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9 Uh1; Uh13
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh2; Uh3;Uh4; Uh8 Uh5
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen skader Mindre skader, lokale 

skader
Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade
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Risikomatrise Brudd på viktige samfunnsfunksjoner 

 

Det er ingen hendelser som er vurdert å gi uakseptabelt risikonivå for brudd på viktige 
samfunnsfunksjoner. Det går en høyspentlinje i området men denne er allerede forutsatt 
omlagt i forbindelse med byggingen av ny veg. Det er ingen hendelser som er vurdert å ha 
for høy risiko når det gjelder brudd på viktige samfunnsfunksjoner. Kartlegging av ledninger, 
kabler og rør må likevel følges opp i prosjekterings- og byggefasen for å redusere 
sannsynligheten for skader på  anlegg som er ukjent i reguleringsplanfasen. 

 

Foreslåtte risikoreduserende tiltak og effekten av disse 

De foreslått risikoreduserende tiltak mot forhold med uakseptabelt/uønsket høyt risikonivå, 
og det er gjort en vurdering av effekten av disse. Resultatet av disse vurderingene er vist i 
tabellen under.  

 

Som det fremgår av tabellen vurderes de forslåtte tiltak å ha tilstrekkelig risikoreduserende 
effekt til at risikonivåene etter tiltak skal være akseptable. 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12; Uh16; Uh20
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh1; Uh13 Uh9
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh2; Uh3; Uh4; Uh5 Uh8
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Ingen 
personskader, ingen 
direkte skader på 
miljøet, kun mindre
forsinkelser. Ikke 
behov for 
reservesystemer.

Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Kan føre til få 
og små personskader 
samt mindre skader 
på
miljøet, dersom det 
ikke finnes 
reservesystemer/alte
rnativer

Driftsstans i flere 
døgn. Hendelsen kan 
føre til personskade 
og evt. omfattende 
skader på miljøet.

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid. 
Andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
Hendelsen
kan føre til alvorlige 
skadde og dødsfall 
(en person) samt evt. 
alvorlige skader på 
miljøet.

Hoved- og 
avhengige systemer 
settes permanent ut 
av drift. Hendelsen 
kan føre til flere 
døde samt evt. svært 
alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet

ID Risikoforhold Tiltak Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner

Uh1 Ras/utglidninger
Grunnboringer og geotekniske 
beregninger 2 3 2 1 1 3 2 1

Uh12 Akutt forurensing

Krav om tiltak i YM-plan for å redusere 
sannsynligheten for at akutt 
forurensning  3 1 2 1 2 1 2 1

Uh16
Trafikkulykker, 
kryss/avkjørsel

Skilting og varsling på E6 i de 
periodene det tas ut masse fra deponiet 3 3 1 1 2 2 1 1

Uh20
Rekresjonsareal 
ødelegges/forringes

Tursti holdes åpen i periodene det 
deponeres eller tas ut masser.  
Deponi/massetak istandsettes etter at 
massene er tatt ut. 3 1 2 1 2 1 2 1

Risiko før tiltak Risiko etter tiltak

Sann-
synlighet

Konsekvens
Sann-

synlighet

Konsekvens
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5.3  Deponi 17 - Tverrdalen 
 
Plassering Deponi 17 ligger i Tverrdalen, øst for nåværende fv. 613 gjennom 

Bonådalen. Deponiet grenser mot Tverrelva i sør og øst. Mot nord 
ligger deponiet i foten av Steinmofjellet, fjellsiden stiger bratt på 
opp fra deponiet. Ingen nær bebyggelse. 

Atkomst Via ny anleggsveg fra E6 
Massetype/transport Sprengstein fra Bonå tunnel, Stortjønnflåget tunnel og 

bergskjæringer mellom Bonå tunnel og Horndal tunnel. 
Løsmasser fra vegarbeider mellom Tverrdalen og Horndal.      

Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca.  76 450 m2 
Massevolum, ca. ca 500 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp Bunnlinje 76 – 100 – 85 m.o.h.  topplinje 143 m.o.h. 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt 

reguleringsplan for utbyggingen. Riggområdet er ikke deponi. 
 

 

Skisse som viser plassering og  utforming av deponiområdet ved maksimal oppfylling 
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Vurdering av risiko 

Tabellen under viser hvordan risiko for hver enkelt hendelse er vurdert i deponi 17, 
Tverrdalen. Risiko knyttet til hver enkelt uønsket hendelse er deretter plottet inn i 
risikomatrisen under. 

 

 

 

Liv/Helse Miljø

Viktige 
samf. 
funksj.

Uh1 Ras/utglidninger x 1 3 2 1
Uh2 Snøskred x 2 3 1 1
Uh3 Fjellskred/steinsprang x 2 3 1 1
Uh4 sørpeskred x 2 3 1 1
Uh5 jord/flomskred x 2 3 2 1
Uh6 Springflo/flom i sjø nei
Uh7 Flom i elv/bekk nei

Uh8 Brudd på Elektrisitet/Lavspent/Høyspent x 1 1 1 3

Uh9 Brudd på Telekabler/fiber
ingen 
kjente 2 1 1 2

Uh10 Brudd på Vannforsyning x 3 1 1 2
Uh11 Avløp
Uh12 Akutt forurensing x 3 1 3 1
Uh13 Permanent forurensing x 2 1 3 1
Uh14 Støv x 1 1 2 1
Uh15 Støy nei
Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel x 2 3 1 1
Uh17                   - transport på veg x 2 2 1 1
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Nei
Uh19 Værneområde -nærhet/berørers Nei
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes Nei
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes Nei
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Nei
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold x 4 1 2 1

Konsekvens

ID Risikoforhold Aktuell Sannsynlig
het
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Risikomatrise Liv/helse 

 

Det er ingen hendelser med uakseptabel risiko for tap av liv og helse (rødt nivå), men det er 
flere hendelser med uønsket høy risiko (gult nivå).  

Hendelse Uh16 – Trafikkulykke kryss er vurdert på gult nivå for krysset mellom fylkesvegen 
og ny E6, siden det anses som sannsynlig at det kan skje ulykker med alvorlig personskade 
med mindre enn 50 års mellomrom. Denne risikoen er imidlertid ikke knyttet til massetaket 
alene, og tillegsrisikoen som massetaket representerer vurderes som veldig liten da 
masseuttak vil foregå over en begrenset periode. Siden dette kryset allerede er regulert og 
vil bygges med den standarden et nytt hovedkryss skal ha, ser vi ikke ytterligere som kan 
redusere risikoen effektivt ned til grønt nivå.   

Uh2 Snøskred, Uh3 Fjellskred/Steinsprang, Uh4 Sørpeskred og Uh5 Jord-/flomskred er alle 
vurdert på gult nivå. På grunn av fjellside i bakkant deponiområdet er muligheten for 
snøskred og fjellskred/steinsprang tilstede. Tiltak for å redusere risikoen vil være å 
gjennomføre deponeringen slik at det alltid vil være en fanggrøft/voll mot fjellsiden, samt å 
legge restriksjoner på arbeidet i deponiet/massetaket i de periodene rasfaren er størst.  
Effekten av dette tiltaket vil dels være at snøskred/fjellskred/steinsprang fanges opp av 
grøft/voll, samtid som ferdsel i utsatte områder begrenses.  

Risikoen for sørpeskred og jord/flomskred vil i hovedsak være knyttet være elveløp og 
bekkeløp. Det viktigste tiltaket er å unngå deponering som påvirker flomvannføringen i elver 
og bekker, supplert med mindre skred-/flomsikringstiltak og eventuelt restriksjoner på 
arbeidet i deponiet/massetaket i de periodene risikoen er størst 

At Uh23 Reduksjon/skade på biologisk mangfold kommer ut med gult nivå knyttet til 
Liv/helse er egentlig en «systemfeil». Hendelsen er vurdert å være «ufarlig» men siden det er 
så godt som sikkert at den oppstår havner den likevel på gult nivå. Risikoen blir uansett 
aksptabel når tiltak foreslått under tema miljø blir gjennomført.  

 

 

 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Uh23
Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12 
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh13; Uh17

Uh2; Uh3; Uh4; Uh5; 
Uh16

Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh8; Uh14; Uh1
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen personskader Få og små 

personskader
Alvorlige 
personskader

Alvorlige skader/ en 
død

En eller flere døde
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Risikomatrise Miljø 

 

 

Det er to hendelser, Uh12 - Akutt forurensing og Uh23 – Reduksjon/skade biologisk 
mangfold, som har uakseptabel risiko knyttet til miljø. Hendelse Uh13 – Permanent 
forurensning har også uønsket høy risiko. 

Ved anleggsdrift, herunder deponering og utkjøring av masser, er det alltid en risiko for 
utslipp av mindre mengder drivstoff og andre forurensende vesker. Bonnåelva er 
lakseførende vassdrag og vil være en sårbar resipient. Akutt forurensning og avrenning av 
slam og andre forurensende stoffer fra deponi Tverrdalen vil kunne påvirke miljøet negativ, 
og denne risikoen er vurdert å være på rødt nivå.  

Avbøtende tiltak vil være å etablere oppsamling av avrenning fra deponiet i et slambasseng, 
noe som også vil gjøre det mulig å rense avrenningen ved behov. Andre tiltak for å redusere 
risikoen akutt forurensning må følges opp videre i YM-plan (YM=ytre miljø) for byggefasen, 
og kan f.eks. gjelde krav til rutiner for lagring og fylling av drivstoff og smøreolje, rutiner for 
inspeksjon og vedlikehold av kjøretøyer.  

Det er registrert en hekkelokalitet for kongeørn som berøres av deponi Tverrdalen, og det 
vurderes at støyende virksomhet i deponiet kan forstyrre hekkingen og drive ørnen bort fra 
hekkeplassen. Dette er en risiko på rødt nivå, og avbøtende tiltak som foreslås er å legge 
restriksjoner på uttak av masser fra deponiet, slik at dette ikke foregår i hekkeperioden 
februar til juli.   

 

  

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Uh23
Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh10 Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år

Uh2; Uh3; Uh4; Uh9; 
Uh16; Uh17 Uh5 Uh13

Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh8 Uh18; Uh14; 
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen skader Mindre skader, lokale 

skader
Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade
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Risikomatrise brudd på viktige samfunnsfunksjoner 

 

 

Det er to hendelser som kommer ut med risiko på gult nivå, Uh10 – Brudd på vannforsyning 
- og Uh23 Reduksjon/skade biologisk mangfold.  

Deponi Tverrdalen vil komme i konflikt med vannforsyning til Leirfjord Skole skole og øvrig 
bebyggelse i området. Hvis denne skades/faller bort vil det kunne få uheldige konsekvenser. 
Tiltaket som er foreslått er at det etableres en ny vannforsyning som ikke er i konflikt med 
områdene for deponering. Denne risikoen er da eliminert.  

At Uh23 Reduksjon/skade på biologisk mangfold kommer ut med gult nivå knyttet til bortfall 
av viktige samfunnsfunksjoner er egentlig en «systemfeil». Hendelsen er vurdert å være 
«ufarlig» for viktige samfunnsfunksjoner, men siden det er så godt som sikkert at den 
oppstår havner den likevel på gult nivå. Risikoen blir uansett aksptabel når tiltak foreslått 
under tema miljø blir gjennomført.  

 

  

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Uh23
Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12 Uh10
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år

Uh2; Uh3; Uh4; Uh5; 
Uh13; Uh16; Uh17 Uh9

Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh1; Uh14 Uh8
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Ingen 
personskader, ingen 
direkte skader på 
miljøet, kun mindre
forsinkelser. Ikke 
behov for 
reservesystemer.

Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Kan føre til få 
og små personskader 
samt mindre skader 
på
miljøet, dersom det 
ikke finnes 
reservesystemer/alte
rnativer

Driftsstans i flere 
døgn. Hendelsen kan 
føre til personskade 
og evt. omfattende 
skader på miljøet.

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid. 
Andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
Hendelsen
kan føre til alvorlige 
skadde og dødsfall 
(en person) samt evt. 
alvorlige skader på 
miljøet.

Hoved- og 
avhengige systemer 
settes permanent ut 
av drift. Hendelsen 
kan føre til flere 
døde samt evt. svært 
alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet
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Foreslåtte risikoreduserende tiltak og effekten av disse 

De foreslått risikoreduserende tiltak mot forhold med uakseptabelt/uønsket høyt risikonivå, 
og det er gjort en vurdering av effekten av disse. Resultatet av disse vurderingene er vist i 
tabellen under.  

 

Som det fremgår av tabellen vurderes de forslåtte tiltak å ha tilstrekkelig risikoreduserende 
effekt til at risikonivåene etter tiltak skal være akseptable. For hendelse Uh16 er det ikke 
foreslått videre tiltak. Krysset bygges nytt og med det sikkerhetsnivået som kreves på ny 
hovedveg. Siden risikoen knyttet til trafikken fra masseuttak er en meget begrenset del av 
den totale risikoen i krysset vurderes ikke videre tiltak i krysset ut fra forhold i denne 
reguleringsplanen. 

 

 

 

  

ID Risikoforhold Tiltak Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner

Uh2 Snøskred

Skredsikring, restriksjoner på bruk av 
utsatte områder i perioder med stor 
rasfare 2 3 1 1 2 2 1 1

Uh3 Fjellskred/steinsprang Skredsikring, 2 3 1 1 1 3 1 1

Uh4 sørpeskred

Skredsikring, restriksjoner på bruk av 
utsatte områder i perioder med stor 
rasfare 2 3 1 1 1 2 1 1

Uh5 jord/flomskred

Skredsikring, restriksjoner på bruk av 
utsatte områder i perioder med stor 
rasfare 2 3 2 1 1 2 1 1

Uh10 Brudd på Vannforsyning
Vannforsyning til skole m.m legges om 
før deponering starter 3 1 1 2 2 1 1 2

Uh12 Akutt forurensing
Slambasseng bygges for å samle 
opp/rense avrenning fra deponiet 3 1 3 1 1 1 3 1

Uh13 Permanent forurensing
Slambasseng bygges for å samle 
opp/rense avrenning fra deponiet 2 1 3 1 1 1 3 1

Uh16
Trafikkulykker, 
kryss/avkjørsel 2 3 1 1 2 3 1 1

Uh23
Reduksjon/Skade 
Biologisk mangfold

Restriksjoner på uttak av masser i 
hekkeperioden (februar - juli) 4 1 2 1 2 1 2 1

Risiko før tiltak Risiko etter tiltak
Sann-

synlighet
Konsekvens Sann-

synlighet
Konsekvens
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5.4  Deponi 18 - Moan 
 

Plassering Deponiet ligger i et terrengsøkk, en elvedal som strekker seg fra 
Moan i vest opp i Trollhola i øst. Terrenget stiger bratt på opp 
begge sider opp mot Kannklubben og Sommersettinden. 
Deponimassene hever terrenget opp i dalbunnen fra Trollhola til 
vegens høyde ned mot Moan. Ingen nær boligbebyggelse. 

Massetype/transport Sprengstein fra tunnelene  Sommerset og Berrflåg, og  skjærings- 
og løsmasser fra vegarbeid mellom Kalvik og Sommerset.             

Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca.  120990 m2 
Massevolum, ca.  750 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 100-170 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 6,2 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt 

reguleringsplan for utbyggingen. 
 

 

Skisse som viser plassering og  utforming av deponiområdet ved maksimal oppfylling
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Vurdering av risiko 

Tabellen under viser hvordan risiko for hver enkelt hendelse er vurdert i deponi 18, Moan. 
Risiko knyttet til hver enkelt uønsket hendelse er deretter plottet inn i risikomatrisene under. 

 

 

 

Liv/Helse Miljø

Viktige 
samf. 
funksj.

Uh1 Ras/utglidninger x 1 3 1 3
Uh2 Snøskred x 3 2 1 1
Uh3 Fjellskred/steinsprang x 3 3 1 1
Uh4 sørpeskred x 1 2 1 1
Uh5 jord/flomskred x 1 2 2 2
Uh6 Springflo/flom i sjø nei
Uh7 Flom i elv/bekk nei
Uh8 Brudd på Elektrisitet/Lavspent/Høyspent x 1 1 1 3
Uh9 Brudd på Telekabler/fiber x 2 1 1 2
Uh10 Brudd på Vannforsyning nei
Uh11 Avløp nei
Uh12 Akutt forurensing x 3 1 2 1
Uh13 Permanent forurensing x 2 1 2 1
Uh14 Støv Nei
Uh15 Støy Nei

Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel x 2 2 1 1
Uh17                   - transport på veg x 1 2 1 1
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Nei
Uh19 Værneområde -nærhet/berørers nei
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes Nei
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes Nei
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Nei
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold Nei

Konsekvens

ID Risikoforhold Aktuell Sannsynlig
het
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Risikomatrise Liv/helse 

 

Det er en hendelse Uh3-Fjellskred/steinsprang – som har uakseptabel risiko, og en hendelse 
Uh2-Snøskred – som har uønsket høy risiko.  

På grunn av terrengformasjonene, deponiområde i en trang dal, vurderes sansynnligheten 
for snøskred og steinsprang, og at noen skal rammes av disse hendelsene, som litt høyere 
enn for de andre deponiene.  

Tiltak som foreslås er skredsikring i form av voller/fanggrøfter, samt at det vil være aktuelt å 
legge begrensninger på bruken av de mest utsatte arealene i perioder med høy risiko for 
snøskred og fjellskred/steinsprang. Tiltakene detaljeres i prosjekterings-/byggefasen. 

 

Risikomatrise Miljø 

 

 

Det er en hendelse Uh12 - Akutt forurensing - som har uønsket høy risiko knyttet til miljø.  

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12 Uh2 Uh3
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh13 Uh16
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh8 Uh4; Uh5; Uh17 Uh1
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen personskader Få og små 

personskader
Alvorlige 
personskader

Alvorlige skader/ en 
død

En eller flere døde

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh2; Uh3; Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh 16 Uh13
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh1; Uh4; Uh8; Uh17 Uh5
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen skader Mindre skader, lokale 

skader
Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade
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Ved anleggsdrift, herunder deponering og utkjøring av masser, er det alltid en risiko for 
utslipp av mindre mengder drivstoff og andre forurensende vesker. I de området hvor det 
ikke er sårbare resipienter vurderes det slik at eventuelle utslipp kun vil gi mindre, lokale, 
skader.  

Tiltak for å redusere risikoen akutt forurensning må uansett følges opp videre i YM-plan 
(YM=ytre miljø) for byggefasen, og kan f.eks. gjelde krav til rutiner for lagring og fylling av 
drivstoff og smøreolje, rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøyer og eventuelle 
tiltak for oppsamling av utslipp. 

 

 

Risikomatrise Brudd på viktige samfunnsfunksjoner 

 

 

Det er ingen hendelser som er vurdert å ha for høy risiko når det gjelder brudd på viktige 
samfunnsfunksjoner. Kartlegging av ledninger, kabler og rør må likevel følges opp i 
prosjekterings- og byggefasen for å redusere sannsynligheten for skader på  anlegg som er 
ukjent i reguleringsplanfasen.   

 

 

 

 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh2; Uh3; Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh13; Uh16 Uh9
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh4; Uh17 Uh5 Uh1;  Uh8
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Ingen 
personskader, ingen 
direkte skader på 
miljøet, kun mindre
forsinkelser. Ikke 
behov for 
reservesystemer.

Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Kan føre til få 
og små personskader 
samt mindre skader 
på
miljøet, dersom det 
ikke finnes 
reservesystemer/alte
rnativer

Driftsstans i flere 
døgn. Hendelsen kan 
føre til personskade 
og evt. omfattende 
skader på miljøet.

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid. 
Andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
Hendelsen
kan føre til alvorlige 
skadde og dødsfall 
(en person) samt evt. 
alvorlige skader på 
miljøet.

Hoved- og 
avhengige systemer 
settes permanent ut 
av drift. Hendelsen 
kan føre til flere 
døde samt evt. svært 
alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet
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Foreslåtte risikoreduserende tiltak og effekten av disse 

De foreslått risikoreduserende tiltak mot forhold med uakseptabelt/uønsket høyt risikonivå, 
og det er gjort en vurdering av effekten av disse. Resultatet av disse vurderingene er vist i 
tabellen under.  

 

Som det fremgår av tabellen vurderes de forslåtte tiltak å ha tilstrekkelig risikoreduserende 
effekt til at risikonivåene etter tiltak skal være akseptable.  

ID Risikoforhold Tiltak Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner

Uh2 Snøskred

Skredsikring, restriksjoner på bruk av 
utsatte områder i perioder med stor 
rasfare 3 2 1 1 2 2 1 1

Uh3 Fjellskred/steinsprang

Skredsikring, restriksjoner på bruk av 
utsatte områder i perioder med stor 
rasfare 3 3 1 1 2 2 1 1

Uh12 Akutt forurensing 3 1 2 1 2 1 2 1

Risiko før tiltak Risiko etter tiltak
Sann-

synlighet
Konsekvens Sann-

synlighet
Konsekvens
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5.5  Deponi 23 - Steinbakkan 
 
Plassering Øst for E6 og nord for Tørrfjordelv, i et gammelt grustak. Noe 

bebyggelse langs den kommunale vegen nedenfor. 
Atkomst Via kommunal veg og privat skogsveg 
Massetype/transport Sprengtstein og løsmasser fra vegarbeidene på begge sider av 

Tørrfjordelv 
Massetak? Nei, utredes som permanent deponi 
Maks areal, ca. 15 500 m2 
Massevolum, ca. 72 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 31-76 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 4,6 m 

 

 

 

Skisse som viser plassering og  utforming av deponiområdet ved maksimal oppfylling
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Vurdering av risiko 

Tabellen under viser hvordan risiko for hver enkelt hendelse er vurdert i deponi 23, 
Steinbakkan. Risiko knyttet til hver enkelt uønsket hendelse er deretter plottet inn i 
risikomatrisen under. 

 

 

  

Liv/Helse Miljø

Viktige 
samf. 
funksj.

Uh1 Ras/utglidninger x 1 3 1 1
Uh2 Snøskred x 1 3 1 1
Uh3 Fjellskred/steinsprang Nei
Uh4 sørpeskred Nei
Uh5 jord/flomskred Nei
Uh6 Springflo/flom i sjø Nei
Uh7 Flom i elv/bekk Nei

Uh8 Brudd på Elektrisitet/Lavspent/Høyspent Nei
Uh9 Brudd på Telekabler/fiber x 2 1 1 2
Uh10 Brudd på Vannforsyning Nei
Uh11 Avløp Nei
Uh12 Akutt forurensing x 3 1 2 1
Uh13 Permanent forurensing x 2 1 2 1
Uh14 Støv anleggsfase
Uh15 Støy annleggsfase

Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel
kun 

anleggsfase

Uh17                   - transport på veg
kun 

anleggsfase
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Nei
Uh19 Værneområde -nærhet/berørers Nei
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes Nei
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes Nei
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Nei
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold Nei

Konsekvens

ID Risikoforhold Aktuell Sannsynlig
het
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Risikomatrise Liv/helse 

 

Som risikomatrisen viser er det ingen hendelser som vurderes å ha for høy risko knyttet til 
tap av liv og helse 

 

Risikomatrise Miljø 

 

Det er en hendelse Uh12 - Akutt forurensing - som har for høy risiko knyttet til miljø. 

Ved anleggsdrift, herunder deponering og utkjøring av masser, er det alltid en risiko for 
utslipp av mindre mengder drivstoff og andre forurensende vesker. I de området hvor det 
ikke er sårbare resipienter vurderes det slik at eventuelle utslipp kun vil gi mindre, lokale, 
skader. Tiltak for å redusere risikoen akutt forurensning må uansett følges opp videre i YM-
plan (YM=ytre miljø) for byggefasen, og kan f.eks. gjelde krav til rutiner for lagring og fylling 
av drivstoff og smøreolje, rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøyer og eventuelle 
tiltak for oppsamling av utslipp. 

 

  

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh13
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh1; Uh2
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen personskader Få og små 

personskader
Alvorlige 
personskader

Alvorlige skader/ en 
død

En eller flere døde

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9 Uh13
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh1; Uh2
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen skader Mindre skader, lokale 

skader
Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade
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Risikomatrise Brudd på viktige samfunnsfunksjoner 

 

Det er ingen hendelser som er vurdert å ha for høy risiko når det gjelder brudd på viktige 
samfunnsfunksjoner. Megården har vannkilde i elva øst for deponiet, og det går en 
vannledning i nerkant av deponiområdet. Vi forutsetter at vannforsyningen ikke berøres av 
arbeidene. Kartlegging av ledninger, kabler og rør må likevel følges opp i prosjekterings- og 
byggefasen for å redusere sannsynligheten for skader på  anlegg som er ukjent i 
reguleringsplanfasen. 

 

Foreslåtte risikoreduserende tiltak og effekten av disse 

De foreslått risikoreduserende tiltak mot forhold med uakseptabelt/uønsket høyt risikonivå, 
og det er gjort en vurdering av effekten av disse. Resultatet av disse vurderingene er vist i 
tabellen under.  

 

Som det fremgår av tabellen vurderes de forslåtte tiltak å ha tilstrekkelig risikoreduserende 
effekt til at risikonivåene etter tiltak skal være akseptable. 

 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh13 Uh9
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh1; Uh2
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Ingen 
personskader, ingen 
direkte skader på 
miljøet, kun mindre
forsinkelser. Ikke 
behov for 
reservesystemer.

Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Kan føre til få 
og små personskader 
samt mindre skader 
på
miljøet, dersom det 
ikke finnes 
reservesystemer/alte
rnativer

Driftsstans i flere 
døgn. Hendelsen kan 
føre til personskade 
og evt. omfattende 
skader på miljøet.

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid. 
Andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
Hendelsen
kan føre til alvorlige 
skadde og dødsfall 
(en person) samt evt. 
alvorlige skader på 
miljøet.

Hoved- og 
avhengige systemer 
settes permanent ut 
av drift. Hendelsen 
kan føre til flere 
døde samt evt. svært 
alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet

ID Risikoforhold Tiltak Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner Liv/Helse Miljø

Viktige 
samfunns-
funksjoner

Uh12 Akutt forurensing
Krav om tiltak i YM-plan for å redusere 
sannsynligheten for akutt forurensning  3 1 2 1 2 1 2 1

Risiko før tiltak Risiko etter tiltak
Sann-

synlighet
Konsekvens Sann-

synlighet
Konsekvens
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Kilder 
 
 
http://www.miljostatus.no/ 
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 
http://www.nve.no/ 
http://www.ngu.no/ 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utgave 
desember 2011)  
 
 
 

 

http://www.nve.no/
http://www.ngu.no/
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