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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Omregulering av Hovdenut Alpin og FT6, Bykle kommune 
 

Utarbeidet av: Heggelund & Koxvold AS for Formgruppen AS 

Sist revidert: 03.03.16 

 

Bakgrunn: 

Utbyggingsområde I (FT6/D3): Felt D3 har bebyggelse i tilknytning til Alpinanlegget, som 

skal bevares. Felt FT6 er bebygd med en hytte på en festetomt. Mellom FT6 og riksveien i 

øst er det parkeringsplass. Formålet med planarbeidet er for utbyggingsområde I å 

tilrettelegge for Bebyggelse og anlegg – næringsbebyggelse (fritidsleiligheter for utleie/ 

hotell/ forretning) – hotell og fritidsleiligheter for utleie med tilhørende café- og 

forretningstilbud etc.   

Utbyggingsområde II (FB13) er ikke bebygd. Alle veier og mange hytter innenfor øvrige 

deler av gjeldende plan er opparbeidet. For utbyggingsområde II er hensikten å tilrettelegge 

for Bebyggelse og anlegg – konsentrert fritidsbebyggelse, i all hovedsak slik gjeldende plan 

for området har åpnet for, men at ny bebyggelse tilrettelegges for privat eie (”kalde 

senger”). Det planlegges bygg i 2-4 etg. Med parkering hovedsakelig på terreng.  I 

gjeldende plan for dette område er samlet maks. bruksareal, BRA, oppgitt til hhv. BRA = ca. 

4700m² for HU1 og HU2, og BRA = 8000m² for delområde HU3. 

Metode 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på veileder fra Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap. Analysen er basert forslag til omregulering for Hovdenut 

Alpin og FT6. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevant kravdokumentasjon, 

herunder Bykle kommunes ”Sjekkliste for reguleringsplaner”. DSB.no, Miljøstatus.no, 

Miljødirektoratets databaser, Meteorologisk institutt (met.no), Bykle kommunes planinnsyn 

og utarbeidede rapporter er benyttet til innhenting av informasjon om risiko. 

 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/ teoretisk vurdering sortert i hendelser som 

kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan 

påvirke omgivelsene (hhv. konsekvenser for og av planen). Forhold som er med i 

sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen 

”Aktuelt?”. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i fire: 

- Meget sannsynlig  (4)  – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 

- Sannsynlig   (3)  – kan skje av og til; periodisk hendelse 

 

- Mindre sannsynlig  (2)  – kan skje (ikke usannsynlig) 

 

- Lite sannsynlig (1)  – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold,  

     men det er en teoretisk sjanse 
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Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt inn i fem: 

1. Ufarlig/ ubetydelig:  Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig. 

Kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. 

 

2. En viss fare/ mindre  Systemet settes midlertidig ut av drift. Kan føre til få og små 

alvorlig: personskader samt mindre skader på miljøet, dersom det ikke 

finnes reservesystemer/alternativer.  
 

3. Kritisk/ alvorlig:  Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; 

Driftsstans i flere døgn. 

 

4. Farlig/ meget alvorlig:  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. 

 

5. Katastrofalt: Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. 

Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. svært alvorlige og 

langvarige skader på miljøet.  

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i figur 1 - 

tabell 1. 

 

Sannsynlighet 
4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig   Hendelse x    

2. Mindre 
sannsynlig 

     

1. Lite 
sannsynlig 

   Hendelse y  

 1. Ufarlig/ 
ubetydelig 

2. En viss 
fare/ mindre 
alvorlig  

3. Kritisk/ 
alvorlig 

4. Farlig/ 
meget alvorlig 

5. Katastrofalt 

 

Konsekvenser 

Fig. 1 - Tabell 1 

 

- Hendelser i røde felt:  Uakseptabel risiko, tiltak nødvendig må iverksettes for å 

redusere denne ned til gul eller grønn. 

 

- Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes mht. tiltak som reduserer risiko 

 

- Hendelser i grønne felt:  Akseptabel risiko, ”rimelige” tiltak gjennomføres 

 

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

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2 nedenfor. 
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Tabell 2 - Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/ situasjon Aktuelt? Sanns. Konsek. Risiko Kommentar/ Tiltak  

      

Natur/ Naturforhold      

Ras/skred/flom/grunnforhold. 
Er området utsatt for, eller kan 
planen/ tiltaket medføre risiko 
for: 

     

1. Masseras/-skred Ja   Nei Skredfarevurderingene til Sweco 
og Rambøll vurderer at det ikke 
er fare for steinsprang, jordskred 
eller løsmasseskred på FB_K1-3. 
 

2. Snøskred  Ja 2 3  Hovden KDP har en faresone for 
ras og skred (H310_3) rundt og i 
FB13. Dette er blitt utredet, se 
mer på konsekvenser. 

 
3. Flomras  Ja   Nei Skredfarevurderingen til Sweco 

vurderer at det ikke er fare for 
flomskred på FB_K1-3. 
 

4. Elveflom  Ja 2 2  Det er regulert et bredt grøntbelte 
langs elveleiet ved FT6 i Hovden 

KDP, som tar hensyn til flom-
situasjonen. Intensjonen i KDP 
var å ikke foreta utbygginger som 
hindrer Gottstøylbekken m.fl.  
Skredrapport Sweco: FB_K3 
ligger delvis innenfor et myr-
område langs Gåttstøylbekken, og 
det forutsettes tilstrekkelig 
prosjektering til å unngå 
avrennings- og flomproblematikk i 
området. 
 

5. Radon Ja 2 2  Ingen indikasjoner på radon eller 
alunskifer. Håndteres av TEK10. 
Kommuneplanens retningslinjer 
krever radonsikring av 
bebyggelse. 
 

6. Sørpeskred Ja   Nei Skredfarevurderingen til Sweco 
vurderer at det ikke er fare for 
sørpeskred på FB_K1-3. 

7. Forhold i nærområdet til planen  Nei   -  

Vær, vindeksponering. 
Er området: 

     

8. Vindutsatt  Ja   Nei Rapport Rambøll: ”Fra 
målestasjonen Hovden - Lundane 
foreligger det vindmålinger fra 
90-tallet til i dag. Målingene viser 
at det i vintersesongen er 
nordøst, vest, sør og sørvest er 
dominerende vindretninger. 
Snøvær forbindes oftest med 
vindretninger mellom sør og vest. 
Det er også disse retningene som 
gir sterkest vind.” 
 

9. Nedbørutsatt Ja   Nei Rapport Rambøll: ”Området har 
en gjennomsnittlig årsnedbør på 
960 mm, mens gjennomsnitts-
temperaturen ligger på 0,9 °C 
(Normalperioden 1961-1990, 
målestasjon 40900 Bjåen).” 
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Natur-og kulturområder      

10. Sårbar flora ja   nei Ingen indikasjon 
 

11. Sårbar fauna/ fisk ja   nei  
 

12. Verneområder  ja   nei Ingen indikasjon 
 

13. Fornminner  ja 4 1  Arkeologiske kulturminner på 
begge felt. Dette vil bli undersøkt 
av Fylkeskommunen ved offentlig 
ettersyn. 

 
 

 
 

14. Kulturminne/-miljø  Nei   -  

      

Menneskeskapte forhold      

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

     

15. Vei, bru, knutepunkt  Ja   Nei Avkjørsler og avstand til vei 
reguleres iht innspill fra Statens 
vegvesen. 
 

16. Sykehus/-hjem, kirke  Nei   -  

17. Brann/ politi/ sivilforsvar  Nei   -  

18. Kraftforsyning/ tele Ja   Nei Eventuell omlegging til jordkabel 
 

19. Vannforsyning  Nei   - Sikret i overordnet plan. 

20. Forsvarsområde  Nei   -  

21. Tilfluktsrom  Nei   -  

22. Område for idrett/lek  Ja   Nei Reguleringen vil gi mer 
bebyggelse i nær tilknytning til 
alpinanlegget. 

      

Forurensningskilder. 
Berøres planområdet av: 

     

23. Akutt forurensning  Nei   -  

24. Permanent forurensning  Nei   -  

25. Støv og støy  Ja 1 1  Fra fylkesveien og skianlegget. 
 

26. Forurenset grunn  Ja   Nei Ingen indikasjon 
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27. Høyspentlinje (EMF-stråling) ja 4 1  Høyspentlinje går over FT6 og 

foreslås regulert til fareområde –
høyspentanlegg.  

 
 
 

     

Medfører planen/ tiltaket:      

28. Fare for akutt forurensning  Nei   -  

29. Fare for permanent 
forurensning  

Nei   -  

30. Støy og støv fra trafikk  Ja 1 1  Vil føre til økt trafikk til begge 
områdene. Dsb.no viser en ÅDT 
på 171 (2004) på Fv341 fra nord 
og fram til avkjørselen til 
alpinanlegget. 
 

31. Støy og støv fra andre kilder Ja 1 1  Eksisterende skianlegg og 
tilhørende fasiliteter. 
 

      

Er det risiko knyttet til 
transport: 

     

32. Ulykke med farlig gods Nei   -  

33. Vær/ føre begrenser 
tilgjengelighet til området  

Ja 1 1  Mulige begrensninger om 
vinteren. 

      

Trafikksikkerhet      

34. Ulykke i av-/ påkjørsler, 
herunder ulykke med 
gående/syklende 

Ja 1 3  Innspill fra Statens Vegsvesen 
om trafikk og avkjørseler. 

35. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring  

Ja 1 3   

 
Tabell 3 Oppsummering 
 

Sannsynlighet 
4. Meget 
sannsynlig 

13, 27     

3. Sannsynlig       

2. Mindre 
sannsynlig 

 4, 5 2   

1. Lite 
sannsynlig 

11, 25, 30, 
31, 33 

 34, 35   

 1. Ufarlig/ 
ubetydelig 

2. En viss fare/ 
mindre alvorlig  

3. Kritisk/ 
alvorlig 

4. Farlig/ 
meget alvorlig 

5. Katastrofalt 

 

Konsekvenser 

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko for 

mennesker og bygninger.  Det er ingen situasjoner som har havnet i rød kategori, men det 

er noen som faller inn under gul kategori: 

 

2- snøskred: Endelig vurdering fra skredrapport G-not-001 fra Rambøll: Samlet vurdering 

av skredfaren fra Storenos mot planområdene viser at de ligger utenfor faresonen for skred 

med årlig nominell sannsynlighet på 1/1000 år, som er kravet for bygg i sikkerhetsklasse 

S2. Kravene i TEK10 er dermed oppfylt og planområde FB_K1, K2 og K3 kan klareres for 
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bygg i klasse S1 og S2. (…) Det er ikke nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere 

skredfaren. 

 

Kommunens skredrapport (18020001-R01-A01) fra Sweco oppsummerer følgende:  

(…) Vi vurderer at snøskred fra den nordlige skråningen kan løsne fra partier sørvest 

nedenfor Søylenausen og nå det vestlige planområdet med større sannsynlighet enn 

1/1000 per år. Hele den nordlige delen av det vestlige planområdet kan nås av sjeldne og 

ekstreme skred herfra med årlig sannsynlighet større enn 1/5000. 

 

Fra den sørlige skråningen vurderes det at snøskred kan nå helt til den vestlige kanten av 

det vestlige av planområdene med årlig sannsynlighet større enn 1/100. Videre vurderes 

det at snøskred kan nå om lag 4-5 tomter lengst vest i det vestligste planområdet med 

større sannsynlighet enn 1/1000. Skred med større sannsynlighet enn 1/5000 kan nå 

nesten hele det vestlige planområdet. 

 

Rapporten anbefaler følgende sikringstiltak mot skred: 

(…)For å sikre mot skred fra skråningen i sør kan det være hensiktsmessig å sikre med 

skredvoll. En voll vil kunne stoppe snøskred i et større område enn lokale tiltak med 

snøforankring. Tiltak foreslått av Sweco kan brukes som utgangspunkt, men voll må trolig 

forlenges noe lenger vest og forsterkes noe i den nedre, vestlige delen for å ha tilstrekkelig 

effekt. 

 

Snøforankring kan være en alternativ sikringsmetode i sør, men blir trolig vesentlig dyrere 

dersom man skal ha en sikringsmetode som sikrer mot skred i hele skråningen i sør. For å 

sikre mot skred fra skråningen i nord anbefales det å anlegge en barriere mot 

snøskred mellom Gåttstøylbekken og den nordlige delen av planomådet. En slik barriere 

kan være i form av en fylling/stoppvoll mellom tomtene som skal bygges og de flate 

områdene ved bekken. Høyden på en eventuell stoppvoll/fylling må trolig være minimum 

ca 4 m. 

 

13 – Fornminner: Fylkeskommunen har gitt innspill til håndtering av fornminner. Utdrag:  

Innenfor de to planområdene er det i Askeladden registrert en rekke automatisk fredete 

kulturminner med ulik vernestatus. Det er gjennomført utgravinger i begge 

utbyggingsområdene tidligere. Ut fra fylkeskommunens oversikt per dags dato er det ikke 

tidligere gitt dispensasjon fra den automatiske fredningen for alle kulturminnene. Ved 

oppstart av et nytt planarbeid i allerede regulert område skal det gjøres en ny vurdering. 

Vurderingen knyttet til automatisk fredete kulturminner tar utgangspunkt i tidligere 

undersøkelser eller fravær av undersøkelser, når tidligere undersøkelser er utført i forhold til 

metede og om det er rester av tidligere frigitte kulturminner tilbake. Tidligere gitte 

dispensasjoner er knyttet til bestemte tiltak, og ved en ny plan så må det gjøres et nytt 

dispensasjonsvedtak for eventuelle rester av tidligere dispenserte kulturminner. 

 

Det er bestilt registrering av kulturminner. 

 

27 – Høyspentlinje: Agder Energi Nett har gitt innspill til håndtering av høyspentlinjen: 

”Vi ser at FT6 fort kan bli ett utfordrende område siden vi her har en høyspent luftlinje som 

krysser området. En slik linje har byggegrense på min 6m fra nærmeste fase til nærmeste 

bygningsdel. Det går helt sikkert an å legge denne linjen ned som jordkabel, men utbygger 

må nok regne med betydelige kostnader.” 

Ved forespørsel om hensyn som må tas ved omlegging til jordkabel: ”Ang avstander så er 

det ikke lov å sette opp hus eller bygninger nærmere en 2 m målt horisontalt fra kabelen.” 

 

 

Konklusjonen  

ROS-analysen viser at godkjenning og gjennomføring av planen ikke utløser 

risikosituasjoner som ikke kan anses som akseptable. Punkt i gul kategori håndteres 

gjennom planprosessen. 


