
1 
 

 

 

  

DETALJREGULERING AV STEINUTTAK FOR DEL AV EIENDOMMEN 1/21 

«STORHAMMAREN STEINBRUDD», KÅFJORD KOMMUNE 

 
 

 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 
 

 

Dato: 19.06.22    

Offentlig ettersyn: 24.06.22 – 01.09.22 

 

 

 

Reguleringsområdet 



2 
 

Innhold 

1 Sammendrag ................................................................................................................................... 3 

2 Lovgrunnlag (Pbl. § 4-3) ................................................................................................................... 4 

3 Metode ............................................................................................................................................ 4 

4 Beskrivelse av planområdet ............................................................................................................ 4 

5 Identifisering av uønskede hendelser (sjekkliste) ........................................................................... 5 

6  Vurdering av risiko/sårbarhet og beskrivelse av tiltak .................................................................... 7 

7  Dokumentere analyse og hvordan den påvirker planforslaget ..................................................... 20 

7.1 Liv og helse – oppsummering av risiko og avbøtende tiltak ................................................. 20 

7.2 Stabilitet - oppsummering av risiko og avbøtende tiltak ...................................................... 21 

7.3 Materielle verdier - oppsummering av risiko og avbøtende tiltak ........................................ 21 

 

  



3 
 

1 Sammendrag 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er utført i henhold til DSB sin veileder om Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017). Ved gjennomgang av sjekkliste er følgende uønskede 
hendelser identifisert: 
 

- Steinsprang 
- Løsmasseskred 
- Trafikkforhold/-ulykker 
- Elektrisk forsyning 
- Risikofylt industri 
- Forurensning 
- Natur- og miljøforhold 

 
Risiko og sårbarhet er analysert ved bruk av eget analyseskjema. Vurdering av sannsynlighet 
og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og faglig skjønn. Risiko 
for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med følgende kategorier: 
 

- I grønn sone er risiko akseptabel 
- I gul sone bør risikodempende tiltak vurderes 
- I rød sone er risikodempende tiltak nødvendig 

 

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under.  

 

 
Nr. 

Uønsket hendelse Risiko Tiltak 

 Liv/helse Stabilitet Materielle 
verdier 

02 Fare for steinsprang    Se pkt. 7.2 

04 Fare for kvikkleireskred    Se pkt. 7.2 

15 Atkomstvegens tåleevne    Se pkt. 7.2 

18 Elektrisk forsyning    Se pkt. 7.2 

24 Risikofylt industri    Se pkt. 7.2 

29 Fare for akutt forurensning    Se pkt. 7.2 

30 Fare for forurensning til grunn     Se pkt. 7.2 

31 Økt støybelastning    Se pkt. 7.2 

32 Ulykker med transport av farlig gods    Se pkt. 7.2 

33 Ulykker i av-/påkjørsler    Se pkt. 7.2 

34 Ulykker med gående/syklende    Se pkt. 7.2 

43 Skade av sårbart plante- eller dyreliv Vurderes etter annen metode Se side 19 

44 Skade av verdifulle naturområder Vurderes etter annen metode Se side 19 

 
Fig. 1 - Risikomatrise 
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2 Lovgrunnlag (Pbl. § 4-3) 

Alle planer der det legges til rette for utbygging, skal vurderes med hensyn på risiko og 
sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3). Risiko vil vurderes ut ifra grad av sannsynlighet og 
grad av konsekvens. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at 
risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse.  

 

3 Metode 

Denne ROS-analysen er utarbeidet med utgangspunkt i «veileder for samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging» (2017), utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Ros-analysen er inndel i 4 deler: 
 

- Beskrivelse av planområdet 
- Identifisere uønskede hendelser (sjekkliste) 
- Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet og konsekvenser) og identifisere tiltak 
- Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget  

 

4 Beskrivelse av planområdet 

 

Fig. 2 - Planområdet 

Planområdet ligger i Djupvik, ca. 20 km nord for kommunesenteret Olderdalen i Kåfjord 
kommune. Tiltakshaver Myrvoll Maskin AS ønsker å gjenåpne steinbruddet som ble benyttet 
ved bygging av molo i Djupvik på 1970-tallet.  Hensikten er å selge stein til lokal bruk, men 
også tilby råstoff til framtidige vegprosjekter, havneutbygginger mm. 

Naturområder 

Steinuttak 

Støyvoll 
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5 Identifisering av uønskede hendelser (sjekkliste) 

NR. HENDELSE/SITUASJON JA/NEI KOMMENTAR 

Naturgitte forhold 

1 Snøskred Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart er ikke området usatt for 
snøskred. 

2 Steinskred-, steinsprang 
og jordskred 

Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart er området ikke usatt for 
stein- og jordskred, men ved etablering av 
steinbrudd kan steinsprang ikke utelukkes.  

3 Fjellskred Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart er området ikke usatt for 
fjellskred. 

4 Kvikkleireskred Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart er deler av 
atkomstvegen nærmest E6 (ca. 250 m) innenfor 
aktsomhetsområde for kvikkleir. 

5 Radon Nei Radonkart viser bare sannsynligheten for radon og er 
inndelt i 4 klasser: Svær høy – høy - moderat og 
usikker. Steinbruddet er definert som «moderat». 

6 Vårflom og regnflom Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart er området ikke utsatt for 
flomfare. 

7 Dambrudd Nei Vurdert som ikke relevant. 

8 Havnivåstigning/stormflo Nei Vurdert som ikke relevant pga. høyde over havet. 

9 Store nedbørsmengder Nei Terrenginngrepet i forbindelse med tiltaket vil i liten 
grad endre infiltrasjonsevnen i terrenget. Nærmere 
vurdering om nedbør er vist i Notat – Støvvurdering. 

10 Erosjon Nei Vurdert som ikke relevant fordi området består av 
mye fjell og tilstøtende bekk har liten vannføring. 

11 Tørke  Nei Vurdert som ikke relevant, men tørre perioder kan 
skape støvproblematikk. 

12 Sterk/mye vind Nei Området er Ikke spesielt vindutsatt. Nærmere 
informasjon om vind er vist i «Notat – støvvurdering». 

13 Kuldebølge Nei Vurdert som ikke problematisk. 

14 Varmebølge Nei Vurdert som ikke problematisk. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og - infrastrukturer 

15 Samferdselsårer vei, bru 
og knutepunkt 

Ja Tiltaket vil føre til økt trafikk på atkomstvegen til 
steinbruddet. 

16 Havn/kaianlegg/farleder Nei Vurdert som Ikke relevant. 

17 Vannforsyning, 
avløpsnett, tele og energi 

Nei Tiltaket vil ikke påvirke dagens infrastruktur negativt. 
Tilknytning av vann er realistisk hvis tilførselen er god 
nok. Alternativ løsning er brønnboring. 

18 Elektrisk forsyning Ja Det skal legges til rette for elektrifiseres av området 
ved behov. 

19 Sykehus/skoler/andre 
institusjoner 

Nei Det er ingen slike institusjoner i umiddelbar nærhet. 

20 Brann, politi, ambulanse Nei Atkomstveg vil bli av god standard ved behov for 
utrykning. 

21 Forsvarsområde Nei Vurdert som ikke relevant. 

22 Tilfluktsrom Nei Vurdert som ikke relevant. 

23 Annen infrastruktur Nei Berører ikke annen infrastruktur. 
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Sjekkliste ROS forts.. 

NR HENDELSE/SITUASJON JA/NEI KOMMENTAR 

Næringsvirksomhet 

24 Risikofylt industri Ja For steinbrudd er det periodevis behov for å 
håndtere sprengstoff. 

25 Annen industri/avfallsbehandling Nei Vurdert som ikke relevant. 

Forhold ved utbyggingsformålet 

26 Område med forurenset grunn Nei Ifølge Miljødirektoratets database er det Ikke 
registrert forurenset grunn i planområdet.  

27 Kilder til akutt forurensning i/ved 
planområdet 

Nei Det er ingen kilder til akutt forurensning i 
området. 

28 Kilder til permanent forurensing 
i/ved planområdet 

Nei Det er ingen kilder til permanent forurensning i 
området. 

29 Tiltak i planområdet som med-
fører fare for akutt forurensning 

Ja Hydrolikk og drivstoff kan lekke ut.  

30 Tiltak i planområdet som med-
fører fare for forurensning til 
grunn eller sjø/vassdrag. 

Ja Avrenning fra steinbrudd kan føre til 
forurensning av bekk.  

31 Planen/tiltaket medfører økt 
støybelastning 

Ja Steinbrudd er en støyende virksomhet. Det er 
utført egen utredning om støy. 

Forhold til omkringliggende områder 

32 Ulykke med transport av farlig 
gods til - eller ved planområdet 

Ja Det vil bli fraktet sprengstoff til området. 

33 Ulykke i av-/påkjørsler Ja Det er én avkjørselspunkt mot E6 og to mot 
atkomstveg. Avkjørselspunktene øker 
sannsynlighet for ulykker.  

34 Ulykker med gående/syklende Ja Tungtrafikk kan øke sannsynligheten for 
ulykker med gående/syklende, da vegen også 
fører til mye brukte friluftsområder. 

35 Andre ulykker langs veg Nei Punkt 37, 38 og 39 dekker risikoene. 

36 Skog-/lyngbrann Nei Ikke spesielt utsatt. 

37 Regulerte vannmagasiner Nei Det er ingen registrerte vannmagasiner eller 
brønner i nærheten. 

38 Terror Nei Tiltaket vurderes ikke som terrormål. 

39 Annen risiko Nei Tiltaket vurderes ikke å inneha annen risiko. 

40 Effekt av klimaendringer Nei Klimaendringer vil ikke ha vesentlige negativ 
betydning for drifta i steinbruddet.  

Natur/miljø og kulturminner (vurderes etter veileder M-1941 – Klima og miljø) 

41 Kulturminner/kulturmiljø Nei Sametinget skal gjennomføre kulturminne-
registrering før sommerferien 2022. Den 
generelle aktsomhetsplikten ved funn gjelder. 

42 Inngrep/påvirkning av 
vassdragsområder 

Nei Det vil ikke gjøres inngrep som endrer naturlig 
vannløp for eksisterende bekker.  

43 Sårbart plante- eller dyreliv Ja Det er utført konsekvensutredning for sårbart 
plante- og dyreliv (se NINA-rapport 2098). 

44 Inngrep/påvirkning av verdifulle 
naturområder 

Ja Det er utført konsekvensutredning for inngrep 
i verdifulle naturområder (se NINA-rapport).  

 
Fig. 3 – Sjekkliste uønskede hendelser  
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6  Vurdering av risiko/sårbarhet og beskrivelse av tiltak 
 
Risiko vil vurderes ut ifra grad av sannsynlighet og grad av konsekvens.  
 
Sannsynlighet er et mål på hvor trolig det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i 
planområdet, innenfor et visst tidsrom. Følgende kategorier er brukt i denne rapporten: 
 

Sannsynlighet  Høy Middels Lav 

Verdi  Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år. 

1 gang i løpet av 10- 
100 år. 

Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år. 

 
Fig. 4 – Vurdering av sannsynlighet 
 
Konsekvens er virkningen av hva den uønskede hendelsen kan få og inndeles i 3 
konsekvenskategorier: Høy, middels og små. Viktige samfunnssikkerhetsverdier er delt inn i 
«liv og helse», «stabilitet» og «materielle verdier». 
 

Konsekvensgrad     
Konsekvenstype 

Høy Middels Små 

Liv/Helse Ulykke/hendelse 
med dødelig skade. 
Svært høye 
helsemessige 
belastninger, 

Ulykke/hendelse med 
noen alvorlige 
personskader. 
Middels høye 
helsemessige 
belastninger 

Ulykke/hendelse uten 
noen drepte eller 
alvorlig skadde. Ingen 
eller lave helsemessige 
belastninger 

Stabilitet System settes varig 
ut av drift. 

System settes ut av 
drift over lenger tid. 

Systembrudd er 
uvesentlig. 

Materielle verdier Uopprettelig skade 
på eiendom/verdier 

Alvorlig skade på 
eiendom/verdier 

Uvesentlig skade på 
eiendom/verdier. 

Natur og miljø Uopprettelig skade Alvorlig skade Uvesentlig skade 

 
Fig. 5 – Vurdering av konsekvens 

På de neste sidene gis en vurdering av sannsynlighet, sårbarhet, konsekvens og 
tiltak/oppfølging for områder som er identifisert som «uønskede hendelser» i fig. 3. 
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Nr. 2: STEINSKRED/-SPRANG Steinsprang i uttaksområdet 

UØNSKET HENDELSE: Steinskred/-sprang inne i bruddet som kan føre til personskader. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

Ja S2 Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år. 

ÅRSAKER  

Steinsprang kan forekomme. Sprengning kan etterlate løse fjellblokker og småsteiner. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Vegen til tidligere steinbrudd er stengt ved grind. Det er ingen andre tiltak mot steinsprang i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING  

Folk og maskiner i steinbruddet kan være utsatt. Det er ingen kritisk infrastruktur, bygninger eller 
faste installasjoner som skal oppføres i utløpsområdet for steinsprang.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

X    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynligheten for små steinsprang vil være til stede, når det sprenges ut vertikale skjæringer. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
For arbeidere som oppholder seg tett på bruddveggen, kan det ha konsekvenser om det faller ned 
stein. Ifølge statistiske modeller vil de fleste tilfeller av steinsprang havne i umiddelbar nærhet av 
foten til stuffen, forutsatt at terrenget i nedslagsfeltet er flat. Dette gjør tiltak mot uhell enklere. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels. Geologi 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Gode HMS-regler 
- Regelmessig rensk av stuff 
- Vannrett flate nærmest fjellfot 
- Avskjæringsgrøft for å unngå vann/frost-   
  problematikk i bruddvegg 

- Etablere gode HMS-regler 

 
Fig. 6 – Vurdering av steinsprang  
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Nr. 4: KVIKKLEIRESKRED Kvikkleir knyttet til atkomstveg SV2 

UØNSKET HENDELSE: Løsmasseskred kan føre til risiko for mennesker og materiell.  

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

Ja F2 Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år. 

ÅRSAKER  

Ifølge NVE Atlas er vegstrekningen nærmest E6 markert som aktsomhetsområde på grunn av fare 
for kvikkleir. Tungtransport på atkomstvegen nærmest E6, kan dermed bidra til skred dersom 
grunnen belastes over tåleevne. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Vegen er bygd og har tidligere vært brukt til tungtransport. Det foreligger ingen kjente tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING  

Da det ikke foreligger geoteknisk vurdering av strekningen, kan kvikkleirskred ikke utelukkes. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynligheten vurderes til å være lav, da vegen tidligere er brukt til frakting av steinmasser i 
forbindelse med bygging av molo i Djupvik. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Materielle verdier og tilgjengelighet fra avkjørsel mot øst (idrettsplassen) kan gå tapt. Avkjørsel 
mot vest (tidligere campingplass) er mindre kritisk, da tilknytning mot alternativ veg er mulig. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels. Det knytter seg usikkerhet til om det 
finnes kvikkleir/sprøbruddsmaterialer under 
den aktuelle veistrekningen. 

Det foreligger ikke geoteknisk vurdering som 
utelukker kvikkleir/sprøbruddsmaterialer. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Utføre geoteknisk vurdering 
- Vurdere eventuelt nye tiltak 

- Utføre geoteknisk vurdering og iverksette   
  eventuelle tiltak. 

 
Fig. 7 – Vurdering kvikkleir  
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Nr. 15: VEI, BRU, KNUTEPUNKT  Atkomstveg SV2 

UØNSKET HENDELSE: Slitasje på atkomstvegen kan bidra til at fremkommelighet reduseres og 
kjøretøy tar skade. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Økt tungtrafikk vil belaste veien over dagens tåleevne.  

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Vegen er lite i bruk og det er ikke systematisk vedlikehold av veien i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Vegen er i dårlig tilstand i dag og sårbar for ytterlige belastninger. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

x    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Vegstrekningen bære preg av slitasje med dagens trafikk. Ytterlig skade på vegen vil påføres med 
tungtrafikk fra steinbruddet. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Konsekvensen knytter seg til skade av materielle verdier. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Dagens situasjon tilsier at vegen må utbedres. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Utbedre vegen for framtidig bruk.   Vedlikeholde vegen, herunder vurdere 
  asfaltering nærmest E6 (rundt 250 m). 
  Asfaltering vil også bidra til mindre støv på  
  nevnte strekning. 

 

Fig. 8 – Vurdering atkomstveg  
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 Nr. 18: ELEKTRISK FORSYNING  Bruk av strøm i uttaksområdet 

UØNSKET HENDELSE: Hendelser i steinbruddet som setter det lokale strømnettet ut av spill. Andre 
kunder ikke får den strømmen de har krav på. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Gjennom tiltaket ønsker man at anleggsområdet skal være tilkoblet strøm. Dette både for å ha 
strøm i brakkene i området, og for at området skal kunne benytte seg av anleggsmaskiner som går 
på strøm i framtiden. Planen er å knytte seg til dagens strømlinje i området. Overbelastning, 
kabelbrudd eller kortslutning kan slå ut strømnettet. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er ikke påkoblet strøm i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Strømbrudd kan ramme andre abonnementer i nærområdet. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynligheten vurderes som lav, da strømkoplingen ikke er utført (hensyn til sikkerhet for 
omgivelsene kan ivaretas med planlegging av tilkoplingen). 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Konsekvensen er lav, da tilkoplingen kan planlegges på en god måte. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Usikkerhet kan reduseres/utelukkes med god 
planlegging av tilkoplingen. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Etablere sikker tilkopling og nettstasjon med 
tilstrekkelig kapasitet. 

Vedlikehold og tilsyn. 

 
Fig. 9 – Vurdering elektrisk forsyning 
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Nr. 24: RISIKOFYLT INDUSTRI Risiko i steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Sprengningsulykke, klemulykker, maskinvelt, flygestein e.l. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Årsaker kan være teknisk svikt i utstyr eller personsvikt. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er lukket med grind, ingen andre tiltak i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Store mislykkede sprengsalver er risikofylt for den som arbeider nært gjenstående sprengstoff.  
Maskinuhell kan ramme personell. Den økonomiske sårbarheten er mindre, da maskinene er 
mobile og kan erstattes. Arbeid på og under pallkant er sårbart (steinsprang, utforkjøring, 
fallskader mm). 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Da det er strenge lovbestemte rutiner for gjennomføring av arbeid i steinbrudd er det liten 
sannsynlighet for at det vil skje alvorlige ulykker. Dette omfatter blant annet at sprenging skal 
utføres av mannskap som er sertifiserte og at minimum av personer skal oppholde seg innenfor 
anleggsområdet. Bruk av varslingssirene vil bidra til risiko for at mennesker og dyr i 
omkringliggende terreng er liten. Ved bruk av store maskiner kan det forekomme ulykker. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Dersom det skjer en ulykke i et steinbrudd, er trolig store krefter i sving. Dette kan føre til 
personskader og økonomiske tap. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels.  Kan skyldes både usikker berggrunnsgeologi og 
menneskelig svikt. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Etablere gode HMS-rutiner og grundig 
opplæring av personell som skal håndtere 
maskiner og sprengstoff.  
Bruk av moderne, vedlikeholdt utstyr og 
tennmekanismer for sprengstoff. 

Påse at ansatte følger HMS-håndbøker og 
opplæring.  
Planlegge drift slik at råstofftilgang ikke blokkeres 
ved uhell. 
 

 
Fig. 10 – Vurdering risikofylt industri 
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Nr. 29: AKUTT FORURENSNING Akutt forurensning i steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Olje- eller diesellekkasje, med spredning som ikke kan kontrolleres. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Eksplosjon, kjøretøyvelt, beholdere/tanker som lekker mm. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er avsperret med grind, men ikke i drift i dag. Det foreligger ingen andre tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Miljøet og vegetasjonen i og nedstrøms planområde kan forringes i kortere perioder. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Det kan forekomme mindre lekkasjer og søl, men mengdene er neppe store nok til å medføre 
akutt forurensning.   

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Eventuell akutt forurensing vil ikke ramme drikkevann, men i noen grad fugle- og dyreliv. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels pga. økt bruk og andre maskiner. Kan øke konsekvenser for forurensning. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Sikre mot at uønsket avrenning renner ut av 
planområdet. 

Føre tilsyn med at etablerte tiltak. 

 

Fig. 11 – Vurdering akutt forurensning 
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Nr. 30: FORURENSET GRUNN Fare for forurensning i steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Forurensing av grunn og vassdrag med petroleumsprodukter og/eller annet.  

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Finstoff fra knusing og massehåndtering havner i avrenning og kan nedslamme vassdrag.  

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er avsperret med grind, men ikke i drift i dag. Det foreligger ingen andre tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Det er ikke bebyggelse nedstrøms som har grunnvannsbrønner som drikkevannsforsyning.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Lav risiko for tilslamming av tilstøtende bekk, da rensetiltak forventes å virke.  

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Eventuell forurensing vil ikke ramme drikkevann. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten grad av usikkerhet, forutsatt at 
nødvendig tiltak etableres (se punkt under).  

Mulighet for avrenning fra området er tydelig og 
tiltak lett å etablere.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Etablere fordrøyings- og sedimenterings-
basseng, som sikrer at småpartikler ikke 
renner ut i tilgrensende bekk.  

Tilsyn og kontroll. 
 
 

 
Fig. 12 – Vurdering forurenset grunn 
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Nr. 31: STØYBELASTNING Støy fra steinbrudd og atkomstveg  

UØNSKET HENDELSE: At dyr og mennesker som ferdes i området plages av støy.  

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Anleggsvirksomhet og massetransport knyttet til steinbrudd.  

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Det er ikke støyende virksomhet i området i dag.  

SÅRBARHETSVURDERING 

Støyplager kan redusere livskvalitet hos mennesker og fortrenge dyr. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 x   

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Støynivået vil øke ved etablering av steinbrudd. Graden av støy defineres i tråd med 
«Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging».   

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier    x  

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Områdene nærmest steinbruddet vil bli forringet for friluftsliv. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten.  Det er gjort en utredning som belyser støynivå i 
egen rapport.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Det er utført støyutredning av Sweco etter T-
1442 «Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging». Rapporten beskriver 
støytiltak (bygging av støyvoller). 

Etablering av støyvoller. Planbestemmelser 
supplerer nødvendige tiltak.   

 
Fig. 13 – Vurdering av støybelastning 
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Nr. 32: ULYKKER VED TRANSPORT AV FARLIG 
              GODS 

Ulykker ved transport langs atkomstveg og i 
steinbrudd 

UØNSKET HENDELSE: Ulykker i forbindelse med frakt av sprengstoff eller drivstoff kan skje. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Det vil tidvis bli fraktet sprengstoff og drivstoff til steinbruddet. Det kan ikke utelukkes at ulykker 
kan forekomme ved for eksempel kollisjon, utforkjøring, velt, lasting og lossing. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Det pågår ikke aktivitet i området i dag. Veien er avsperret med grind. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Frakt av sprengstoff og diesel foregår langs E6 i dag. Det er lite sårbare objekter som har nærhet til 
atkomstvegen til steinbruddet.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 x   

Begrunnelse for sannsynlighet: 
 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Det kan bli mulige personskader og skader på materielle verdier.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav. Ulykkesstatistikk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Gode HMS-rutiner sikres.  
Farlig gods håndteres etter det internasjonale 
regelverket for farlig gods (ADR). 

Sprengstoffet vil håndteres av personell med 
sertifikat ADR. 

 
Fig. 14 – Vurdering av ulykker ved transport av farlig gods 
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Nr. 33: ULYKKER VED AV- OG PÅKJØRSLER 
 

Ulykker knyttet til E6 og atkomstveg 

UØNSKET HENDELSE: Ulykke mellom motoriserte kjøretøy i avkjørsel mot E6 og ulykker i øvrige 
avkjørsler. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Menneskelig svikt. Kan også skyldes utydelig skilting, manglende frisiktsoner og svak belysning. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Kryss mot E6 er plassert på en oversiktlig strekning.  Det pågår ikke aktivitet i steinbruddet i dag og 
kjøretrafikken lang eksisterende atkomstveg er svært lav. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Størst risiko for ulykker vurderes ved utkjøring på E6, selv om krysset er oversiktlig og hastigheten 
på E6 er lav (60 km/t).  Det er lite sårbarhet for ulykker i avkjørslene som er knyttet til 
atkomstvegen på grunn av begrenset bruk.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Kollisjoner vil statistisk sett kunne inntreffe. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Ulykker mellom motoriserte kjøretøy kan føre til alvorlig skadde. Den lave hastigheten i 
planområdet, og få - og oversiktlige avkjørsler reduserer risiko for dødsfall. Skader på kjøretøy er 
sannsynlig. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav. Trafikkulykkesstatistikk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Utbedring av kryss og sikring av god sikt i 
begge retninger i kryss mot E6, planlegges i 
samsvar med vegvesenets veileder. Dette 
omfatter både dimensjonering og frisiktsoner.  
De to avkjørslene mot atkomstvegen skal også 
utbedres. Det skal også etableres tydelig 
skilting i samarbeid med vedkommende 
vegmyndighet. 

Trafikk langs hele vegstrekningen skal ha lav 
fartsgrense. 
Utforming av kryssløsningene skal etableres før 
steinbruddet tas i bruk. 

 

Fig. 15 – Vurdering av ulykker i av- og påkjørsler 
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Nr. 34: ULYKKER MED GÅENDE/SYKLENDE Ulykker med gående/syklende langs 
atkomstveg til steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Ulykke mellom motoriserte kjøretøy og gående og syklende. Dette kan 
omfatte møteulykker, påkjøring bakfra eller påkjøring ved forbikjøring. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Gående og syklende kan forulykke i møte med trafikken til og fra steinbrudd. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Det pågår ikke stor kjøreaktivitet på veien i dag.  

SÅRBARHETSVURDERING  

Myke trafikanter er meget sårbar for påkjørsel. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Atkomstvegen er oversiktlig. Atkomstvegen vil reguleres i 5 m bredde som vurderes som 
tilstrekkelig for møte mellom gående/syklende og motorkjøretøy. Fartsgrensen vil være lav. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Ulykker med gående og syklende kan føre til alvorlig skadde og invaliditet. I noen tilfeller kan det 
også/eller føre til skader på materielle verdier. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav. Trafikkulykkesstatistikk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Det tilrås at atkomstvegen for steinbruddet 
blir stengt for gående og syklende, og at myke 
trafikanter benytter avkjørsel mot 
idrettsplassen og eksisterende sti øst for 
atkomstvegen.  
 
I dag benyttes også parallell veg 
(Storhaugvegen) vest for vegen til 
steinbruddet som atkomstveg til 
friluftsområder. Det tilrås økende bruk av 
denne. 

Det skal tilrettelegges for økt bruk av 
Storhaugvegen med skilting og 
parkeringsmuligheter for å komme til 
friluftsområdene sør for steinbruddet.  
 

 
Fig. 16 – Vurdering av ulykker med gående- og syklende 
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Metode for vurderinger av konsekvenser for nr. 43 og 44, følger Miljødirektoratets digitale 
veileder for konsekvensutredning av klima og miljøtema, M-1941 (Miljødirektoratet 2020). 
 
I konsekvensutredningen gjøres en sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot 
forventet tilstand uten tiltak. To parameterer – påvirkningsgrad av tiltaket og verdien på 
tema som berøres – påvirker grad av konsekvens.  
 

Nr. 43: SÅRBART PLANTE- OG DYRELIV Sårbarhet i steinbrudd og omgivelser 

UØNSKET HENDELSE: Ødelegge sårbart plante- og dyreliv. 

METODER 

Metoder er nærmere beskrevet i dokumentet «Planbeskrivelse» og vedlagte 
konsekvensutredninger for naturmangfold, friluftsliv og landskap. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samlet vurdering av konsekvens (Utdrag av NINA-rapport):  
«Artene som opptrer i nærheten av planområdet vil i stor grad kunne tåle denne typen inngrep 
med menneskelig aktivitet og støy greit, og vil være forholdsvis uberørt». 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Det er gjort engen konsekvensutredning som 
belyser plante- og dyreliv i egen rapport. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Tilrettelegge for gjenvekst 
- Kompensere tapt areal med bevaring av  
  tilsvarende lokaliteter i nærheten. 

- Tilrettelegge for gjenvekst og vurdere hvordan  
   tilsvarende naturtyper i nærheten kan sikres. 

 
Fig. 17 – Vurdering av sårbarhet for plante- og dyreliv  

 

Nr. 44: INNGREP I NATUROMRÅDER Inngrep i steinbrudd/omgivelser 

UØNSKET HENDELSE: Ødelegge verdifulle naturområder. 

METODER 

Metoder er nærmere beskrevet i dokumentet «Planbeskrivelse» og vedlagte 
konsekvensutredninger for naturmangfold, friluftsliv og landskap. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samlet vurdering av konsekvens (Utdrag av NINA-rapport):  
«Samlet sett er det relativt små arealer med verdifull natur i et område som allerede er sterkt 
preget av inngrep eller med dårlig tilstand». 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Det er gjort engen konsekvensutredning som 
belyser verdifulle naturområder i egen rapport. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Tilrettelegge for gjenvekst 
- Kompensere tapt areal med bevaring av  
  tilsvarende lokaliteter i nærheten. 

- Tilrettelegge for gjenvekst og vurdere hvordan  
  tilsvarende naturtyper i nærheten kan sikres. 

 
Fig. 18 – Vurdering av inngrep i verdifulle naturområder 
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7  Dokumentere analyse og hvordan den påvirker planforslaget  

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Risiko blir synliggjort i 
analyseskjemaene gjennom fargene grønn, gul og rød farge.  
 

- I grønn sone er risiko akseptabel 
- I gul sone bør risikodempende tiltak vurderes 
- I rød sone er risikodempende tiltak nødvendig 

 
Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under hver 
av konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene 
henviser til nummerering i analyseskjemaene i pkt. 6.  
 

7.1 Liv og helse – oppsummering av risiko og avbøtende tiltak 

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.  
 

 S
A

N
N

SY
N

LI
G

H
ET

  KONSEKVENSKATEGORIER 

Små Middels Store 

Høy 15  2 

Middels  31-32   

Lav 18-29-30 
 

24-33-34 4 

 
Fig. 19 – Risikomatrise for liv og helse 

Nr. og hendelse  Tiltak 

Nr. 2 - Steinsprang  
Høy sannsynlighet – store konsekvenser 

- Etablere gode HMS-regler 
- Regelmessig rensk av stuff 
- Etablere vannrett flate nærmest fjellfot for å  
  redusere utstrekning av steinsprang 
- Avskjæringsgrøft for å unngå vann-/frost-  
  problematikk i bruddvegg 

Nr. 4 – Kvikkleir 
Lav sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Utføre geoteknisk vurdering 
- Vurdere eventuelt nye tiltak 

Nr. 15 – Skade på atkomstveg 
Høy sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Det vurderes ikke tiltak som er nødvendig for å 
  beskytte liv og helse.   

Nr. 31: Støybelastning 
Middels sannsynlighet – middels 
konsekvens 

- Etablering av støyvoller.  
- Planbestemmelser supplerer nødvendige tiltak.   
- Konsesjonssøknad supplerer tiltak ved drift 

Nr. 32: Transport av farlig gods 
Middels sannsynlighet – middels 
konsekvens  

- Gode HMS-rutiner sikres.  
- Farlig gods håndteres etter det internasjonale  
  regelverket for farlig gods (ADR). 

Nr. 18, 24, 29, 30, 33 og 34 er innenfor akseptabel risiko knyttet til liv og helse  

 

Fig. 20 – Oppsummering av risiko og tiltak 
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7.2 Stabilitet - oppsummering av risiko og avbøtende tiltak 

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, husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet mm. 
 

 S
A

N
N

SY
N

LI
G

H
ET

  KONSEKVENSKATEGORIER 

Små Middels Store 

Høy 2-15   

Middels    

Lav 4-18-24-29-30-31-
32-33-34 

  

 
Fig. 21 – Risikomatrise for stabilitet 

Nr. og hendelse  Tiltak 

Nr. 2 - Steinsprang  
Høy sannsynlighet – små konsekvenser 

- Det vurderes ikke spesielle tiltak, da hendelser   
  neppe fører til svikt i kritiske samfunnsfunksjoner. 

Nr. 15 – Skade på atkomstveg 
Høy sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Det vurderes ikke spesielle tiltak, da hendelser i  
  ikke fører til svikt i kritiske samfunnsfunksjoner. 

Nr. 4, 18, 24, 29, 30, 31, 32, 33 og 34 er innenfor akseptabel risiko knyttet stabilitet.  

 
Fig. 22 – Oppsummering av risiko og tiltak knyttet til stabilitet 

 
7.3 Materielle verdier - oppsummering av risiko og avbøtende tiltak  

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i 
form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 
 

 S
A

N
N

SY
N

LI
G

H
ET

  KONSEKVENSKATEGORIER 

Små Middels Store 

Høy 2 15  

Middels  32  

Lav 18-29-30-34 
 

4-24-33  

 
Fig. 23 – Risikomatrise for materielle verdier 

Nr. og hendelse  Tiltak 

Nr. 2 - Steinsprang  
Høy sannsynlighet – små konsekvenser 

- Det vurderes ikke spesielle tiltak, da hendelser  
  Neppe fører til store tap av materielle verdier. 

Nr. 15 – Skade på atkomstveg 
Høy sannsynlighet – store konsekvenser 

- Utbedre og vedlikeholde vegen, herunder  
  vurdere asfaltering nærmest E6 (rundt 250 m).   

Nr. 32 – Ulykker ved transport av farlig gods 
Middels sannsynlighet – middels konsekvens 

- Sprengstoff vil håndteres av personell med  
  sertifikat.  

Nr. 4, 18, 24, 29, 30, 33 og 34 er innenfor akseptabel risiko knyttet stabilitet.  

 
Fig. 24 – Oppsummering av risiko og tiltak knyttet til materielle verdier 


