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3. INNLEDNING 

3.1 HENSIKT 
 
Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og byg-
ningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger:  
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhets-
analyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle ri-
siko- 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 el-
ler 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 nødven-
dig for å avverge skade og tap”. 
 

3.2 METODE 
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en 
metode innsamling av data. Foreliggende ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ risi-
kovurdering som er bygget på innhenting og innsamling av ulike data, samt lokalkunnskap. 
Forliggende ROS-analysen tar blant annet også utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er 
fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn: 
• Evaluering av risiko 
• Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
• Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen 
 

3.3 EVALUERING AV RISIKO 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser  
 
Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen vist under. 
Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i:  
4. Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet - skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre pe-
rioder, flere måneder  
3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller - skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet  
2. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller - kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10- års periode  
1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller - Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 
områder  
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:  
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye.  
2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for enkelt-
personer.  
3. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner.  
4. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade  
 
Akseptkriterier  
Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalysen:  
• Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko  
• Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn bruken av 
omkringliggende områder.  
 
Risikomatrise  
I risikomatrisen under er risiko gitt som summen av kombinasjonen av sannsynlighet og konse-
kvens.  
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Konsekvens: 
 

Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvor-
lig 

3. Alvorlig 4. Svært alvor-
lig 

4  Meget sannsynlig     
3  Sannsynlig     

2  Mindre sannsynlig     

1  Lite sannsynlig     
 
 
 
 

3.4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er ønske om endringer av KDP for to formål på tiltakshavers grunn, 
B3 og LNF område ved tidligere Gjefsen seter. Planområdet ligger mellom Peer Gynt-vegen og 
Velkomstsenteret, nord for Golfparken på Skei.  
 
Planområdet for endringene dekker et areal på 5,7daa for fritidsbolig og turistformål, og veg 
3.2daa veg og annet vegareal. To av tomtene av totalt fire er i dag bebygd. Dagens veg i områ-
det vil bli lagt om nord for Gjefselykkja, slik at også hyttefeltet i nord kan benytte denne.  
 

• B3 endres fra bolig til fritids- og turistformål, det legges til en hytte Arealet er på 0,6daa 
for ny tomt, 4,4 daa for formålet.  

 
• Deler av LNF endres for 1,3daa fra LNF til fritids- og turistformål.  

 
• Ny adkomst: LNF endres til KSV, for 3.2daa 

 
• Gammel veggrunn går over til turveg, noe som vil opprettholde og styrke tilgjengelighe-

ten for gående og dermed allmenhetens friluftsliv langs Golfparken. 
 

• Bekk med kantsone gjennom B3, blir ikke berørt av tiltaket. 
 

• Friluftsarealer i LNF – ferdsel kan bestå men kryssing av Segalstadsetervegen er som i 
dag.  

 
For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.  
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4. ANALYSE AV RISIKO 

4.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før 
eller etter godkjent plan avmerkes i tabellen under, og disse er håndtert videre under pkt. 2.2. 
 

 Forhold Tilstede Sanns. Kons. Risiko 
Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving  
1 Løsmasseras/ skred Nei    
2 Steinras/ steinsprang Nei    
3 Snøskred/ isras Nei    
4 Flomras Nei    
5 Elveflom Nei    
6 Tidevannsflom Nei    
7 Radongass Nei    
8 Overvann Ja 2 2  
Vær/ vind  
9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei    
10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei    
Natur og kulturområder, medfører planen skade på  
11 Sårbar flora/ rødlistearter Nei    
12 Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter Nei    
13 Verneområder Nei    
14 Vassdragsområder Nei    
15 Fornminner Nei    
16 Kulturminner Nei 1 1  
Forurensning/ miljø/ storulykker  
17 Forurenset grunn Nei    
18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei    
19 Akuttutslipp til grunn Nei    
20 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei    
21 Ulykker fra industri med 

storulykkepotensiale 
Nei    

22 Støv og støy fra industri Nei    
23 Støv og støy fra trafikk Nei    
24 Stråling fra høyspent Nei    
25 Andre kilder for uønsket stråling Nei    
Transport, er det fare for:  
26 Ulykke med farlig gods Nei    
27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 2 2  
28 Trafikkulykker, møteulykker Ja 2 2  
29 Trafikkulykker, utforkjøring Nei    
30 Trafikkulykker, andre Nei    
31 Trafikkulykke, anleggstrafikk Nei    
32 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel Nei    
33 Skipskollisjon Nei    
34 Grunnstøting med skip Nei    
Lek/ fritid  

 

 Forhold Tilstede Sanns. Kons. Risiko 
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35 Ulykke under lek/ fritid Ja 1 2  
36 Drukningsulykke Nei    
Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring     
37 Havn, kaianlegg Nei    
38 Sykehus/-hjem, kirke Nei    

39 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei    
40 Kraftforsyning Nei    
41 Vannforsyning Nei    
42 Forsvarsområde Nei    
43 Tilfluktsrom Nei    
44 Område for idrett/ lek Ja 1 2  
45 Park, rekreasjonsområder Nei 1 2  
46      
Diverse  
47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei    
48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 
Nei    

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannma-
gasiner, med spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand, dambrudd med 
mer 

Nei    

50 Påvirkes planområdet av naturlige terreng-
formasjoner som utgjør spesiell fare 

Nei    

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei    
52 Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring Nei    

 
 

4.2 ANALYSE AV RISIKO 
4.2.1 Fare 8 Overvann 

Endringene vil marginalt øke arealer for fritidsbebyggelse i et allerede utbygd område. To enheter 
i tillegg vil være en liten økning i harde flater. BYA 30 % er beholdt som i tidligere plan og krav til 
BRA er begrenset på mindre tomter. Det betyr at disse tomtene må bebygges med mindre hyt-
ter, og begrenser dermed også andelen harde flater.  
 
For området generelt er overvann tenkt håndtert gjennom åpne grøfter i tillegg til store grønne 
arealer i planområdet. Det bevares en kantsone på 5 meter på hver side av bekken med eksiste-
rende vegetasjon. Bekken deler seg mot øst og vest når den møter golfparken.  
 

4.2.2 Fare 16- Kulturminner 
Selv om det ikke er registrert noen kulturminner i området i dag, vil det i et kulturlandskap som 
dette være muligheter for at det dukker opp rester og fragmenter etter tidligere tider når tom-
tene klargjøres. Store terrengendringer søkes unngått.  
 

4.2.3 2.2.4 Fare 27 og 28 – Trafikkulykker  
Det vil bli en liten til moderat økning i trafikken til noen av områdene, det gir også en økt fare for 
trafikkulykker. Vegene er utformet for å legge til rette for redusert fart og samtidig være over-
siktlige nok. Kryssområder og veger er utformet for at brannbil skal kunne komme frem og få 
snudd. Det anses ikke nødvendig med andre risiko reduserende tiltak. 
 

4.2.4 Fare 35 Ulykke under lek/fritid 
Dette gjelder under anleggsperioden og når kjøremønster endres. God skilting alle årstider er 
viktig for å redusere faren for skade på folk som tar seg fram mellom alpinanlegget og skiløypa 
om vinteren, og mellom hytteområder og golfpark på sommeren.  
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4.2.5 Fare 44 og 45 Idrett/lek, Park og rekreasjonsområder 
For golfparken vil endringene være ubetydelige. For alpinanlegget vil grønnstrukturen og ski-out 
funksjonen mellom Myhre seter hyttefelt og hovedskiløypa i beholdes. Den vestre korridoren vil 
kun være aktuell om sommeren, og er ikke egnet for skiløpere.  
 
 

5. KONKLUSJON 

5.1 RISIKOMATRISE 
 
 
 

Konsekvens: 
 

Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvor-
lig 

3. Alvorlig 4. Svært alvor-
lig 

4  Meget sannsynlig     
3  Sannsynlig     

2  Mindre sannsynlig  8, 27, 28, 35,   

1  Lite sannsynlig 16 44,45   
 
 
 
 

5.2 RISIKOREDUSERENDE TILTAK 
 
Risikoreduserende tiltak at det er gitt bestemmelser til at bekken skal beholdes med 5 m sone for 
å ta unna for evt. flom i snøsmeltingen. BRA er angitt i bestemmelsene for å gi rammer for hytte-
nes størrelse. Nedfart på ski mellom alpinanlegget og velkomstsenteret vil være aktuelt i den 
østre korridoren.  Den vestre korridoren vil være en grønn korridor for å ferdes utenfor veier i 
sommerhalvåret.  
 
De aktuelle hendelser er omtalt, og tiltak vurdert, under kap. 2.2 Analyse av risiko. 
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