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1 Innledning 

1.1 BAKGRUNNEN FOR OG MÅLET MED RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSEN 

ROS-analysen er utarbeidet som del av planarbeidet knyttet til detaljregulering for Berlevåg 
skole i Berlevåg kommune. 

 
Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om planområdet er egnet som utbyggingsformål, og evt. endringer av slike 
forhold som følge av planlagt utbygging jf. PBL § 4-3. ROS-analysen skal oppfylle kravet om 
utarbeidelse av ROS-analyse i plan- og bygningslovens § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- 
og sårbarhetsanalyse. 

 

1.2 MANDATET FOR ARBEIDET 

ROS-analysen er utarbeidet for Berlevåg kommune som del av oppdrag om utarbeidelse av 
forslag til detaljregulering. 

 

1.3 ORGANISERING AV ARBEIDET OG RAMMEBETINGELSER SOM ER LAGT TIL GRUNN 

ROS-analysen er utarbeidet av Øystein Willersrud (arealplanlegger) med bistand fra Odd 
Hammari (trafikksikkerhetsrevisor). 

 

1.4 FORUTSETNINGER, ANTAKELSER OG FORENKLINGER FOR ROS-ANALYSEN 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for risiko- og sårbarhetsanalysen: 

• Analysen er kvalitativ. 
• Den omhandler kun temaet samfunnssikkerhet iht. DSB sine veiledere og er rettet 

mot planområdets egnethet som utbyggingsformål iht. beskrevet målsetning. 
• Kun hendelser med konsekvenser for menneskers liv og helse, miljø og økonomiske 

verdier er vurdert. 
• Vurderingene er gjennomført på bakgrunn av gjeldende bruk av nærområdet og 

foreliggende planer for ny bruk. 
 

• Det forutsettes at videre plan- og bygningsarbeider gjennomføres iht. gjeldende 
lovverk, herunder sikringstiltak mv. Særlig nevnes rivearbeider knyttet til gammel 
skole som ikke er vurdert særskilt i analysen. 

• Analysen omfatter ikke hendelser som skyldes krig, terror, sabotasje eller andre 
tilsiktede hendelser. 

• Ved vurdering av sannsynlighet for at en hendelse inntreffer legges det til grunn at 
dersom årsaken til hendelsen inntreffer så inntreffer alltid hendelsen. Dvs. at 
sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er lik den kumulative sannsynligheten for 
at de ulike årsakene inntreffer. 

• Sannsynlighet og konsekvens er vurdert ut i fra at eksisterende avbøtende tiltak 
fungerer som tiltenkt. 

• Uavhengige sammenfallende hendelser er ikke vurdert. 
 
 
 
 



 

1.5 GRUNNLAGSINFORMASJON 

Analysen er basert på følgende grunnlagsmateriale: 

• Befaring av planområdet 
• DSBs kartinnsynsløsning: 

Naturfarer 
o Kvikkleire faresoner, snø og steinskred aktsomhetskart, skredhendelser, 

løsmasser, radon aktsomhetskart, alunskifer, flomsoner, nedbørfelt, farlig 
gods, sårbare objekter 

• Skrednett: 
o Aktsomhetskart snøskred og steinskred 

• Statens vegvesens vegkart (beta): 
o ÅDT, trafikkulykker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Beskrivelse av analyseobjektet 
Reguleringsplanen omfatter nye Berlevåg barne- og ungdomsskole, idrettshallen og planlagt 
svømmehall. Tiltaksområdet utgjør om lag 15 dekar. 

 
Skolen ligger sentralt i Berlevåg tettsted med tilgrensning til de kommunale veiene 
Skoleveien, Astrupsvei, Parkplassen og Øvrevei. Ny skole er under oppføring. Svømmehall 
planlegges oppført 2016. Den nye skolen bygges på skolegården til den gamle barne- og 
ungdomsskolen. Gammel skole skal rives. 

 

FIGUR 1 SKOLEOMRÅDE 
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3 Metode 

3.1 ANALYSEMETODE OG EVT. AVVIK FRA STANDARD 

ROS-analysen er utarbeidet iht. krav til risikovurderinger gitt i NS 
4814:2008 – Krav til risikovurderinger. Følgende veiledere er førende for 
utførelsen av risiko- og sårbarhetsanalysen: 

 
• DSB - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko 

og sårbarhet, 2011 
• DSB - Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven, 2012 
• DSB - Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2012 
• Klima i Norge 2100, Bakgrunnsmateriale til NOU klimatilpasning, september 

2009 
• Statens strålevern – Stråleverninfo - Radon i arealplanlegging 14-12 
• NVE - veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred - Vurdering av 

områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper» nr. 7 2014 

 
Det er gjort en kartlegging av mulige uønskede hendelser hvor det er benyttet 
Swecos egen sjekkliste for ROS-analyse i arealplaner som er basert på DSB 
sin sjekkliste for kartlegging av mulige hendelser i rapport 2011. I tillegg til 
sjekklisten er det vurdert om det er andre hendelser som kan være aktuelle for 
det spesifikke arealet. 

 

3.2 RISIKOVURDERING 

Risikoen defineres iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger som «Utrykk for 
kombinasjon av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse.» 

Risikoen knyttes til uønskede hendelser. De uønskede hendelsene skal i 
utgangspunktet ikke inntreffe eller inntreffer meget sjelden og uregelmessig. Det er 
knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget av 
(konsekvensen) av hendelsen dersom den inntreffer. 

Først gjøres det en kartlegging/identifikasjon av mulige uønskede hendelser som 
vurderes som aktuelle for planområdet/tiltaket. 

De uønskede hendelsene som identifiseres vurderes deretter med hensyn til mulige 
årsaker, sannsynlighet og konsekvens. For å vurdere om risikoen er akseptabel blir 
sannsynligheten og konsekvens av hendelsen vurdert opp mot de akseptkriterier som 
er lagt til grunn. 

 

For de hendelser hvor risikoen vurderes som uakseptabel eller at risikoen bør 
vurderes nærmere foreslås tiltak for å redusere risikoen. 

Sannsynlighet og konsekvensvurderingene bygges på erfaring (statistikk), trender 
(klima) og faglig skjønn. 

 



 
 

 
 

3.3 KLASSIFISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS 

 

I selve analysen benyttes tabellene under for å vurdere og klassifisere 
sannsynligheten (hendelsesfrekvens) for at en hendelse inntreffer og 
konsekvensen av hendelsen. 
Konsekvens vurderes med hensyn til faren for liv og helse, ytre miljø og materielle verdier. 

 
Sannsynlighet 

1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 200 år. 
2 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 50 og en gang i løpet av 200 år. 
3 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 
4 Meget sannsynlig Mellom en gang i året og en gang i løpet av 10 år. 
5 Svært sannsynlig Mer enn en gang hvert år. 

TABELL 1 SANNSYNLIGHET 

 

Konsekvens Liv og helse Ytre miljø Materielle verdier 

1 Ufarlig Ingen 
personskader 

Ingen miljøskader Tap lavere enn 
40 000,- 

2 En viss fare Få/små 
personskader 

Mindre skader, lokale skader Tap mellom 40 000 
og 200 000 

3 Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, regionale 
konsekvenser med restitusjonstid 
< 1 år. 

Tap mellom 200 000 
og 1 000 000. 

4 Farlig Alvorlige 
skader/ én død 

Alvorlige skader, regionale 
konsekvenser med restitusjonstid 
> 1 år. 

Tap mellom 
1 000 000 og 
10 000 000 

5 Katastrofalt Én eller flere 
døde 

Svært alvorlige og langvarige 
skader, uopprettelige miljøskader 

Tap over 
10 000 000 

TABELL 2 KONSEKVENS 
 

 
3.4 AKSEPTKRITERIER 

Følgende akseptkriterier er lagt til grunn for analysen: 
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Risiko Uakseptabelt 

Markert rødt. 
Indikerer uakseptabel 
risiko. Tiltak må 
iverksettes for å 
redusere denne til gul 
eller grønn. 

Bør vurderes 

Markert gult. 
Indikerer risiko som bør 
vurderes med hensyn til 
tiltak som reduserer 
risiko. 

Akseptert 

Markert grønt. 
Indikerer 
akseptabel risiko. 

1 Ufarlig 

Ingen personskader, ingen 
miljøskader, tap lavere enn 
40 000,- 

 5 Svært sannsynlig 

Oftere enn en gang hvert 
år. 

1-4 Meget 
sannsynlig 
Sjeldnere enn en 
gang i året. 

2 En viss fare 

Få/små personskader, mindre 
miljøskader/lokale skader, tap 
mellom 40 000 og 200 000 

5 Svært sannsynlig 

Oftere enn en gang 
hvert år. 

3-4 Sannsynlig - 
Meget sannsynlig 
Mellom  en gang i løpet 
av 1 år og en gang i løpet 
av 50 år. 

1-2 Mindre 
sannsynlig 
Sjeldnere enn en 
gang i løpet av 50 
år. 

3 Kritisk 
Alvorlige personskader, 
omfattende miljøskader med 
regionale konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år, tap mellom 
200 000 og 1 000 000. 

4-5 Meget 
sannsynlig 
Oftere enn en gang i 
løpet av 10 år. 

2-3 Mindre 
sannsynlig - 
Sannsynlig 
Mellom en gang i løpet 
av 10 år og en gang i 
løpet av 200 år. 

1 Lite 
sannsynlig 
Sjeldnere enn en 
gang i løpet av 200 
år. 

4 Farlig 

Alvorlige skader/ én død, alvorlige 
miljøskader med regionale 
konsekvenser med restitusjonstid 
> 1 år, 

tap mellom 1 000 000 og 
10 000 000 

3-5 Sannsynlig 

Oftere enn en gang i 
løpet av 50 år. 

2 Mindre sannsynlig 

Mellom en gang i løpet 
av 50 og en gang i løpet 
av 200 år. 

1 Lite 
sannsynlig 
Sjeldnere enn en 
gang i løpet av 200 
år. 

5 Katastrofe 

Én eller flere døde, svært alvorlige 
og langvarige 
miljøskader/opprettelige 
miljøskader, tap over 10 000 000 

2-5 Mindre 
sannsynlig 
Oftere enn en gang i 
løpet av 200 år. 

1 Lite sannsynlig 

Sjeldnere enn en gang i 
løpet av 200 år. 

 

TABELL 3 AKSEPTKRITERIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Basert på akseptkriteriene er følgende risikomatrise lagt til grunn: 
 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Ufarlig 2. En viss 
fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. 
Katastrofe 

5 Svært sannsynlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig 3 6 9 12 15 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 
TABELL 4 RISIKOMATRISE 

 
 
 
 

4 Risikoanalyse 

4.1 IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 
 

Uønsket hendelse Aktuelt? Begrunnelse 
Naturfarer 
1 Flom, erosjon og isgang Nei Ikke aktuell 
2 Ekstrem nedbør Nei Ikke aktuell, overvann/vanninntrenging er dekkende 
3 Stormflo Nei Ikke aktuell 

 
4 

 
Overvann/vanninntrenging 

 
JA 

Store faste flater med lite infiltrasjonsmulighet og 
endret belastning av overvannsnett kan medføre 
uønskede hendelser med hensyn til overvann. 

6 Skred:   
a Kvikkleire/utglidninger JA Det er marin strandavsetning 
b Jordskred og flomskred Nei Ikke aktuell 
c Snøskred og sørpeskred Nei Ikke aktuell 
e Steinsprang/steinskred Nei Ikke aktuell 
f Fjellskred Nei Ikke aktuell 
7 Tsunami Nei Ikke aktuell 
8 Skogbrann/gressbrann Nei Ikke aktuell 
9 Storm/orkan Nei Ingen særskilt risiko ut over normalt for stedet. 

10 Radon Nei Ingen særskilt risiko. 
Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
11 Ulykke med farlige stoffer   

a Brannfarlig, reaksjonsfarlig 
og trykksatte stoffer Nei Ikke aktuell 

b Eksplosiver Nei Ikke aktuell 
c Transport av farlig gods Nei Ikke aktuell 



 
d Håndtering av strålekilder Nei Ikke aktuell 

e Andre miljø- og helsefarlige 
stoffer Nei Ikke aktuell 

12 Støy JA 
Skole kan medføre noe støy. Ny skole vil endre 
støybilde. 

13 Støv Nei Ikke aktuell 

 
14 

 
Storbrann 

 
Nei 

Ikke aktuell – ingen endret situasjon. Ny skole vil ha 
strengere sikkerhetskrav enn gammel skole. Brann 
under byggetiden er ikke vurdert. 

15 Togulykke Nei Ikke aktuell 
16 Flyulykke Nei Ikke aktuell 
17 Båthavari/ulykke til kai Nei Ikke aktuell 
18 Trafikkulykker JA Ny skole vil endre trafikkmønster nær skolen. 

 
19 

Ødeleggelse av kritisk 
infrastruktur/sårbare 
objekter 

 
Nei 

 
Ikke aktuell 

 
20 

Ødeleggelse eller 
forurensning av 
vannforsyning 

 
Nei 

 
Ikke aktuell 

21 Forurensning i grunnen Nei Ikke aktuell 
22 Terror og sabotasje Nei Ikke aktuell 

23 Ulykker tilknyttet 
høyspentanlegg Nei Ikke aktuell 

24 Dambrudd Nei Ikke aktuell 
25 Andre farer Nei Ikke vurdert andre farer 

TABELL 5 IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 
 
 

4.2 AKTUELLE FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

Følgende uønskede hendelser er vurdert som aktuelle og er analysert 
med tanke på sannsynlighet og konsekvens: 

• Overvann/vanninntrenging 
• Kvikkleire/ dårlige grunnforhold 
• Støy 
• Trafikkulykker 

 

4.3 RISIKOANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER 

Herunder er aktuelle uønskede hendelser analysert med hensyn til sannsynlighet og 
konsekvens. For hendelser hvor det er vurdert at risikoen er for høy er det vurdert 
risikoreduserende tiltak. 

 
 
4.3.1 Overvann/vannin

ntrenging 
BESKRIVELSE AV HENDELSEN 

Oppsvulminger av overvann som ikke håndteres av offentlig overvannsnett. 
 

ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 



 
Det er kjennskap til problemer med overvannshåndteringen ved Astrupsgate og 
Parkplassen. Ny skole og skolegård vil endre belastningen på eksisterende nett. Uten 
tiltak vurderes sannsynligheten for hendelsen som økt som følge av ny skole. 

 
ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 

Liv/helse: Ingen fare. 
Ytre miljø: Ingen vesentlig skade. 
Materielle verdier: Overvann og vanninntrenging kan medføre ødeleggelser 
av materielle verdier. 

 
BESKRIVELSE AV RISIKO 

 

Verdi  Sannsynlighet   Konsekvens   Risiko 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse X     X     X   

Ytre miljø X     X     X   

Materielle verdier   X    X     X  

TABELL 6 RISIKOVURDERING – OVERVANN 

Risikoen bør vurderes nærmere. Det foreslås derfor 

risikoreduserende tiltak.  

 

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 
 

• Kartlegging av eksisterende overvannsnett som grunnlag for 
prosjektering av overvannshåndtering for skolen og 
idrettsanlegget og evt. utbedringer av eksisterende nett. 

 
VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 

Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1. 
 
 

4.3.2 Kvikkleire og dårlige grunnforhod 
BESKRIVELSE AV HENDELSEN 

Setninger og skader som følge av dårlige grunnforhold. Skadene kan være enten akutte eller 
utspille seg over tid. 
 
ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 
Det er marin strandavsetning i området noe som kan bety at det er kvikkleire i området. Nytt 
skolebygg er allerede igangsatt og er ikke vurdert nærmere. Området ved den gamle skolen 
er flatt. Området for planlagt ny svømmehall ligger i skråning. 
 
ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 
Liv/helse: Akutte skader kan medføre fare for liv og helse. Ytre miljø: Ingen vesentlig 
skade.Materielle verdier: Setninger kan medføre ødeleggelser av  

 

 Verdi  Sannsynlighet   Konsekvens   Risiko 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse X        X   X  

Ytre miljø X          X   

Materielle verdier   X     X    X  

 



 
materielle verdier. BESKRIVELSE AV RISIKO 

 
 
 

TABELL 7 RISIKOVURDERING – KVIKKLEIRE OG DÅRLIGE GRUNNFORHOLD 
 

Risikoen bør vurderes nærmere. Det foreslås derfor risikoreduserende tiltak.  

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 
Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 
 

• Geoteknisk vurdering og grunnprøver før utbygging av ny svømmehall. 
 
VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 
Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1. 
 
4.3.3 Støy 

BESKRIVELSE AV HENDELSEN 
Hendelsen omfatter sjenerende støy på støyfølsomme områder, herunder nærliggende 
boligbebyggelse. 
 
ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 
Barn som leker i skolegården vil medføre noe støy. Økt veitrafikk som følge av ny 
svømmehall vurderes som ikke relevant med hensyn til støy fordi trafikkmengden er så liten. 
Samme gjelder ny trafikk langs Astrupsgate som følge av ny parkeringsplass. 
 
Skolegården er flyttet i forhold til gamle skolen noe som vil endre støybilde ved Skolegata og 
Astrupsgate. Det kan oppleves mer støy i skoletiden ved boligene nord i Astrupsgate og 
langs Skoleveien som grenser mot skolen. Berlevåg kommune ønsker også å benytte 
skolegården som i kultursammenheng hvor det antas støyende aktivitet kan inntreffe. Det 
forutsettes at støyende kulturarrangement ikke er regelmessig. Sannsynligheten for støy 
vurderes som meget sannsynlig. Sannsynligheten er økt som følge av ny skole. 
 
ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 
Uteområdet ligger nært boligbebyggelse. Særlig ballbingen kan generere plagsom støy. 
 
Liv/helse: Støy kan medføre sjenanse og over tid psykiske helseplager  

Ytre miljø: Ingen skade. 
Materielle verdier: Ingen skade.  
 
BESKRIVELSE AV RISIKO 

TABELL 8 RISIKOVURDERING – STØY 

Risikoen bør vurderes nærmere. Det foreslås derfor risikoreduserende tiltak. 
 
FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 
Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 

Verdi  Sannsynlighet   Konsekvens   Risiko 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse    X   X     X  

Ytre miljø X     X     X   

Materielle verdier X     X     X   

 



 
• Støymålinger etter at ny skole med utendørsarealer er tatt i 

bruk. Påfølgende støyreduserende tiltak dersom anbefalte 
grenseverdier for støy overskrides. 

• Vurdere plassering av støyende lekeapparater og ballbinge 
med hensyn til nærliggende boliger, samt behovet for lokal 
støyavskjerming mot boligene. 

 
VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 
Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1. 
 

 

4.3.4 Trafikkulykker 
BESKRIVELSE AV HENDELSEN 
Hendelsen omfatter trafikkulykker med myke og harde trafikanter. 
 
ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 
Ny skole vil endre trafikkmønster for harde og myke trafikanter i området nær skolen. Både 
kjøremønster og skoleveier vil ikke vesentlig endres for utenom området inn mot skolen. 
 
Influensområde er vurdert som Parkplassen mot skolen, Astrupsgate og Skoleveien. 
Områdene lenger unna skolen er ikke vurdert særskilt. 
 
Generelt er det lite trafikk i området rundt skolen. Fartsgrensene i området er 50 km/t. Delvis 
dårlig sikt i kryss nær skolen. Mangler separering av myke og harde trafikanter. Planlagt 
parkering langs Astrupsgate vil medføre rygging ut i gate. Boligtomter ligger nedenfor 
Astrupsgate med dårlig utformete avkjørsler som kan medføre farlige situasjoner ved 
utkjøring som følge av dårlig sikt. Kjent problem knyttet til ulovlig parkering langs gatene inn 
mot kryss som medfører redusert sikt og at fotgjengere blir presset lenger ut i kjørebanen. 
Sannsynligheten for ulykke vurderes som sannsynlig. Sannsynligheten  
vurderes ikke som vesentlig endret som følge av ny skole. 
 
ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 
Trafikkulykker som involverer myke og harde trafikanter kan medføre alvorlig fare for liv/helse 
med sannsynlig dødelig utfall. 
Liv/helse: Ulykker kan medføre fare for liv og helse, med fare for tap av menneskeliv. Ytre 
miljø: Vurderes som uaktuelt 
Materielle verdier: Kun mndre skader.  
 
BESKRIVELSE AV RISIKO 
 
 
 
 
 
 

TABELL 9 RISIKOVURDERING – TRAFIKKULYKKER 

Risikoen vurderes som uakseptabel. Sikkerhetstiltak må gjennomføres. 
 
FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 
Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 

• Redusere fartsgrensene i områdene rundt skolen til 30 km/t 
• Økt fokus på håndhevelse av fartsgrenser og parkeringsregler / synlig politi 
• Fartsdumper langs Skoleveien 

Verdi  Sannsynlighet   Konsekvens   Risiko 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse   X       X   X 

Ytre miljø X     X     X   

Materielle verdier  X    X     X   

 



 
• Oppgradere gatebelysning ved parkeringsplass 
• Lede elever/fotgjengere utenom Storgata som er mest trafikkert og 

Astrupsgate som omfatter uoversiktlige utkjørsler. Informasjon til elever 
og foresatte. 

• Oppfordre boligeiere ved Astrupsgate til å etablere trygg avkjørsel til 
egen eiendom (uten stigning mot gata). 

• Inngjerding av skolegård 
• Ballnett ved ballbinge som hindrer at baller sparkes ut i trafikkerte områder. 
• Godt vintervedlikehold av fortau ved planlagt parkering 

 
VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 
Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Risikoevaluering 

5.1 SAMMENSTILLING AV IDENTIFISERT RISIKO OG AKSEPTERT RISIKO 
Herunder er risikoen knyttet til de aktuelle hendelsene sammenstilt. 
 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofe 

5 Svært sannsynlig 5 
Støy 

10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig 3 6 
Overvann/ 
vanninntrenging 

9 12 15 
Trafikkulykke 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 
Dårlige 
grunnforhold 

8 10 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

TABELL 10 RISIKOMATRISE 
 
 

5.2 OVERORDNET RISIKOVURDERING 
Det er identifisert forhøyet risiko knyttet til støy, overvann, dårlige grunnforhold og 
trafikkulykker. Herunder vurderes risikoen knyttet til trafikkulykker som mest alvorlig. Risikoen 



 
og behov for å redusere risiko bør vurderes nærmere for å redusere risikoen til et  
akseptabelt nivå. Det er også behov for risikoreduserende tiltak. 
 

5.3 SAMMENSTILLING AV FORSLAG TIL TILTAK OG VIDERE OPPFØLGING 
Herunder oppsummeres de risikoreduserende tiltak som er foreslått i ROS-analysen og 
hvem som vurderes å ha et naturlig ansvar for gjennomføring av tiltaket. Med ansvarlig 
menes ikke myndigheter som har ansvar for å påse at risikoen ivaretas. 
 
 
 
Uønsket 
hendelse 

Forebyggende tiltak Skadebegrensende tiltak Ansvarlig 

1 Overvann Etablere ny overvannsledning 
med utslipp til sjø 

 Berlevåg 
kommune 

2 Kvikkleire/ 
Dårlige 
grunnforhold 

Geoteknisk vurdering og 
grunnprøver som grunnlag for 
prosjektering av svømmehall 

 Berlevåg 
kommune 

3 Støy  Støymålinger og evt. 
støyreduserende tiltak 

Berlevåg 
kommune 

 Vurdere lokal 
støyavskjerming av 
ballbinge og 
lekeapparater mot 
boligene 

 

4 Trafikkulykke A Redusere fartsgrensene i 
områdene rundt skolen til 30 km/t 

 Berlevåg 
kommune A-I, 

 B Økt fokus på håndhevelse av 
fartsgrenser og parkeringsregler / 
synlig politi 

Politimyndighet 
B 
Foresatte D, 

 C Fartsdumper langs Skoleveien 
D Oppgradere gatebelysning ved 
parkeringsplass 

Boligeiere ved 
Astrupsgate E 

 E Lede elever/fotgjengere utenom 
Storgata som er mest trafikkert og 
Astrupsgate som omfatter 
uoversiktlige utkjørsler. 
Informasjon til elever og 
foresatte. 

 

 F Oppfordre boligeiere ved 
Astrupsgate til å etablere trygg 
avkjørsel til egen eiendom (uten 
stigning mot gata). 

 

 G Inngjerding av skolegård  
 H Ballnett ved ballbinge som 

hindrer at baller sparkes ut i 
trafikkerte områder. 

 

 I Godt vintervedlikehold av fortau 
ved planlagt parkering 

 



 
TABELL 11 FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 

5.4 KONKLUSJON 
Uten at det gjennomføres tilfredsstillende risikoreduserende tiltak vil utbygging av området 
medføre forhøyet risiko knyttet til overvann, dårlige grunnforhold (kvikkleire) og trafikkulykker. 
Det er i ROS-analysen foreslått risikoreduserende tiltak som vil redusere risikoen. Ved 
gjennomføring av foreslåtte risikoreduserende tiltak vil man kunne redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå. 
 
Så lenge risikoreduserende tiltak jf. Tabell 11 blir fulgt opp i videre planleggings-, 
gjennomførings- og driftsfase vurderes området som egnet til planlagte formål med hensyn til 
risiko og sårbarhet jf. plan- og bygningslovens § 4-3. 
 
Det bør gjennomføres ytterligere vurderinger av risiko- og sårbarhet dersom det kommer 
frem opplysninger som tilsier at vurderingene i ROS-analysen eller grunnlaget for denne er 
feil eller endret mht. aktualitet, sannsynlighet og/eller konsekvens av en hendelse. 
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