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 Sammendrag 
I forbindelse med utarbeidelse av ny detaljreguleringsplan 1130202004 Gang- og sykkelveg fra Solbakk til 
Grønevoll, er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å avdekke eventuelle forhold 
som kan representere en risiko eller sårbarhet, enten for tiltaket eller omgivelsene.  

Planforslaget er en endring av allerede vedtatt plan 11-2 Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
langs fv.523 mellom Jørpeland og Tau, vedtatt i Strand kommunestyret i 2011. Det ble i forbindelse med 
planen også utarbeidet en ROS-analyse. 

ROS- analyse tilhørende nytt planforslag vil særlig ta for seg eventuelle endringer i forhold til tidligere vedtatt 
plan. 

ROS-analysen avdekker ingen nye risiko- og sårbarhetstema i forhold til tidligere vedtatt plan. 
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1 Innledning 
ROS-analysen skal handle om samfunnssikkerhet, det vil si hendelser med konsekvenser for samfunn og 
innbyggere. Analysen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å unngå at arealdisponeringen skaper ny eller økt 
risiko og sårbarhet.  

Hensikten med en ROS-analyse er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta 
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, i denne sammenheng for reguleringsplanen «Detaljregulering for 
gang- og sykkelveg fra Solbakk til Grønevoll» i Strand kommune. Analysen skal gi en fremstilling av mulig 
risiko i planområdet slik at beslutningstakere kan ta stilling til om planområdet egner seg for foreslått 
utbygging. 

 

1.1 Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved 
all arealplanlegging, jf. § 4.3: 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en 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.» 

Videre fremkommer det i § 28-1 at grunn bare skal bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom 
det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle 
planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med fremtidig 
utvikling av området.  

DSB sin veileder om Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging skal brukes ved utarbeidelse av 
risiko- og sårbarhetsanalyser. Veilederen skal brukes som kontroll i forhold til hendelser som kan inntreffe og 
konsekvensene av dette skal angis. 

 

1.2 Metode 
Planforslaget er en endring av allerede vedtatt plan 11-2 Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
langs fv.523 mellom Jørpeland og Tau, vedtatt i Strand kommunestyret i 2011. Det ble i forbindelse med 
vedtatt plan også utarbeidet en ROS-analyse. 

ROS- analyse tilhørende nytt planforslag vil særlig ta for seg eventuelle endringer og nye forhold tilknyttet ny 
plan. Det vises ellers til tidligere vedtatt plan med tilhørende ROS- analyse. 
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ROS-analysen følger ellers retningslinjene i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og gjennomføres som en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er knyttet 
usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom 
den inntreffer.  

Analysen gjennomføres i følgende trinn: 

Fareidentifikasjon 
Det skal gjennomføres en innledende identifikasjon av farer og uønskede hendelser. I kapittel 3.1 gjøres det 
en systematisk gjennomgang av analyseobjektet gjennom Smartkommune-samarbeidets felles sjekkliste for 
ROS-analyser. 

Analyse av aktuelle uønskede hendelser 
De uønskede hendelser som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas med videre i 
en analyse i kapittel 3.2. Her skal det vurderes hvordan planforslaget endrer risikobildet for de ulike aktuelle 
uønskede hendelsene, samt avgjøre om det er nødvendig med tiltak. 

Evaluering og forslag til sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 
På bakgrunn av analysen i kapittel 3.2 identifiseres og foreslås tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. 
Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer. 

Datagrunnlag 

Analysen benytter følgende grunnlagsdata: 

• Geoteknisk rapport datert 05.06.2020 
• Kommuneplan for Strand kommune 2012-2022 
• Veileder til retningslinje for støy T-1442: Behandling av støy i arealplanlegging 
• Dialog med ansvarlig aktør for høyspent (Lyse) om risiko knyttet til høyspentanlegget (e-poster?) 
• Faglige vurderinger av vegingeniør knyttet til tema veg og trafikksikkerhet 
• Faglige vurderinger av VA-ingeniør knyttet til tema VA 
• Tilgjengelig data i kartdatabaser 

1.3 Forutsetninger og avgrensninger 
Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• Analysen omhandler det aktuelle planområdet. 
• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 
• Analysen omfatter ferdig løsning i bruk, ikke vurdering av risiko i bygge- og anleggsfasen. 
• Det forutsettes at framtidig utført byggearbeid følger relevante lover og forskrifter. 
• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet, og om faktisk og 

planlagt bruk av nærområdet på tidspunktet for analysen. 
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2 Om analyseobjektet 

2.1 Beskrivelse av analyseområdet 
Planområdet ligger mellom Grønevoll og Solbakk i Strand kommune. Planområdet følger eksisterende 
fylkesveg på strekningen. Planforslaget kobler seg til ny opparbeidet gang- og sykkelveg ved dagsonen til 
Ryfast på Solbakk. 

 

 

Varslet plangrense Kilde: Rogaland Fylkeskommune 
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Utsnitt fra gjeldende kommuneplan for Strand kommune. Kilde (kartportal smartkommune). 

Deler av strekningen mellom Solbakk og Grønevoll ligger innenfor hensynssone ras- og skredfare i 
kommuneplan for Strand kommune, ellers går gang- og sykkelvegen gjennom arealer avsatt til LNFR, spredt 
boligbebyggelse, landbruk, skog/vegetasjon og fjell. 

Strekningen mellom Solbakk og Grønevoll består av tykk og tynn morene, bart fjell og stedvis tynt 
løsmassedekke. Strekningen ligger nær skredmateriale nord- øst for Nagaviga. 

Fv.523 ligger utenfor marin grense. 

2.2 Planlagte tiltak 
Det er i planforslaget lagt til rette for en gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Gang- og sykkelvegen er 
plassert på nord/ østsiden av fylkesvegen, med grøft som skiller myke trafikanter fra biltrafikken. Løsningen 
for gang- og sykkelvegen følger i hovedsak allerede vedtatt planforslag. Hovedendringene for gang- og 
sykkelvegen er følgende:  

Ved Kveldsbeleika på Nag er gang- og sykkelvegen lagt ut i bakkant av treet for å sikre bevaring av 
Kveldsbeleika (se kap. 5.5 for nærmere beskrivelse av Kveldsbeleika). Avstanden mellom Kveldsbeleika og 
gang- og sykkelvegen er økt i forhold til gjeldende plan. Nytt planforslag har en avstand på 24 m fra 
Kveldsbeleika til ny gang- og sykkelveg. Dette blir regulert som en båndleggingssone for bevaring av 
naturmangfold. Traktorvegen som ligger mellom Kveldsbeleika og Bautasteinen reguleres stengt. 

Det er lagt til rette for en grøftebredde på 3 m mellom fylkesvegen og gang- og sykkelvegen. Ved 
fjellskjæringene er grøftearealet redusert til 0,75 m. Under Nagabroa er det ingen grøftekant mellom 
fylkesvegen og gang- og sykkelvegen på grunn av plassmangel under broa, men gang og sykkelvegen vil bli 
skilt fra vegen med rekkverk. 

Det legges til rette for fire holdeplasser med leskur til tre av holdeplassene. Leskurene er plassert i bakkant 
av gang- og sykkelvegen. 

Busslomme ved eika er flyttet på vestsiden av eika i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
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3 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

3.1 Innledende farekartlegging 
Gjennom Smartkommune-samarbeidet har medlemskommunene en felles sjekkliste som skal brukes som 
kontroll med tanke på hendelser som kan inntreffe, og når konsekvensene av dette skal angis. 

 Naturrisiko 
 Forhold som kartlegges Vurdering Utredningspunkt nr./ kommentar 

Ja Nei 
Sikkerhetsklasse for 
tiltak i planområdet 

Oppgi sikkerhetsklasse etter 
konsekvens: 
 
Flom/skred: F1 – liten, F2 – 
middels, F3 – stor 

  Ikke aktuelt. 

Skred/ras/ustabil 
grunn (snø, is, stein, 
leire, jord og fjell) 

Er området utsatt for snø- 
eller steinskred? 

X  Deler av strekningen ligger under 
hensynssone for ras- og skredfare i 
kommuneplan for Strand kommune. Vil 
kunne utgjøre en viss fare ved høye 
fjellskjæringer. Det er regulert inn areal til 
fanggrøft mellom gang- og sykkelveg og 
fjellskjæringer for å unngå uønskede 
hendelser. 

Er området geoteknisk 
ustabilt? Er det fare for 
utglidning/setninger på 
tilgrensende område ved 
masseutskifting, varig eller 
midlertidig senking av 
grunnvann m.v.? 

 X Det er utført grunnundersøkelser for 
planforslaget fv. 523 for å kartlegge 
grunnforholdene for dimensjonering av gang 
og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg, 
strekningen fra Solbakk til Grønevoll. 

Se Geoteknisk rapport datert 05.06.2020 for 
utfyllende informasjon.  

Flom/stormflo Er området utsatt for spring-
flo/flom i sjø? 

 X  

Er området utsatt for flom i 
elv/bekk, (lukket bekk?) 

 X Viser til forenklet VA-rammeplan, se vedlegg 
til planforslag. Anlegget anses ikke som 
flomutsatt etter nytt overvannssystem og ny 
gs-veg er utbygd. Anses ikke nødvendig med 
særskilte utredninger eller tiltak. 

Kan drenering føre til 
oversvømmelser i 
nedenforliggende områder? 

 X  

Radon Er det radon i grunnen?  X  
Ekstremvær Kan området være ekstra 

eksponert for økende 
vind/ekstremnedbør som følge 
av endring i klima? 

 X   

Lyng-/skogbrann Vil skogbrann/lyngbrann i 
området være en fare for 
bebyggelse? 

 X  



Gang og sykkelveg fra Solbakk til Grønevoll 

 
Plan 1130202004 
Oppdragsnr.: 5204493   Dokumentnr.: 01   Versjon: 1 
  

2020-09-29  |  Side 10 av 13 https://rfka.sharepoint.com/sites/prosjekterrural/delte dokumenter/fv0523-solbakk-gronvoll-gs-
veg/01 plan/10 planprosess/02 planforslag/reviderte plandokumenter rev2/vedlegg/ros-analyse gang og sykkelveg 

    
 

 Forhold som kartlegges Vurdering Utredningspunkt nr./ kommentar 
Ja Nei 

Regulerte vann Er det åpent vann i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is 
eller drukning. 

 X  

Terrengformasjoner Finnes det terrengformasjoner 
som utgjør en spesiell fare 
(stup etc.) 

 X Eksisterende fjellskjæring langs 
fylkesvegen er stup. Noen av disse vil bli 
enda høyere med den nye gang- og 
sykkelvegen. Fjellskjæringene grenser mot 
utmark og skog og det er lite sannsynlig at 
det vil utgjøre noe fare.  

 Virksomhetsrisiko 
 Forhold som kartlegges Vurdering Utredningspunkt nr./ kommentar 

Ja Nei 
Tidligere bruk Er området (sjø/land) 

påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomheter?   
• Industrivirksomhet, 

herunder 
avfallsdeponering? 

• Militære anlegg, 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer? 

• Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.? 

• Landbruk, gartneri 

 X  

Virksomheter med 
fare for brann og 
eksplosjon 

Er nybygging i området 
uforsvarlig?  

 X  

Vil nybygging utgjøre en økt 
brannrisiko for omliggende 
bebyggelse dersom 
spredning? 

 X  

Vil nybygging legge 
begrensninger på 
eksisterende anleggs mulighet 
for videreutvikling? 

 X  

Virksomheter med 
fare for kjemikalie-
utslipp eller annen 
akutt forurensing 

Er nybygging i nærheten 
uforsvarlig? 

 X  

Vil nybygging legge 
begrensninger på 
eksisterende virksomhet?   

 X  

Høyspent Går det høyspentmaster eller 
jordkabler gjennom området 
som påvirker området med 
magnetiske felt? 

 X  

Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

X  Lyse er kontaktet for å vurdere om det er 
hensiktsmessig å legge eksisterende 
luftstrekk i bakken. 
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 Trafikk 
 Forhold som kartlegges Vurdering Utredningspunkt nr./ kommentar 

Ja Nei 
Ulykkespunkt Er det kjente ulykkespunkt på 

transportnettet i området? 
X  Gjennomføring av planen vil redusere antall 

ulykker. Anses ikke nødvendig med særskilte 
tiltak. 

Farlig gods Er det transport av farlig gods 
gjennom området?  

 X  

Foregår det fylling/tømming 
av farlig gods i området? 

 X  

Myke trafikanter Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
transportnettet for gående, 
syklende og kjørende 
innenfor området? (ved 
kryssing av vei, dårlig sikt, 
komplisert trafikkbilde, lite 
lys, høy fart/fartsgrense) 
• Til barnehage/skole 
• Til idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg 
• Til forretninger 
• Til busstopp 

 X Ikke spesielle farer forbundet med bruk av 
vegen utover generell fare ved ferdsel i 
trafikken som alltid er til stede. Det anlegges 
egen gang- og sykkelveg skilt fra 
Fylkesvegen, og en ny undergang for å 
ivareta de myke trafikantenes sikkerhet. 

Støy- og 
luftforurensning 

Er området utsatt for støy? X  Ny gang- og sykkelveg vil ikke i seg selv 
utgjøre mer støy.  
Anses ikke nødvendig med særskilte 
utredninger eller tiltak. 

Er området utsatt for 
luftforurensning for eksempel 
eksos fra biler, utslipp fra 
fabrikker? 

X  Anses ikke nødvendig med særskilte 
utredninger eller tiltak. 

Er området utsatt for 
svevestøv fra piggdekk/ 
masseuttak eller lignende? 

X  Anses ikke nødvendig med særskilte 
utredninger eller tiltak. 

Ulykker i nærliggende 
transportårer 

Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe 
på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området i 
forbindelse med?  
• Hendelser på veg 
• Hendelser på jernbane 
• Hendelser på 

sjø/vann/elv 
• Hendelser i luften 

X  Anses ikke nødvendig med særskilte 
utredninger eller tiltak. 
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 Samfunnssikkerhet 
 Forhold som kartlegges Vurdering Utredningspunkt nr./ kommentar 

Ja Nei 
Kritisk infrastruktur Medfører bortfall av tilgang 

på følgende tjenester 
spesielle ulemper for 
området?  
• Elektrisitet 
• Tele, data og TV-anlegg 
• Vannforsyning 
• Renovasjon/spillvann 
• Veier, broer og tuneller 

(særlig der det ikke er 
alternativ adkomst) 

X  Bortfall av gatebelysning: Antas ikke å ha 
vesentlig økning av faren for uhell ved 
anleggelse av gang- og sykkelvegen. Anses 
ikke nødvendig med særskilte utredninger eller 
tiltak. 
 

Finnes det alternativ tilgang/ 
forsyning ved brudd/bortfall? 

 X  

Høyspent/ 
energiforsyning 

Vil tiltaket endre (svekke) 
forsyningssikkerheten i 
området? 

 X  

Brann og redning Har området utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde 
og trykk)? 

 X  

Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 X  

Terror og sabotasje Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

 X  

Er det ev. terrormål i 
nærheten? 

 X  

Skipsfart Er det planlagt en sjønær 
utbygging? Vil dette få 
konsekvenser for farleder 
eller strømforhold? 

 X  

Er det fare for at skipstrafikk 
fører til: 
• Utslipp av farlig last 
• Oljesøl 
• Kollisjon mellom skip 
• Kollisjon med bygning 
• Kollisjon med 

infrastruktur 

 X  

3.2 Analyse av mulige uønskede hendelser 
Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en videre 
vurdering av disse: 

 Skred/ras/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord og fjell) 
Fra sjekklisten: Er området utsatt for snø- eller steinskred? 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Deler av strekningen ligger under hensynssone for ras- og skredfare i kommuneplan for Strand kommune. Ved 
planlegging av G/S vegen vil det komme flere høye fjellskjæringer langs strekningen i fht dagens forhold. 
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Vil planforslaget endre risikoen for området? 
Fjellskjæringene grenser mot utmark og skog og det er lite sannsynlig at det vil utgjøre noe fare. 
 

Avbøtende tiltak:  
Det er regulert inn areal til fanggrøft mellom gang- og sykkelveg for å unngå uønskede hendelser. 

 

 Skred/ras/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord og fjell) 
Fra sjekklisten: Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Lysmaster langs vegen beholdes som i dag. 

En høyspentlinje går vinkelrett på traseen i nordre del.  

 
Vil planforslaget endre risikoen for området? 
Nei. 

 
Avbøtende tiltak:  
Lyse er kontaktet for å vurdere om høyspentmast ved Solbakk kan legges i bakken.  

 

3.3 Konklusjon 
ROS-analysen avdekker ingen nye risiko- og sårbarhetstema i forhold til tidligere vedtatt plan. 
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