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Risko- og sårbarhetsanalyse 
”grunnsteinen” i kommunens beredskapsarbeid



Hva vil man oppnå?

• Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) 
Om plan- og bygningsloven – plandelen
� Sikkerhet som et perspektiv i samfunnsplanleggingen, og i 

arealplanleggingen
� Forhindre at arealdisponeringen skaper ny risiko
� I utgangspunktet er det mulig å unngå arealer med uønsket risiko 

(alternativt utformes slik at skadepotensial er på et akseptabelt nivå)
� Skal risiko- og sårbarhetsanalyser få praktisk betydning, må resultatene i 

nødvendig utstrekning komme til uttrykk i planene

• Ot.prp. Nr. 61 (2008-2009) 
Innføring av kommunal beredskapsplikt 
� tydeliggjøre kommunenes ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet
� generell planplikt som stiller visse basiskrav til den kommunale 

beredskapen vil bidra til en mer helhetlig planlegging i den enkelte 
kommune



Min tolkning av hva vil man oppnå?

• Økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet
�Både i planlegging og i beredskap

• Identifisere farer og formidle på kart
�Hva kan skje?

�Hvordan kan vi forebygge?

�Hvordan kan vi begrense skade?



Utgangspunkt - Hindre ny sårbarhet!

• Plan- og bygningsloven 

�PBL § 3-1 fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for:

• tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 
materielle verdier mv

�PBL § 4-3 krav om ROS i alle planer for utbygging

�PBL § 11-8 & 12-6 hensynssoner med bestemmelser

�PBL § 28-1 sikker byggegrunn

• TEK 10 § 7 sikkerhet mot naturpåkjenninger 



Hindre ny sårbarhet!

• Trinnvis kartlegging med økende detaljeringsnivå 

�Anbefalinger i NVEs rettningslinje 2/2011: Flaum- og skredfare i 
arealplaner

• Områder med potensiell fare avmerkes som 
hensynssoner, basert på aktsomhetskart Kommuneplan

• Det kreves fagkyndig utført ROS- analyse / 
fareutredning som dokumenterer at sikkerhetskravene i 
byggteknisk forskrift (TEK10) kan oppfylles  innenfor 
realistiske økonomiske rammer

Reguleringsplan

• Det kreves dokumentasjon på at byggverk plasseres, 
dimensjoneres eller sikres slik at kravene i byggteknisk 
forskrift (TEK10) tilfredsstilles, jf pbl § 28-1

Byggesak



Farer som er kartlagt i kommuneplanen

• Stormflonivå i år 2100

• Elveflom

• Steinsprang

• Kvikkleireskred

• Storulykkevirksomheter

• Urbanflom



Aktsomhetskart – stormflo i år 2100



Faresonekart – stormflo i år 2100



Aktsomhetskart - elveflom



Bufferanalyse – horisontal vertikal



Aktsomhetskart - steinsprang



Aktsomhetskart - kvikkleireskred



NGU - løsmassekart



Aktsomhetskart - storulykke



Overvann



Dreneringslinjer



Følger elver og bekker

Akerselva Bislettbekken



Stemmer med registrerte hendelser



Stemmer med registrerte hendelser



Vannskader - forsikringsskader
Tall fra forsikringsbransjen:
• 2008 – 2014
• ca 3500 overvannsskader
• ca 150 mill NOK



Erstatning fordelt på nedbørsfelt



Gradering av dreneringslinjene
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3. oktober 2012

2. juni 2013

7. juni 2011

26. juni 2014



§ 14 Hensynssone sikrings-, støy- eller 
faresone

• § 14.3 Hensynssone ras- og skredfare H310 1-2 

• § 14.4 Hensynssone stormflo og elveflom H320 1-2

� Tillater ikke  tiltak som kan påvirke/bli påvirket av flom og skred

� Ved regulering og senest ved søknad om tiltak skal det utføres ROS-
analyse/fareutredning som dokumenter at de til enhver tid gjeldende 
forskrifter ivaretas



§ 9.2 Områder som kan være utsatt for 
brann og eksplosjonsfare

1. Temakart storulykke T6, datert 04.12.2013, 
skal legges til grunn for plan- og 
byggesaksbehandlingen.

2. Ved tiltak som innebærer permanent opphold 
av personer 
�Kartlegge hvilken påvirkning det farlige anlegget utgjør for tiltaket 

�Tillatelse kan ikke gis med mindre tiltaket kan sikres 
tilfredsstillende med eventuelle avbøtende tiltak



§ 4.2 Avløp og overvann

1. Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent….

2. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier 
bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås

3. Ved regulering og senest ved søknad om tiltak skal det 
utføres ROS-analyse som dokumenterer at avrenningen og 
avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket

Retningslinjer:
• Overvannshåndtering bør planlegges som et bruks- og opplevelseselement
• Oslo kommunes veileder for overvannshåndtering er retningsgivende
• Naturlige flomveier fremkommer på kommunes kart over urbane dreneringslinjer.
• Oslo kommunes til enhver tid gjeldende veileder for Blågrønn  faktor (BGF) og Grønn 

arealfaktor (GAF) er retningsgivende



Aktsomhetskart

Hensynssoner i kommuneplan



• Basert på anbefalingene fra Klimatilpasning Norge
� ”Havnivåstigning – Estimater av framtidig havnivåstigning i norske 

kystkommuner. Revidert utgave 2009” 

� ”Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging”

• Havnivåstigningen i Oslo mot år 2100 anslås til
� 78 cm (58 – 113) 

� 1000 års stormflo i Oslo 327 cm i Oslo lokalhøyde

• Historisk
� 1,96 m Oslo lokal høyde, 4. desember 1914

� 1,90 m Oslo lokalhøyde, 16. oktober 1987

Aktsomhetskart – stormflo år 2100 



Aktsomhetskart - elveflom

• Sørkedalselva og Ellingsrudelva - flomsonekartlagt
� 200 – års flomsone med fare for vann i kjeller
� områder som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn 200 – års 

flomsonen

• Ljanselva, Alna og Akerselva - regulerte 
� initial 1000-års flom beregnet i forbindelse med 

dambruddsbølgeberegning

• Resterende vassdrag
� Horisontal og vertikal bufferanalyse etter anbefalingene gitt på side 

24 i NVEs rettningslinje 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplaner 
� Verdiene som er brukt er 20 meter på hver side, eller maksimalt 8 

meter vertikal stigning 



Aktsomhetskart - steinsprang

• Grovanalyse av hele Oslo  
�Helning over 30 grader 

�Større enn 200 m2

�Buffer på 25 m rundt polygonene 

• Detaljkartlegging av utsatte områder
�Multiconsult AS 

�NGI

� Informasjon om eventuell detaljkartlegging finnes på hvert enkelt 
område (polygon) 



Aktsomhetskart - kvikkleire

• NGI Rapport (2011) ”Fare- og risikokartlegging av 
kvikkleireområder, Oslo kommune – Risiko for 
kvikkleireskred” 
� landsomfattende arbeidet med å kartlegge potensielt skredfarlige, 

store kvikkleireforekomster i Norge. 

�nedre skråningshøyde til 10 m

• NGI Rapport (2011) ”Planområde Gjersrud-
Stensrud, skredfarevurdering” 

• Utelukker ikke andre områder med kvikkleire



Aktsomhetskart - storulykkevirksomheter
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Aktsomhetskart – storulykke virksomheter

• 8 virksomheter som håndterer så store mengder 
farlig stoff at de kommer inn under 
storulykkeforskriften (4 på Sjursøya)

• utarbeidet aktsomhetssoner for hver enkelt 
virksomhet i samarbeid med Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap


