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1 INNLEDNING 

Sola, Stavanger og Sandnes kommuner arbeider med å utarbeide interkommunal kommunedelplan for 

Forus (IKDP Forus). Planen skal ha en tidshorisont fram til 2040.  

Safetec har på oppdrag fra prosjektgruppen i IKDP Forus utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhets-

analyse (ROS-analyse) for interkommunal kommunedelplan (IKDP) for Forus. Dette er den første hel-

hetlige ROS-analysen som er utarbeidet for Forus, et område som dekker arealer i alle tre kommuner. 

1.1 Formål 

ROS-analysen skal ta hensyn til risiko og sårbarhet på et overordnet nivå (oversiktsanalyse) som kan 

true liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. Rapporten skal kartlegge og beskrive 

hvordan interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) kan påvirke forhold knyttet til risiko 

og samfunnssikkerhet i og rundt planområdet. ROS-analysen skal gi innspill til interkommunal 

kommunedelplan for Forus, og den blir også et selvstendig dokument som kommunene og andre kan 

bruke i videre oppfølging på Forus. 

1.2 Omfang og avgrensninger 

Denne ROS-analysen skal gi innspill til interkommunal kommunedelplan for Forus og er utarbeidet på 

et overordnet nivå.  Tabell 1.1 inneholder avgrensinger som er gjeldende for denne analysen. 

Tabell 1.1 Avgrensninger 

NR BESKRIVELSE 

1.  Analysen omfatter risiko- og sårbarhetsforhold tilknyttet utbygging av definert planområde. Se Figur 
4.2 for en oversikt over planområdet som omhandles i analysen. 

2.  Risiko- og sårbarhetsanalysen utføres på et oversiktsnivå, og skal legges til grunn for arealplan-
leggingen. 

3.  Tiltakene som foreslås er ikke rangert med tanke på risikoreduserende effekt, kritikalitet etc. Nærmere 
vurderinger og beslutning om nødvendige avbøtende tiltak er ikke en del av denne analysen. 

 

ROS-analysen omfatter bare i begrenset grad tilsiktede, intenderte handlinger. Dette er utdypet og 

begrunnet i avsnittet om sikringsrisiko (se under): 

Sikringsrisiko 

Sikring omhandler hendelser som er relatert til tilsiktede uønskede handlinger. I henhold til NS5830 

(Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Terminologi) (Ref. 1), defineres tilsiktede handlinger 

som en uønsket handling som er forårsaket av en aktør som handler med hensikt. Det vil si at i 

motsetning til en ulykke, så er det minst én person med en «ondsinnet» intensjon som står bak 

hendelsen. 

Samfunnet i dag krever at virksomheter også skal være i stand til å håndtere hendelser som har svært 

lav sannsynlighet, herunder tilsiktede, intenderte og ondsinnede handlinger, eksempelvis 

terrorhandlinger. Denne type hendelser kan ikke vurderes bare som en del av en tradisjonell 

risikoanalyse, fordi intenderte ondsinnede handlinger må analyseres med en annen metodikk enn 

risikoanalysemetodikken som benyttes for å analysere ulykkesrisiko. NS5830 beskriver en anerkjent 
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metode som anbefales benyttet for slike vurderinger. En verdivurdering og kartlegging av 

virksomheten vil være første steg i en slik analyse. Deretter kan det utledes hvilke aktører som har 

kapasitet og intensjon til å erverve seg disse verdiene. Siste steg i en slik vurdering vil være en 

sårbarhetsvurdering av virksomheten. Det er også i denne delen mange effektive tiltak kan settes inn 

for å redusere egen sårbarhet og møte truslene på en kostnadseffektiv måte. 

Denne ROS-analysen inkluderer ikke en slik sikringsrisikovurdering. Muligheten for villede ondsinnede 

handlinger, og planlegging av tiltak for å begrense slike handlinger, tilhører senere deler av plan-

prosessen. I denne omgang er det tilstrekkelig å avdekke at det kommer til å være store arbeidsplasser, 

kollektivknutepunkter og annen infrastruktur og aktivitet som vil gjøre at det daglig kommer til å være 

mange mennesker på samme sted, samtidig som det vil være store virksomheter som av ulike årsaker 

vil kunne være mål for ondsinnede handlinger i planområder. Det vil være virksomheter og aktører 

som vil ha behov for å beskytte seg mot ondsinnede handlinger, og dette kan planlegges i infrastruktur 

rundt bygg når bygg og annen infrastruktur planlegges mer detaljert enn det som gjøres i kommune-

delplanen. 

Detaljert informasjon tilknyttet tilsiktede, intenderte handlinger bør heller ikke gjøres tilgjengelig for 

offentligheten, og utdypes ikke ytterligere i denne ROS-analysen.  

1.3 Definisjoner og forkortelser 

Tabell 1.2 gir en beskrivelse av definisjoner som er benyttet i ROS-analysen. Beskrivelsene er basert på 

DSB-veileder Metode for ROS-analyse i planleggingen (Ref. 4). 

Tabell 1.2 Definisjoner benyttet i ROS-analysen 

DEFINISJON BESKRIVELSE 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i planområdet innenfor 
et visst tidsrom. 

Storulykkevirksomhet Virksomhet regulert gjennom krav i storulykkeforskriften (Ref. 2) 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. 
barrierer, og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde eller utbyggings-formålet. 

Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 

Barrierer Eksisterende tiltak, for eksempel flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, 
eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse.  

Sabotasje Bevisst handling for å hindre produksjon, for eksempel ved å ødelegge utstyr, lokaler, 
strømforsyning, kommunikasjon etc.1 

Terrorisme Bruk av vold mot sivile for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt2. 

Tiltak I oppfølgingen av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for 
å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 

«Uheldig naboskap» Begrepet «uheldig naboskap» er i denne analysen brukt om bedrifter, som har anlegg 
eller aktiviteter med tilhørende økt risiko, som ved et uhell/brann kan gi uheldige 
konsekvenser for nabobedrift(er). Det kan være nabobedrifter som håndterer stoffer 
som er håndterbare hver for seg, men ved lekkasje, eller en brann hos en virksomhet, 
vil det kunne eskalere ved en spredning til nabovirksomhet(er). 

                                                           
1 Basert på beskrivelse i Store norske leksikon; https://snl.no/sabotasje  
2 Store norske leksikon; https://snl.no/terrorisme  

https://snl.no/sabotasje
https://snl.no/terrorisme
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Tabell 1.3 gir en oversikt over forkortelser, med tilhørende forklaring, som er benyttet i ROS-analysen. 

Tabell 1.3 Forkortelser benyttet i ROS-analysen 

FORKORTELSE FORKLARING 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

IKDP Interkommunal kommunedelplan 

ROS Risiko og sårbarhet 
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2 METODE 

ROS-analysen er gjennomført basert på metodebeskrivelsen gitt i NS 5814 Krav til risikovurderinger 

(Ref. 3) og DSB-veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, metode for risiko- og sårbarhetsanalyse 

i planleggingen (Ref. 4). I dette kapitlet gis en kort introduksjon til metodikken som beskrives i DSB-

veilederen. For en utfyllende beskrivelse av metodikken henvises det til DSB-veilederen (Ref. 4). 

En ROS-analyse i arealplansammenheng kan ta utgangspunkt i de fasene som en slik analyse 

tradisjonelt er inndelt i, se Figur 2.1.  

 

Figur 2.1 Trinnene i en ROS-analyse (Fra DSB-veileder, Ref. 4) 

Analysearbeidet gjennomføres i et arbeidsmøte hvor man først kartlegger mulige uønskede 

hendelser/potensielle farer. Målet med kartleggingen er å avdekke hvilke uønskede hendelser som er 

aktuelle for analyseobjektet (som i dette tilfellet er hele planområdet og de nærmeste omgivelsene). 

Mulige uønskede hendelser kan grupperes i: 

• Naturhendelser (eksempelvis flom og skred) 

• Andre uønskede hendelser (eksempelvis trafikkulykke og ødeleggelse av kritisk infrastruktur) 

Ved kartlegging av mulige hendelser/potensielle farer kan eksempler på risiko- og sårbarhetsforhold 

fra DSB-veileder benyttet som en sjekkliste, se Tabell 2.1. Denne sjekklisten ble benyttet for å kartlegge 

mulige hendelser/potensielle farer i planområdet.   
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Tabell 2.1 Eksempler på risiko- og sårbarhetsforhold (Fra DSB-veileder, Ref. 4) 

KATEGORIER EKSEMPLER PÅ RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD 

Naturgitte forhold 
(inkl. ev. klimapåslag)  
 
 

• Sterk vind 

• Snø/is, frost/tele/ sprengkulde 

• Nedbørmangel/store nedbørmengder, stormflo, flom i sjø/vassdrag, urban 
flom/overvann, havnivåstigning, bølger/bølgehøyde 

• Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø) inkludert sekundærvirkninger, erosjon, 

• Radon 

• Skog- og lyngbrann 

Kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 
 

• Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart og skipsfart 

• Infrastrukturer for forsyninger av vann, avløps- og overvannshåndtering, 
energi, gass og telekommunikasjon 

• Tjenester som skoler, barnehager, helseinstitusjoner, nød- og 
redningstjenester 

• Ivaretakelse av sårbare grupper. 

Næringsvirksomhet • Samlokalisering i næringsområder 

• Virksomheter som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske 
infrastrukturer 

• Virksomheter som håndterer farlige stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter 

• Damanlegg 

Forhold ved 
utbyggingsformålet 

• Om utbyggingen medfører nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet. 
 

Forhold til 
omkringliggende 
områder 

• Om det er risiko og sårbarhet i omkringliggende områder som kan påvirke 
utbyggingsformålet og planområdet 

• Om det er forhold ved utbyggingsformålet som kan påvirke omkringliggende 
områder 

Forhold som påvirker 
hverandre 

• Om forholdene over påvirker hverandre, og medfører økt risiko og sårbarhet i 
planområdet 

• Naturgitte forhold og effekt av klimaendringer 

 

Etter kartleggingen av mulige uønskede hendelser/potensielle farer vurderes risiko og sårbarhet av de 

uønskede hendelsene, herunder årsaker, barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og 

usikkerhet.  

Sannsynlighetsvurderingene vil kunne ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, 

ekspertuttalelser og annen relevant informasjon. Sannsynlighetsklasser som benyttes i denne analysen 

er beskrevet i Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Sannsynlighetsvurdering 

SANNSYNLIGHETSKLASSE FREKVENS 

S1 - Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

S2 – Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

S3 – Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

S4 – Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 
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Etter at sannsynligheter er vurdert, er neste trinn å vurdere hvilke konsekvenser en slik hendelse kan 

få. Konsekvensen kan vurderes opp imot: 

• Liv/helse 

• Miljø 

• Materielle verdier 

• Samfunnsviktige funksjoner 

Konsekvensklasser som benyttes i denne analysen er beskrevet i Tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Konsekvensvurdering 

KONSEKVENS-
KLASSE 

LIV/HELSE MILJØ SAMFUNNSVIKTIGE 
FUNKSJONER 

K1 - Ufarlig Ingen person-
skader 

Ingen skader Systemet settes midlertidig ut av 
drift. Kun mindre forsinkelser.  

K2 - En viss fare Få og små 
personskader 

Mindre skader, lokale skader Systemet settes midlertidig ut av 
drift. Større forsinkelser.  

K3 - Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år. 

Driftsstans i flere døgn. 

K4 - Farlig Alvorlige 
skader/en død 

Alvorlige skader, regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år. 

Systemet settes ut av drift over 
lengre tid. 

K5 - Katastrofalt Flere døde Svært alvorlige og langvarige 
skader, uopprettelig 
miljøskade.  

Hovedsystemer og avhengige 
systemer settes permanent ut av 
drift.  

I ROS-analysen for Forus er konsekvenser både for liv/helse, miljø og samfunnsviktige funksjoner 

vurdert. En rekke kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur er lokalisert i planområdet. 

Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for, og konsekvensene av, uønskede hendelser. Det kan være 

hensiktsmessig å sette ulike hendelser inn i en risikomatrise for en sammenligning av hendelsene, som 

utgangspunkt for prioritering av oppfølgingstiltak. En slik risikomatrise for liv og helse er vist i Tabell 

2.4. 

Tabell 2.4 Risikomatrise 

FREKVENS KONSEKVENS 

K1: Ufarlig  
Ingen person-
skader 

K2: En viss fare 
Få/små person-
skader 

K3: Kritisk 
Alvorlig 
personskade 

K4: Farlig 
Alvorlig 
skade/en død 

K5: Katastrofalt 
Flere døde 

S4: Meget sannsynlig  
(minst en gang per år) 

     

S3: Sannsynlig  
(1 gang hvert 2.-10 år) 

     

S2: Mindre sannsynlig  
(1 gang hvert 11.-50 år) 

     

S1: Lite sannsynlig 
(sjeldnere enn hvert 50. år) 
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3 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV ROS-ANALYSEN 

3.1 Dokumentgjennomgang 

Safetec har gjennomgått en rekke dokumenter i forbindelse med utarbeidelsen av denne ROS-

analysen. De mest sentrale dokumentene er følgende: 

• Forus blågrønn visjonsplan (Ref. 5) 

• Stedsanalyse (Ref. 6) 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger kommune 2017 (Ref. 7) 

• Lokalklima Forus (Ref. 8) 

• Vannplan Forus Næringspark (Ref. 9)  

• Planprogram for Interkommunal kommunedelplan for Forus (Ref. 11) 

3.2 Møter 

I de etterfølgende kapitlene gis en nærmere beskrivelse av møtene som er gjennomført i forbindelse 

med utarbeidelsen av ROS-analysen. Møtene ble avholdt i Stavanger kommunes lokaler i Stavanger 

sentrum (Olav Kyrres gate 23), med unntak av arbeidsmøtet som ble avholdt i administrasjonsbygget 

på Svanholmen 3. Se Tabell 3.1 for en oversikt over møtedeltakerne. 

3.2.1 Oppstartsmøte  

Det ble den 11.12.2017 gjennomført et oppstartsmøte. Hensikten med møtet var å: 

• Introduksjon om hovedtrekk i planen og status for planarbeidet 

• Etablere en felles forståelse for analysens omfang, aktiviteter som skal utføres og 

fremdriftsplan 

• Enes om rapportstruktur og veien videre 

• Innhente relevant informasjon om planarbeidet 

• Gjennomgå opplegg for arbeidsmøte 

3.2.2 Formøte  

Den ble den 04.01.2018 gjennomført et formøte. Hensikten med møtet var å: 

• Drøfte tema/hendelser fra DSB-veileder for å identifisere hvilke tema det bør fokuseres på i 

arbeidsmøtet og hvilke temaer som er mindre relevant (eventuelt kan neglisjeres) 

• Avklare praktisk gjennomføring av arbeidsmøtet 

3.2.3 Arbeidsmøte 

Det ble den 11.01.2018 gjennomført et heldags arbeidsmøte. Hensikten med møtet var å: 

• Gjennomføre ROS-analyse for IKDP Forus ved å: 

o Identifisere mulige uønskede hendelser 

o Vurdere risiko og sårbarhet 

o Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
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3.2.4 Arbeidsgruppen 

Tabell 3.1 gir en oversikt over deltakere i de ulike møtene som er gjennomført i forbindelse med 

utarbeidelse av ROS-analysen for Forus. Som det fremgår av tabellen har arbeidsgruppen bestått av 

personer med tverrsektoriell bakgrunn og med en flerfaglig sammensetning. Dette for å kunne gi 

tverrfaglige vurderinger knyttet til risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet. 

Tabell 3.1 Oversikt over møtedeltakere 

NAVN FUNKSJON SELSKAP OM FM AM 

Marit Sletteberg Storli Prosjektleder IKDP Forus X X X 

Martin Tengesdal 
Torstenbø 

Prosjektmedarbeider IKDP Forus Sandnes kommune X X X 

Åshild Steinberg Holmen Beredskapsrådgiver Stavanger kommune X X  

Torstein Nielsen Beredskapssjef Stavanger kommune  X X** 

Rune Dirdal Daglig leder Forus Energi-
gjenvinning 

  X 

Marita Eik Prosjektrådgiver Rogaland Brann og 
redning IKS 

  X 

Stine Bjerga Haga Rådgiver samfunnssikkerhet Rogaland Brann og 
redning IKS 

  X 

Inge Håland Prosjektleder Forus næringspark   X 

Hilde Oftedal Kommuneplanlegger Sola kommune   X 

Vigdis Torjussen Beredskapsleder Sola kommune   X 

Rune Jelsa Infrastrukturansvarlig Lyse Neo AS   X 

Terje Nevland Daglig driftsansvarlig Lyse Elnett AS   X 

Kirsten Vike Fagansvarlig avløp Sandnes kommune   X 

Torbjørn Corneliussen Beredskapssjef Sandnes kommune   X 

Sissel Berge Sikkerhet og beredskap IVAR IKS   X 

Simon Tamminga Prosjektmedarbeider IKDP Forus Stavanger kommune   X 

Jan Arvid Jakobsen Seksjonsleder VVA Sola kommune   X** 

Øystein Skogvang Prosjektleder Safetec X X* X 

Ida E. Lundon Prosjektmedlem Safetec X X X 

Helge Stangeland Prosjektmedlem Safetec X X X 

*Deltok via video 

**Deltok på deler av møtet 

3.3 Høringsrunde 

Rapportutkastet (Rev. 1.0) er sendt på høring til deltakerne i arbeidsgruppen og til politiet, som var 

invitert, men ikke hadde anledning til å delta på arbeidsmøtet. Politiet ga følgende tilbakemelding på 

rapportutkastet: Politiet i Sør-Vest politidistrikt har ingen innsigelser til beskrivelsene i ROS analyse-

rapporten. Vi registrerer at vi på et senere tidspunkt vil komme med innspill på "villede handlinger" 

(Ref. 10). Innkomne kommentarer er hensyntatt og rapporten er oppdatert. 
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4 SYSTEMBESKRIVELSE 

Systembeskrivelsen er i all hovedsak basert på informasjon hentet fra Planprogram for Interkommunal 

kommunedelplan for Forus (Ref. 11). Det bemerkes at plangrensen er endret etter siste utgivelse av 

dette dokumentet. Systembeskrivelsen presentert i kapitlet under reflekterer ny plangrense, og vil 

derfor kunne fravike fra beskrivelsen gitt i planprogrammet. 

4.1 Planområdet 

Forus området tilhører det såkalte Låglandet på Jæren som består av et flatt eller svakt bølgende 

morenebakketerreng innenfor havstranda. Landskapet er i stor grad oppdyrket og veldrevet kultur-

landskap, avbrutt av byområder, tettsteder og samferdselsanlegg. 

 

Figur 4.1 Forus fra sørvest mot nord (Foto: Forus Næringspark, hentet fra planprogram (Ref. 11) 

I øst består området av industri- og næringsvirksomhet, mindre boligområder, travpark og kontor-

arbeidsplasser. Forus Vest er dominert av næringsvirksomhet. 

Forus området var frem til for omkring 100 år siden dekket av Stokkavatnet og et særtrekk ved Forus 

er de åpne kanalene som ble bygget for å lede overvann til tunneler som forhindrer Stokkavatnet i å 

gjenoppstå. En tunnel går mot vest (Hafrsfjord) og en mot øst (Gandsfjorden), med vannskille langs 

E39.  

Et annet særtrekk er at grunnforholdene i nesten hele næringsparken er svært dårlige og består i 

hovedsak av siltholdig leire inntil 50 meter under terrengnivå. Alle bygg er derfor stort sett pelet, mens 

gateløp og øvrige tomtearealer stort sett har blitt belastet med fjellmasser for å framskynde 

setningsforløpet før utbygging. 

Forus området har et nettverk av gang- og sykkelveier, og turveger gjennom grøntdragene, med 

varierende standard og tilgjengelighet. Bystrukturen er i stor grad preget av monofunksjonelle 

områder. De etablerte boligområdene ligger på Godeset, Gausel og nordre Lura i øst, og på Sande og 
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Skadberg i vest. Forus Øst er ellers preget av eldre lager- og industribygg, kontorbygg og travpark. 

Eksisterende bygningsmasse har ikke spesielle kvaliteter og området er klart for transformasjon. 

Kvaliteter i Forus Øst er nærhet til sjø, utsikt og et potensiale for rekreasjonsarealer med gode land-

skapskvaliteter. 

Forus Vest er et næringsområde bygget ut med veinett i en klar grid-struktur. Strukturen har også noen 

kvaliteter som grøntstruktur og kanaler. Forus vest i Sola kommune er det sist utbygde området. 

Forus er regionens desidert største næringsområde og er det næringsområdet i regionen som har hatt 

størst sysselsettingsvekst over flere år. Forus har 40–45 000 sysselsatte (jfr. Planprogrammet, 2015) og 

er lokaliseringssted for flere oljeselskaper og store internasjonale selskaper innenfor 

leverandørindustrien. Forus er som følge av avhengigheten til olje og gass mer sårbart enn andre 

næringsområder i regionen. 

Hovedkontorene på Forus forvalter en stor andel av samlet norsk verdiskaping. Som følge av den store 

andelen olje- og gassvirksomheter er verdiskapingen per ansatt på Forus klart høyere enn landsgjen-

nomsnittet. 

En analyse fra 2012 viser at halvparten av alle ansatte på Forus var direkte sysselsatt i olje- og 

gassnæringen. Olje- og gassnæringen hadde til sammen fire ganger så mange ansatte på Forus som 

den nest største næringen, varehandelen (4 500). Bygg og anlegg er tredje største næring og er nesten 

like stor som varehandelen (4 300). De påfølgende fire næringene, bedriftsrettet tjenesteyting, IKT, 

transport/renovasjon og kantiner, har til sammen 6 000 ansatte og består i stor grad av bedrifter som 

leverer tjenester til bedriftene innen olje- og gassnæringen. Av mer «tradisjonell» industri, har Forus 

900 ansatte innen næringsmiddelindustri og 400 innen annen vareproduserende industri og 200 innen 

byggevareindustri. 

Forus har en sentral rolle i regionens samlede tilbud av næringsarealer. Det vil derfor være viktig at 

Forus sin framtidige rolle og funksjon vurderes inn i en regional kontekst. 

4.1.1 Fremtidens Forus 

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har en felles ambisjon om å videreutvikle Forus som et 

næringsområde av nasjonal og regional betydning. Forus skal utvikles som et attraktivt nærings-

område, i tråd med nasjonale klimamål, med kvaliteter som gjør området attraktivt for næringsliv, 

arbeidstakere og bosatte. 

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor økning i antall mennesker på Forus planen vil kunne medføre. 

Basert på konservative tall vil det kunne være snakk om en økning på 20 000-30 000 personer.  

Se Figur 4.2 under for en oversikt over planområdet.     
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Figur 4.2 Planområdet er innenfor den røde stiplede linjen (plangrense på det tidspunktet arbeidsmøtet ble gjennomført. Bildet 
mottatt fra prosjektgruppen IKDP Forus) 

Planen vil legge opp til at virksomheter med kontorformål lokaliseres i 4 kjerneområder, 

kombinasjonsnæringer langs bussvei og virksomheter med industriformål utenfor bussveiene. Grovt 

sett kan en skille mellom vest for E39, som er planlagt som et rent næringsområde3 med vekt på 

industri og kombinerte næringer4, og øst for E39, som skal være et område med blandet byutvikling 

for både boligutbygging og næring. 

Forus-planens hovedretning er vedtatt og innebærer følgende: 

• Næringsutvikling, kunnskapsnæringer og stort mangfold. 

• Prioritere noen kjerneområder for kontorformål og servicetilbud for disse. Det er planlagt med 

fire kjerneområder: Koppholen, Kanalsletta, Forussletta nord og Forussletta sør. Dette for å 

samle veksten og slik kunne tilby økt kvalitet på tjenestene. 

• Rent næringsområde vest for E39. 

• Boligutbygging men fortsatt vekt på næring øst for E39. 

Videre legger planen opp til å binde Forus tettere til naboområdene, sikre regionale grøntdrag mot 

gjenbygging og reetablere vannmiljø som områdekvalitet, som illustrert i Figur 4.3.  

                                                           
3 Rent næringsområde er et begrep som benyttes i planen om områder som utvikles til kun næringsformål. 
Boligformål tillates ikke i disse områdene.  
4 Kombinerte næringer er et begrep som benyttes i planen om næring som har areal og ansatte til både kontor 
og til industri innenfor samme virksomhet. 
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Figur 4.3 Forslag til blågrønn struktur (illustrasjon hentet fra presentasjon benyttet i arbeidsmøtet 11.01.2018, Ref. 12)5 

   

 

 

                                                           
5 Samsvarer ikke med plankartet som fremmes til politisk behandling, siden det i etterkant av arbeidsmøtet er 
gjennomført noen justeringer 
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5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 

5.1 Kartlegging av mulige hendelser/potensielle farer 

Metodikken som ligger til grunn for å kartlegge hendelser som kan inntreffe i det aktuelle planområdet 

er beskrevet i kapittel 2. Se vedlegg A for en oversikt over, og utfyllende informasjon om, 

temaer/hendelser som ble gjennomgått og vurdert i formøte og arbeidsmøte. Uønskede hendelser 

som ble diskutert og rangert i risikomatrise er presentert i kapittel 5.2. For en nærmere beskrivelse av 

hver av disse uønskede hendelsene se kapittel 5.3.  

5.2 Systematisering og risikovurdering 

Risikomatrisen anvendt i arbeidsmøte 11.01.2018 er presentert i Tabell 5.1. Det bemerkes at 

vurderingene som er gjennomført må betraktes som grove, og flere av de identifiserte risikoene må 

vurderes nærmere i flere senere ROS-analyser for området, for eksempel i forbindelse med 

reguleringsplaner. I møtet ble det satt et skille mellom S2 og S3, for lettere å kunne vurdere 

hendelsene. Hendelser kategorisert som S1 og S2 er hendelser som «trolig ikke vil skje», mens 

hendelser kategorisert som S3 og S4 er hendelser en «må regne med vil skje». 

Tabell 5.1 Risikomatrise 

 

Plasseringen av hendelsene i matrisen er basert på erfaring med lignende hendelser, lokal kunnskap, 

ekspertuttalelser og annen relevant informasjon. 

Hendelser som ligger på samme diagonal i risikomatrisen er ansett å representere samme risiko. 

Som en ser av tabellen er det ingen av farene som er plassert lengst oppe til høyre i matrisen, dvs. det 

er ingen av hendelsene som er vurdert å ha både høy sannsynlighet og alvorlig konsekvens 

(uakseptabel risiko). Det er imidlertid flere hendelser som er vurdert med middels risiko. For 

hendelsene strømbrudd (4b og 4a) og kriminelle handlinger (7) er risikoen ikke urovekkende høy, mens 

for øvrige hendelser (innenfor den røde markeringen) kan risikoreduserende tiltak vurderes nærmere. 

Hendelsene i S2 og S3 har liten sannsynlighet, men konsekvensene kan bli såpass alvorlige at en likevel 

bør ha risikoreduserende tiltak, eller en plan for hvordan de skal håndteres hvis de likevel skulle 

inntreffe.  

K1: Ufarl ig K2: En viss  fare K3: Kri ti sk K4: Farl ig K5: Katastrofa l t 
ANTATT FREKVENS

ANTATT KONSEKVENS

Strømbrudd (4b)

Stengt vei  (5)

Avgravning 

kabel/ledning (3)

Urban flom (1) Sabotas je (6B)

S4: Meget sannsynl ig 

(minst en gang per år)

S3: Sannsynl ig 

(1 gang hvert 2.-10 år)

S2: Mindre sannsynl ig 

(1 gang hvert 11.-50 år)

Kriminel le 

handl inger (7)

Terror (6a)

Brann (8)

S1: Li te sannsynl ig 

(s jeldnere enn hvert 

50. år)

Strømbrudd (4a) Grunnbrudd (2)
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5.3 Vurdering av årsak, sannsynlighet og konsekvens 

Tabell 5.2 inneholder en oversikt over uønskede hendelser som ble diskutert og rangert i risikomatrise 

i arbeidsmøtet 11.01.2018. Disse hendelsene er ment å gi et grunnlag for å vise risiko- og sårbarhets-

forhold som har betydning for å ivareta samfunnssikkerhet i planforslaget.  

Tabell 5.2 Uønskede hendelser for Forus 

NR. HENDELSE KORT BESKRIVELSE 

1.  Urban flom 
(oversvømmelse) 

Urban flom oppstår når mengden nedbør/styrtregn overstiger den 
faktiske kapasiteten til avløpsnettet i urbane strøk. Kan også oppstå 
lokalt ved større vannlekkasjer/brudd i hovedvannledning. 

2.  Grunnbrudd 
(løsmasseskred) 

Plutselig svikt i stabiliteten i grunnen, med påfølgende skred i gropen 
som da kan oppstå. 

3.  Avgravning av 
kabler/ledninger 

Typisk at denne hendelsen kan forekomme ved anleggsvirksomhet/ 
graving/boring/pæling/spunting, ved at en påtreffer kabler i grunnen. 

4.  Strømbrudd i og utenfor 
planområdet 

Omfatter alle former for svikt i elektrisitetsforsyningen, herunder 
teknisk svikt, eksterne hendelser som fører til strømbrudd (herunder 
værhendelser), ikke planlagt nedetid i strømforsyningen. 

5.  Stengte veier  Stengt veg som følge av oversvømmelse, trafikkulykke, nedfall mm. 

6.  Uønskede villede 
handlinger 

Sabotasje og terror, se forklaring i kapittel 1.3. 

7.  Kriminelle handlinger Dekker hendelser som innbrudd, ran, hærverk. 

8.  Branner, spesielt ved 
lager/industri («uheldig 
naboskap6») 

Omfatter både brann i bygning og annen fast infrastruktur, brann i 
kjøretøy, herunder brann i farlig gods/brannfarlige varer, og 
skogbrann/brann i vegetasjon.  

 

Tabell 5.3 inneholder en beskrivelse av hver av disse uønskede hendelsene. For hver hendelse be-

skrives situasjonen, særtrekk, hva er farlig og hvorfor, samt hendelsens plassering i risikomatrisen. 

Risikomatrisen er presentert i kapittel 5.2.  

Tabell 5.3 Beskrivelse av uønskede hendelser for Forus 

ID HENDELSE ROS-VURDERING IKDP FORUS 

Risiko-
matrise 

Beskrivelse og begrunnelse for plassering i risikomatrise 

1. Urban flom 
(over-
svømmelse) 

S2/K4 Det er utarbeidet en egen vannplan for Forus området (Ref. 9) som beskriver 
flomutsatte områder og tiltak for vannhåndtering i området. Se vedlegg A 
tabell 1.2 for en nærmere beskrivelse av forhold knyttet til nedbør og 
identifiserte tiltak.  
 
Foruskanalen og naturlig vannmiljø: Et særtrekk ved Forus er de åpne 
kanalene som ble bygget for å lede overvann til tunneler som forhindrer 
Stokkavatnet i å gjenoppstå (merket med rødt i bildet7 under). En tunnel går 
mot vest (Hafrsfjord) og en mot øst (Gandsfjorden), med vannskille langs E39. 

                                                           
6 Begrepet «uheldig naboskap» er i denne analysen brukt om bedrifter, som har anlegg eller aktiviteter med 
tilhørende risiko, som ved et uhell/brann kan gi uheldige konsekvenser for nabobedrift(er). 
7 Bildet er hentet fra presentasjon benyttet i arbeidsmøtet 11.01.2018, Ref. 12 
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ID HENDELSE ROS-VURDERING IKDP FORUS 

Risiko-
matrise 

Beskrivelse og begrunnelse for plassering i risikomatrise 

 
 
Ved intensiv nedbør vil det ta kort tid fra registrert nedbør til vannføringen i 
rørnettet og kanalen øker betydelig (Ref. 9). Vannstanden i kanalen er over 1 
meter 20-30 ganger per år. Dette kan betraktes som en normal tilstand som 
må håndteres, det er samtidig viktig at planforslaget ikke medfører økt risiko 
for økt vannstand.  
 
Ekstrem nedbør som medfører at vann i kanalen går over bredden i enkelte 
områder inntreffer omkring 1 gang per år. Aldri vært kritisk. Vannet går over 
bredden og dekker gang- og sykkelvei. 
 
Det er en rist i Foruskanalen som til stadighet må renses, går denne tett kan 
det medføre oversvømmelse. Det er videoovervåkning av denne. Rist sjekkes 
og renses daglig, i tillegg er det ekstra fokus på denne ved varslet nedbør. Med 
økt vegetasjon, som planen legger opp til, vil dette trolig bli et økende 
problem.  
 
Det er i planen ønskelig å re-etablere et naturlig vannmiljø langs eksisterende 
kanaler på Forus for å skape naturmangfold, bedret vannkvalitet i Hafrsfjord, 
fordrøyning, økt stedskvalitet og områdeattraktivitet. Det må gjennomføres 
vurderinger knyttet til hvordan man i praksis kan gjenskape naturlig vannmiljø 
på Forus, samtidig som man ivaretar like god vannhåndtering som i dag. Det 
planlegges med flere grøntdrag, noe som vil gi bedre fordrøyning i området og 
slik redusere sårbarhet og risiko for flom. 
  
Det ble i møtet vurdert at den mest kritiske hendelsen er flom som vasker ut 
grunnforhold, som igjen vil kunne medføre svikt av fundament til høyspent-
mast og kollaps av denne. Se hendelse 2 Grunnbrudd. 
 
Brudd på hovedvannledning: IVAR har to hovedvannledninger i planområdet. 
Flom kan vaske ut grunn og etterlate disse åpne. Brudd på hovedvannledning 
eller kommunal vannledning kan medføre flom i området. Det vil også kunne 
medføre at abonnenter mister vannforsyning. Avhengig av hvor bruddstedet 
er, kan vannet rutes fra den ene til den andre hovedvannledning gjennom 
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ID HENDELSE ROS-VURDERING IKDP FORUS 

Risiko-
matrise 

Beskrivelse og begrunnelse for plassering i risikomatrise 

tverrforbindelser. Brudd på hovedvannledning eller kommunal vannledning 
kan også få betydning for brannvesenets tilgang til slukkevann. Brannvesenet 
har medbrakt vann ved utrykning, men dette vil ikke være tilstrekkelig for å 
slukke større branner. Bortfall av vannforsyning vil også kunne få konsek-
venser for berørt næringsliv. 
 
Oppsummering: Det er identifisert utfordringer knyttet til å re-etablere et 
naturlig vannmiljø på Forus, slik planen legger opp til. Det må gjennomføres 
ytterligere vurderinger for å sikre at valgt løsning ikke medfører økt sårbarhet 
og risiko for urban flom. Det kan velges andre løsninger lengre oppe i kanalen 
enn nede, da en er mindre sårbar jo lenger opp i kanalen man er. Sikre at 
kanalen kan ivareta sin funksjon som flom- og drenskanal, samtidig som 
området bygges ut med naturlig vannmiljø. I flomutsatte områder må 
vegetasjon tåle å stå i vann over noe tid. 
 
Risikoen ved denne hendelsen kan styres gjennom planleggingen, både i 
denne planen og styrt av IKDP Forus, og i de kommende plannivåene.  
 
IKDP Forus vil jobbe videre med å få på plass gode løsninger som ivaretar vann-
håndteringen. Løsningene skal bedre vannkvaliteten, styrke stedskvalitetene, 
sikre naturmangfold og tilstrekkelig flomkapasitet. IKDP Forus vil benytte 
vannplanen som grunnlag for å håndtere flomproblematikk. En mulig løsning 
som ble diskutert i møtet, er å lage en kanal i kanalen, hvor den ene fungerer 
som transport for vann og den andre som naturlig vannmiljø. Dette må 
vurderes nærmere. Flomsikkerhet skal ha avgjørende betydning for plassering 
av vannflater. Mulig å skape et naturlig vannmiljø i de øvre områdene hvor det 
er mindre vann og vannet holder lavere fart. Dette er også langt vekke fra 
risten.  
 
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering: Hendelsen som er valgt å vurdere 
med tanke på sannsynlighet og konsekvens er urban flom der vann fra kanal 
går over bredden og medfører konsekvenser i K4 kategori. Det er sjelden at 
flom medfører tap av liv, men hendelsen er vurdert å kunne gi alvorlige 
konsekvenser for miljø (utslipp av spillvann og olje i kanal) og samfunnsviktige 
funksjoner. Videre vil flom kunne forårsake vann i kjeller, undergang og 
oversvømme gang og sykkelvei. Flom vil kunne forårsake grunnbrudd 
(hendelse nr. 2) og strømbrudd (hendelse nr. 4). Basert på vurderinger 
presentert over, samt erfaring med tilsvarende hendelser, er sannsynligheten 
for dette vurdert som mindre sannsynlig (S2). 
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ID HENDELSE ROS-VURDERING IKDP FORUS 

Risiko-
matrise 

Beskrivelse og begrunnelse for plassering i risikomatrise 

2. Grunnbrudd 
(løsmasse-
skred) 

S1/K4 Et særtrekk ved Forus er at grunnforholdene i nesten hele næringsparken er 
svært dårlige. Grunnforholdene består i hovedsak av siltholdig leire inntil 50 
meter under terrengnivå. Alle bygg er derfor stort sett pelet, mens gateløp og 
øvrige tomtearealer stort sett har blitt belastet med fjellmasser for å fram-
skynde setningsforløpet før utbygging. 
 
Som beskrevet i kapittel 4 er det ønskelig å etablere et mer naturlig vannmiljø 
på Forus. Et av alternativene som blir diskutert for å få til dette, er å fjerne 
betongen i Foruskanalen. Det ble i møtet fremmet bekymring knyttet til å 
fjerne betongen, da en ved å fjerne betongen vil kunne bli mer sårbar for 
grunnbrudd. Det er svært viktig at en ved utbygging er oppmerksom på de 
dårlige grunnforholdene og at dette hensynstas. Dårlige grunnforhold er et 
kjent og veldokumentert problem. Grunnbrudd skal i utgangspunktet ikke 
kunne medføre bygningskollaps, men da flere gamle bygg ikke er tilstrekkelig 
fundamentert, kan bygningskollaps ikke helt utelukkes. 
 
Et verstefall scenario diskutert i møtet er grunnbrudd som medfører kollaps av 
høyspentmast. Ved etablering av nye vann og endringer i dagens vannførsel er 
det særdeles viktig at det er god avstand til mastene. Oppfølgende oppdrag vil 
vurdere tiltak som ivaretar sikkerheten for mastene. 
 
IKDP Forus kan i begrenset grad styre denne risikoen gjennom planen, utover 
å påpeke de utfordrende grunnforholdene, og ivareta dette gjennom 
oppfølgingen av vannplanen. 
 
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering: Som følge av at dårlige grunn-
forhold er en kjent problematikk og at det iverksettes tiltak ved utbygging, er 
sannsynligheten for grunnbrudd vurdert å være lav (S1). Grunnbrudd vil kunne 
gi alvorlige konsekvenser som alvorlige skader og i verstefall død, samt sette 
samfunnskritiske system ut av drift over lengre tid (K4). 
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ID HENDELSE ROS-VURDERING IKDP FORUS 

Risiko-
matrise 

Beskrivelse og begrunnelse for plassering i risikomatrise 

3. Avgravning 
av kabler/ 
ledninger 

S3/K3 Det er flere multi utility-grøfter (kabler/ledninger samlet i felles grøfter). 
Ulemper er at vedlikehold på enkelte kabler/ledninger kan medføre at andre 
må stenges ned midlertidig, og at det ved graveuhell er større mulighet for at 
flere kabler/ledninger skades. Det stilles krav om gravemelding.  
 
Graveuhell kan medføre brudd på gassledning med påfølgende antennelse. Se 
tabell 1.3 i vedlegg A for en nærmere beskrivelse av Gass. Graveuhell kan også 
medføre brudd på kabler for telekommunikasjon, se tabell 1.3 i vedlegg A for 
en nærmere beskrivelse av Telekommunikasjon. Brudd på kabler for el-nett 
kan medføre strømbrudd, dette er nærmere beskrevet under hendelse 4 
Strømbrudd i og utenfor planområdet. Graveuhell kan også medføre brudd på 
vannledninger (både kommunale og IVAR sin hovedledning), dette er nær-
mere beskrevet under hendelse 1 Urban flom (oversvømmelse). 
 
Det er i denne analysen ikke gjennomført vurderinger knyttet til omfanget av 
denne type hendelser på Forus, eller om det er spesielle utfordringer knyttet 
til dette for Forus. Det bemerkes at IKDP Forus ikke vil kunne påvirke situ-
asjonen med tanke på avgravning av kabler/ledninger. Det er gravetillatelser 
som må sikre at overgravninger ikke inntreffer. Dette er en generell utfordring 
for alt anleggsarbeid som medfører graving, og kan generelt sett gi større 
utfordringer ved store inngrep i allerede bebygde områder, slik som på Forus. 
 
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering: Sannsynligheten for en hendelse 
som medfører driftsstans i flere døgn (K3) er vurdert å være i 
sannsynlighetskategori S3 (en gang hvert 2.-10. år).   
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4. Strømbrudd 
i og utenfor 
planområdet 
 
Langvarig 
(A):  
 
Kortvarig 
(B):  
 
 

 
 
 
 
 
S1/K3 
 
 
S4/K1 

Stort sett bare nedgravde kabler til forbrukere innenfor planområdet. Det er 
forsyningslinjer inn til området er sårbare.  
 
Det er vurdert som hensiktsmessig å skille mellom kortvarig strømbrudd (et 
par sekunder), som vil kunne medføre IT problemer dersom IT systemer ikke 
har egen back-up, og langvarig strømbrudd. Langvarig strømbrudd (flere døgn) 
vil i hovedsak være forårsaket av hendelser utenfor planområdet, som brann 
under høyspent linjestrekk i blant annet Sørmarka. I tillegg finnes det bedrifter 
i planområdet lokalisert under/i umiddelbar nærhet til høyspent linjenett, som 
ved en brann vil kunne påvirke linjenett ved uheldig vindretning. Blir 
fundament til høyspentmast påvirket av aktiviteter innfor planområdet kan 
dette medføre strømbrudd av lengre varighet både innenfor og utenfor 
planområdet. Grunnbrudd (løsmasse-skred) vil kunne påvirke nedgravd kabler 
og rør, som deretter kan medføre strømbrudd til forbrukere innenfor 
planområdet. Se hendelse 2 Grunnbrudd for en nærmere beskrivelse av denne 
hendelsen. Det er ustabile fjellblokker i nærliggende skråning til trafostasjon i 
Nådlandskroken (Ref. 13). Ras vil kunne påvirke trafostasjonen og medføre 
strømbrudd i planområdet. 
 
Sterk vind kan medføre at kabler i linjestrekk berører hverandre med på-
følgende strømbrudd. Det er vurdert at IKDP Forus ikke vil kunne påvirke 
situasjonen med tanke på strømbrudd.  
 
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering: Sannsynligheten for langvarig 
strømbrudd er vurdert som lav, dvs. sjeldnere enn hvert 50. år (S1). Det er 
imidlertid vurdert at sannsynligheten for langvarig strømbrudd trolig vil øke de 
neste årene. Dette skyldes blant annet: 1) gammelt og delvis utrangert 
sentralnett, 2) mangel på kritisk kompetanse, 3) sammenkobling av NORDPOLI 
(nordisk energiutveksling) øker sårbarheten, 4) cyberhendelser og 5) økt 
strømbehov samtidig som kapasiteten ikke er økt. Langvarig strømbrudd vil 
kunne medføre driftsstans i flere døgn (K3). Kortvarig strømbrudd er mer 
sannsynlig, men er vurdert som ufarlig (K1). 

5. Stengt vei  K3/S3 Det overordnede veinettet vil ha samme funksjon i planforslaget som det har 
i dag. Vei er særlig viktig for næringstransport og nødetatene. Det legges i 
planen opp til at flere skal reise kollektivt og i den forbindelse står bussveien, 
som er under bygging, sentralt. Dersom bussveien er midlertidig utilgjengelig, 
for eksempel som følge av glatt føre, vil mange som arbeider på Forus bli 
rammet. På denne måten bygges sårbarhet inn i systemet. 
 
Nesten ukentlig de siste årene har det vært trafikkulykker på E39, som har 
medført redusert fremkommelighet. Det er også eksempler på at veier har blitt 
stengt som følge av avfall i kjørebanen. Det er finnes flere alternative veier 
som kan benyttes dersom E39 eller Solasplitten er stengt. Stengte veier vil 
trolig medføre forsinkelser for persontrafikk og godstransport. Stengte veier 
er særlig kritisk for nødetatene. Redusert fremkommelighet på E39 eller Sola-
splitten er ikke identifisert å være en utfordring for nødetatene, da veiene er 
brede nok til at de vil komme forbi. Det er vurdert som mer kritisk dersom 
mindre veier innenfor planområdet blir utilgjengelig. Det planlegges med at 
virksomheter med industriformål skal lokaliseres i ytterkanten av planområdet 
og slik få enkel adkomst til E39 og Solasplitten. På denne måten vil en redusere 
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transport av farlig gods på mindre veier innenfor planområdet, og redusere 
sannsynligheten for trafikkulykker som medfører stengte veier. 
 
Når det planlegges midlertidig stengning av veier eller permanent 
stengning/omlegging av veinett, må det sikres akseptabel fremkommelighet 
for nødetatene. Fremkommelighet og utrykningstid til berørte områder bør 
vurderes i samråd med nødetatene før omlegging/stengning besluttes.  
 
Det er mulig å styre risikoen ved denne type hendelse gjennom planlegging, 
både i denne planen og styrt av IKDP Forus, og i de kommende plannivåene. 
Særlig for hovedveiene kan man planlegge alternative omkjøringsveier ved 
planlagte eller ikke-planlagte stengninger, og vurdere hvilke konsekvenser økt 
trafikkbelastning på lokalveier kan medføre ved stengte veier, og iverksette 
passende tiltak deretter (dette er detaljer som hører hjemme i senere 
planfaser). 
 
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering: Sannsynligheten for at en av de 
mindre veiene innenfor planområdet skal kunne bli midlertid stengt er vurdert 
å kunne inntreffe en gang hvert 2-10 år (S3). Stengt vei vil kunne få kritiske 
konsekvenser (K3). 

6. Uønskede 
villede 
handlinger 
 
Terror (A) 
 
Sabotasje (B) 
 

 
 
 
 
K5/S1 
 
K4/S2 

Det legges i planen opp til å samle bedrifter med mange ansatte i egne 
områder med godt tilrettelagt offentlig transport. Dette kan bidra til økt 
sårbarhet, og skjerming av områder med ansamling av mange mennesker bør 
planlegges med fysiske hindringer for annen trafikk. Neste plannivå vil vurdere 
tiltak gjennom utforming som innfrir sikkerhetsbehov. 
 
For å kunne vurdere sannsynlighet- og konsekvens ble det i møtet vurdert som 
hensiktsmessig å skille mellom terror (A) og sabotasje (B).  
 
Sannsynligheten for et terrorangrep er vurdert som lite sannsynlig, dvs. 
mindre enn en gang ila. 50 år (S1). Sannsynligheten for sabotasje er vurdert å 
være noe høyere, og er vurdert å kunne inntreffe en gang ila. 10 år og en gang 
ila. 50 år (S2). Konsekvensene ved terror er vurdert å være større (K5) enn ved 
sabotasje (K4). 
 
Denne risikoen håndteres ikke først og fremst gjennom planen, men gjennom 
fysiske tiltak og operative tiltak som de som driver virksomhet i planområdet 
må tilpasse sin virksomhet og sin risiko8. 

7. Kriminelle 
handlinger 

K2/S3 Særlig på Forus vest vil det være lite folk og aktivitet på kveldstid. Det ble i 
møtet informert om at det er lite kriminalitet på Forus.  Tiltak for å skape 
attraktive uteområder er inkludert som en del av planforslaget. Smarte 
løsninger vurderes i planen for å bidra til økt sikkerhetsnivå i området. 
 
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering: Basert på informasjon om dagens 
situasjon og det at Forus vest skal bygges ut med flere kontorplasser, er 
sannsynligheten for kriminelle handlinger vurdert å kunne inntreffe en gang 
hvert 2-10 år (S3). Kriminelle handlinger, som innbrudd eller hærverk, vil 
kunne medføre lokale skader og at systemer settes midlertid ut av drift (K2).  

                                                           
8 Politiet har i sin tilbakemelding på rapporten gitt innspill om at de ønsker å bli involvert i senere planfaser 
(reguleringsplan, hvor man kan legge inn reguleringsbestemmelser som kan håndtere noe av dette). 
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8. Branner, 
spesielt ved 
lager / 
industri 
(«uheldig 
naboskap») 

K5/S1 Det er en storulykkevirksomhet innenfor planområdet (Ref. 14). Planen legger 
opp til å plassere virksomheter med industriformål utenfor bussveien, dvs. 
bort fra områder med høy mennesketetthet. Dette gjelder virksomheter som 
er vurdert å kunne medføre miljøbelastning (for eksempel støy, støv), 
virksomheter med aktiviteter som kan utgjøre en risiko for tredjeperson, samt 
virksomheter med aktiviteter og/eller lager og håndtering av materiale med 
en viss risiko.  
 
Det finnes flere eksempler på allerede etablerte virksomheter på Forus hvor 
naboskap til andre virksomheter vurderes som uheldig. Dette gjelder for 
eksempel virksomheter med høy brannenergi og med en høyere risiko for 
brann (for eksempel avfallshåndteringsvirksomheter) som er plassert ved 
siden av virksomheter som håndterer større mengder farlig stoff eller kritisk 
infrastruktur. Brannvesenet har erfart flere branner hos avfallshåndterings-
anlegg og andre virksomheter, som har belyst dette som en aktuell problem-
stilling. Det anbefales å etablere en oversikt over virksomheter på Forus for å 
få en bedre oversikt over risikoen i området (Ref. Tiltak 4). 
 
I dagens regelverk er det flere utfordringer knyttet til å sikre god samhandling 
mellom beslutningstakerne slik at forutsetninger og kunnskapsgrunnlag blir 
sett i sammenheng, og å sikre at den samlede reguleringen i et område tar 
høyde for at risikoen kan endre seg over tid. Det legges i liten grad til rette for 
at kommuner kan følge opp og ha oversikt over virksomheter og det 
overordnede risikobildet over tid. Særlig mangel på virkemidler for å styre 
risikoen i området som helhet er en utfordring. Dette kan medføre «uheldig 
naboskap». Ved etablering av nye virksomheter bør det innenfor særskilte 
områder stilles krav til helhetlige risikovurderinger som innebefatter områdets 
samlede risiko. Dette temaet ble grundig vurdert ifm. utarbeidelsen av 
Risavika rapporten (Ref. 15). Det anbefales at IKDP-gruppen vurderer om det 
er anbefalinger/tiltak gitt i Risavika rapporten som bør vurderes nærmere for 
å unngå «uheldig naboskap» i planområdet. Det bør i særlig grad vurderes om 
det skal inkluderes bestemmelser som sikrer kommunen bedre oversikt over 
risiko i området og forhindrer «uheldig naboskap» (Ref. tiltak 3). 
 
Med dagens regelverk er det altså begrenset hva kommunene og IKDP Forus 
har mulighet til å gjøre for å styre denne risikoen gjennom kommunedel-
planen. 
 
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering: Hendelsen som er valgt å vurdere 
med tanke på sannsynlighet og konsekvens er en brann som oppstår ved en 
virksomhet for deretter å spre seg og påvirke omkringliggende virksomhet(er). 
Sannsynligheten for dette er vurdert å være liten (S1). En slik hendelse vil 
kunne få katastrofale konsekvenser (K5). 

5.4 Fremtidig usikkerhet 

Interkommunal kommunedelplan for Forus skal ha en tidshorisont fram til 2040. Det er stor grad av 

usikkerhet knyttet til hvordan næringsliv, transportmidler og teknologi vil utvikle seg i denne 

tidsperioden. Forus er et sentralt næringsområde hvor mye av den nasjonale utviklingen skapes. Videre 

er det ventet større klimatiske endringer. Viktig at risikobildet endres i takt med utviklingen.   
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5.5 Sårbarhetsvurdering 

Kort oppsummert er det sårbare grupper, sårbare objekter og hendelser som kan true viktige sam-

funnsfunksjoner som er av størst betydning på et overordnet nivå for sårbarhet i kommunedelplanen 

på Forus. 

For detaljer vedrørende sårbarhetsvurdering, vises det til kapittel 1.2.3 «Mulige hendelser/farer 

knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur», i vedlegg A. 

Det er flere virksomheter i planområdet som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk 

infrastruktur.  Eksempelvis IVAR, Lyse, SUS storkjøkken, Hjelpemiddelsentralen, Lyse katastrofelager, 

Stavanger og Sandnes kommune hovedlager for vann og avløp inkl. renovasjon. 

Det er mange veger inn og ut av planområdet, og gjennom planområdet og rikelig med muligheter for 

eksempel for nødetater til å kunne ta seg frem ved en eventuell hendelse, også om flere av vegene 

skulle være sperret. 

I dag er i stor grad transporten på Forus bilbasert, og mange vil i dag ikke være avhengig av offentlig 

transport for å komme seg inn i og ut av planområdet. Planen legger opp til mindre bilbasert transport, 

og det vil da være mange som vil være mer avhengig av offentlig transport enn i dag. Samtidig legges 

det opp til at en større andel av reisene gjennomføres med sykkel, en transportform som gir enda 

større fleksibilitet enn bilen, for eksempel ved stengte veger. 

I tilfelle en evakuering av bygninger eller virksomheter i området, for eksempel ved større 

arrangement, store hendelser, trusler eller terror, er det ikke hensiktsmessig å samle alle besøkende 

på et sted. Strategien med en oppsamlingsplass er man i ferd med å gå bort i fra, slik at det er mer 

ønskelig at evakuerende sprer seg og trekker unna i ulike retninger. Det er mange muligheter i alle 

retninger bort fra området, med plass til at alle kan komme seg unna til et sikkert område, utendørs 

eller innendørs. Flere steder i planområdet og rett utenfor planområdet er det både store 

virksomheter, idrettsanlegg og hoteller som egner seg til å ta imot større folkemengder i tilfelle det er 

behov for evakuering av deler av området.  

Enkeltvirksomheter som gjør seg avhengig av sikker strømforsyning, ev. sikker kommunikasjon, må selv 

sørge for back-up løsninger, for eksempel med egen nødstrøm (aggregat), egen satellittelefon etc. 

Kontrollromsfunksjoner og 2. og 3. linje beredskap innen olje- og gassvirksomhet er eksempler som 

kan komme i denne kategorien. 
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6 FORSLAG TIL TILTAK 

I dette kapittelet presenteres forslag til tiltak for å redusere risiko og sårbarhet, se Tabell 6.1. Tiltakene 

er ikke rangert med tanke på risikoreduserende effekt, kritikalitet etc. Tiltakene må følges opp og 

operasjonaliseres ytterligere før de implementeres og evalueres. Relevante interessenter må 

involveres i prosessen tilknyttet implementering av tiltak.  

Tabell 6.1 Forslag til risikoreduserende tiltak som er identifisert under arbeidet med ROS-analysen 

NR TILTAK BESKRIVELSE 

1.  Vurdere 
virksomhetens 
miljøbelastning 

Planen legger opp til at virksomheter som ønsker å etablere seg i enkelte områder, 
særlig i Forus øst, må dokumentere virksomhetens miljøbelastning. Dette for å 
sikre mot fare, lukt, støy, osv. Det bør sikres at det kommer tydelig frem i 
formuleringen at dette også gjelder risiko for tredjeperson, ikke bare for miljø.  

2.  Gjennomføre 
vurderinger 
knyttet til hvilke 
trær som plantes i 
planområdet 

Det planlegges å etablere flere grøntområder innenfor planområdet. Sterk vind vil 
kunne blåse ned trær, som kan medføre stengte veier og strømbrudd, samt 
medføre at blader fra trærne tetter rist i Foruskanalen.  Basert på dette anbefales 
det å gjennomføre vurderinger knyttet til hvilken type trær som plantes i 
planområdet for å redusere risikoen for at trær blåser ned og forårsaker 
skader/hendelser. Se tabell 1.2 i vedlegg A for en nærmere beskrivelse av sterk 
vind.  

3.  Bestemmelser 
som sikrer 
kommunen bedre 
oversikt over 
risiko i området og 
forhindrer 
«uheldig 
naboskap» 

Det ble i møtet diskutert at det i dagens regelverk er flere utfordringer knyttet til 
å sikre god samhandling mellom beslutningstakerne slik at forutsetninger og 
kunnskapsgrunnlag blir sett i sammenheng, og å sikre at den samlede reguleringen 
i et område tar høyde for at risikoen kan endre seg over tid. Det legges i liten grad 
til rette for at kommuner kan følge opp og ha oversikt over virksomheter og det 
overordnede risikobildet over tid. Særlig mangel på virkemidler for å styre risikoen 
i området som helhet er en utfordring. Dette kan medføre «uheldig naboskap». 
Ved etablering av nye virksomheter bør det innenfor særskilte områder stilles krav 
til helhetlige risikovurderinger som innebefatter områdets samlede risiko. Dette 
er et tema som har blitt grundig diskutert og vurdert i forbindelse med 
utarbeidelsen av Risavika rapporten (Ref. 15). 
  
Det er i Risavika rapporten (se særlig side 10-11, i kortversjonen) identifisert en 
rekke tiltak og anbefalinger, som også vil være relevante for Forus området. Særlig 
punkt 1 er vurdert å være relevant for Forus området; Kommunen bør vurdere bruk 
av bestemmelser i nye reguleringsplaner som sikrer at helhetlige 
risikobetraktninger blir foretatt forut for etablering av nye tiltak innenfor 
planområdet. Slike bestemmelser kan eksempelvis pålegge virksomheter i angitte 
områder å medvirke i utarbeidelse av samordnede risiko- og sårbarhetsanalyser 
og beredskapsplaner som tar hensyn til endringer av risiko i det aktuelle området.  
Det anbefales at IKDP-gruppen vurderer om det er anbefalinger/tiltak gitt i 
Risavika rapporten som bør vurderes nærmere for å unngå «uheldig naboskap» i 
planområdet. Det er ønskelig med bestemmelser som regulerer dette i et mer 
helhetlig perspektiv enn det dagens regelverk legger opp til. 

4.  Etablere en 
oversikt over 
virksomheter i 
Forus området  

Det anbefales å etablere en oversikt over virksomheter i Forus området for å få en 
bedre oversikt over risikoen i området. På denne måten vil en kunne få en oversikt 
over «uheldig naboskap». Dette vil videre kunne gi et bedre grunnlag for 
plassering av fremtidige virksomheter i planområdet. Samtidig kan en slik oversikt 
aldri forventes å være komplett fordi virksomheter (med dagens regelverk) fort-
løpende kan endre innholdet i virksomheten uten å melde fra til kommunene.  

5.  Redundans i 
kritisk 
infrastruktur 

Det er viktig å sikre redundans i all kritisk infrastruktur, så sant som praktisk mulig. 
Dette gjelder veg, elektrisitet, telekom m.m.) 
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7 KONKLUSJON  

ROS-analysen har identifisert flere mulige hendelser med behov for risikohåndtering gjennom risiko-

reduserende tiltak eller beredskap: 

• For følgende kan tiltak vurderes nærmere: 

o Sabotasje 

o Stengt veg 

o Urban flom 

o Terror  

o Brann 

o Grunnbrudd 

o Avgravning av kabel 

• For hendelsene strømbrudd og kriminelle handlinger er det vurdert at eksisterende barrierer 

og tiltak er tilstrekkelige. 

Det er ikke identifisert forhold som medfører så store risikoer eller sårbarheter at planen vanskelig 

kan realiseres på en trygg måte. 

Det er identifisert noen risikoforhold som gjelder i randsoner av planområdet og/eller utenfor plan-

området (eksempelvis trafo og annen infrastruktur for strømforsyning som ligger utenfor området, 

men som gir strømbrudd i planområdet hvis de ikke fungerer, eller hovedvannledning som ligger i 

randsoner i/utenfor området i øst). Siden den interkommunale kommunedelplanen for Forus påvirker 

risiko- og sårbarhetsbildet også utenfor planområdet, er det hensiktsmessig å inkludere disse 

forholdene i ROS-analysen. 

Flere tiltak kan iverksettes for å oppnå enda bedre sikkerhet, og større sannsynlighet for at 

kommunene oppnår de målene som er satt for IKDP Forus. Tiltakene som er foreslått, skisseres som 

mulige tiltakstyper (trafikkavvikling, trafikkforhold, evakuering etc.). Tiltakene er ikke rangert med 

tanke på risikoreduserende effekt, kritikalitet etc. De foreslåtte tiltakstypene må følges opp og 

operasjonaliseres ytterligere før de implementeres og evalueres. Det er naturlig at flere av disse 

forslagene følges videre i senere planprosesser med tilhørende ROS-analyser. 
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1 FAREGJENNOMGANG 

1.1 Innledning 

Dette vedlegget inneholder en oversikt over, og utfyllende informasjon om, temaer/hendelser som ble 

gjennomgått og vurdert i formøte og arbeidsmøte. Uønskede hendelser som ble diskutert og rangert i 

risikomatrise er beskrevet i analysens hovedrapport, kapittel 5. 

1.2 Gjennomgang av mulige farer 

Tema/hendelser fra DSB-veileder (Ref. 1) ble gjennomgått i formøtet for å identifisere hvilke tema det 

bør fokuseres på i arbeidsmøtet 11.01.18, og hvilke tema som er mindre relevant, se kapittel 1.2.1.  

I de resterende kapitlene gis en beskrivelse av temaer/hendelser som ble diskutert arbeidsmøtet. Det 

er et kapittel for hver av de seks hovedkategoriene gitt i DSB-veileder (Ref. 1).   

1.2.1 Mindre relevante eller ikke relevante tema/hendelser  

Tabell 1.1 inneholder en oversikt over temaer/hendelser som i formøtet ble vurdert å være mindre 

relevante eller ikke relevante, og som derved ikke inkluderes i det videre analysearbeidet. 

Tabell 1.1 Tema/hendelser vurdert å være mindre relevante eller ikke relevante 

TEMA/HENDELSE BEGRUNNELSE 

Skog- og lyngbrann Det er ikke noe særlig skog innenfor planområdet. Landskapet er i stor grad oppdyrket 
og veldrevet kulturlandskap, avbrutt av byområder, tettsteder og samferdselsanlegg. 
Brann i omkringliggende skog, som Sørmarka, er identifisert å kunne medføre brudd i 
strømforsyning til planområdet. Denne hendelsen er dekket av hendelse 4 Strømbrudd 
i og utenfor planområdet.   

Havnivåstigning Planområdet grenser ikke til hav.  

Samferdselsårer 
som jernbane og 
luftfart 

Jernbanen og Stavanger lufthavn Sola er lokalisert utenfor planområdet. En hendelse 
som setter jernbanen eller lufthavnen ut av drift vil kunne medføre store forsinkelser 
for ansatte og kunder som skal til/fra Forus. Hendelsene Storulykke jernbane og 

Storulykke luftfart er omhandlet i Stavanger kommunes helhetlige ROS-analyse (Ref. 2) 

og det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre vurderinger utover dette for 
Forus.   

Nedbørsmangel Ikke relevant. 

Skipsfart Ikke relevant. 

Damanlegg Ikke relevant.  

 

Tema som i møtet ble vurdert som særlig relevante er risiko- og sårbarhetsforhold som kan 

kategoriseres under næringsvirksomhet og kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer. I 

tillegg ble flere naturgitte forhold, som urban flom og radon trukket frem som tema som bør diskuteres 

i arbeidsmøtet. 
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1.2.2 Mulige hendelser/farer knyttet til naturgitte forhold 

I dette kapitlet presenteres vurderinger knyttet til naturgitte forhold.  

Tabell 1.2 Naturgitte forhold 

FARE BESKRIVELSE  

Sterk vind Sterk vind i planområdet vil forekomme regelmessig, gjerne årlig i form av 
høst/vinterstormer. Sterk vind vil kunne medføre stengte veier, strømbrudd og tetning 
av rist i Foruskanalen, som følge av at vind tar med seg bygningsavfall og trær. For en 
beskrivelse av Urban flom se hendelse nr. 1, Strømbrudd se hendelse nr. 4 og Stengte 
veier se hendelse nr. 5 i hovedrapport. (Ref. Tiltak 2 i hovedrapport) 

Havnivåstigning Hafrsfjord, kan medføre tilbaketrykk i Foruskanalen. Det etableres hensynsoner for å 
kunne flytte utløpet til kanalen lenger oppe ved behov. Ikke identifisert som utfordring 
ved Gandsfjord.  

Snø/is Is på vei kan medføre stengte veier og redusert fremkommelighet. For en beskrivelse 
av Stengte veier se hendelse nr. 5, i hovedrapport. 

Frost/tele/ 
sprengkulde 

Gammel innsjø. Vind viktig for å få lufte ut kald luft, ta hensyn til dette i byggingen. 
Kjent utfordring, ingen endring.  

Store 
nedbørsmengder/ 
flom 

Det er utarbeidet en egen vannplan for Forus området (Ref. 3). I følge planen er de 
største vannansamlinger: 

• Krysset Løwenstrasse/Forusbeen 

• Eksisterende dammer i kanalen gjennom felt C 

• Golfbanen og jord/skogsområder øst for Forusbeen 

• Boligfeltet øst for E39 

• Deler av felt A 
 

 
 
Det er i planen identifisert en rekke tiltak for vannhåndtering i området. Hovedfunn fra 
vannplanen er følgende:  

• Nødvendig med fordrøyning og overvannsdempende tiltak i deler av området. 

• Ved nye tiltak: Veinettet rundt bygningsmasse brukes som flomvei. 

• Unngå kjellere, må påregne at overvann står i flukt med terrenget. 

• Sikre tilstrekkelig høydeforskjell mellom topp overvannskummer ved 
inngangsparti og innkjøring til parkeringsgarasjer, kjellere etc. 

• Åpne parkeringsplasser etc. bør anlegges på nivå lavere enn omkringliggende veger 
og danne lavpunkt/fordrøyning ved flom. 
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FARE BESKRIVELSE  

• Felt B-vest svært flomutsatt og må håndteres særskilt. Bebyggelse må planlegges 
slik at det er ok med flomvann rundt bygningene. 

• Ved utbygging syd for Åsenveien mellom Jamnholen og krysset 
Forusbeen/Åsenveien, må bebyggelsen ligge høyt nok til at vann fra kanalen ikke 
kommer inn til bygningsmassen, men det må være flomveier mellom 
byggene/tomtene slik av vann fra kanalen kan strømme forbi og ut på Golfbanen 
da denne har stor magasineringsevne. 

 
For en beskrivelse av Urban flom (oversvømmelse) se hendelse nr. 1 i hovedrapport. 

Radon 
 

Forus området er registrert som mulig risikoområde for radon. Radonproblematikk 
ivaretas gjennom tekniske forskrifter. Det er ikke mulig å utelukke forekomst av radon 
i bygg ved å kun måle grunnforholdene. 

 

1.2.3 Mulige hendelser/farer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur 

I dette kapitlet presenteres vurderinger knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur.  

Tabell 1.3 Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur 

FARE BESKRIVELSE  

Gass Lyse gassnett leverer gass til flere virksomheter innenfor planområdet. Ved brudd kan 
gass antenne. Brudd på gassledning kan forårsakes av avgravning eller grunnbrudd. For 
en beskrivelse av Avgravning av kabler/ledninger se hendelse nr. 3 i hovedrapport. Det 
stilles krav om gravemelding og entreprenører som skal grave i nærheten av gassledning 
kurses. Det er også etablert sikkerhetssoner. Det er ingenting i planforslaget som endrer 
på forhold knyttet til gassdistribusjon. 

Telekommunikasjon Flere avgravninger hvert år. Det stilles krav om gravemelding. Det er ingenting i 
planforslaget som endrer på forhold knyttet til telekommunikasjon. For en beskrivelse 
av Avgravning av kabler/ledninger se hendelse nr. 3 i hovedrapport. 

Renovasjon/ 
avfallshåndtering 

Det er flere renovasjonsanlegg lokalisert innenfor planområdet. Forus gjenvinning, 
Forus energigjenvinning, Westco og Forus sorteringsanlegg (under bygging). Virksom-
hetene vil kunne håndtere avfall selv om anlegg er ute av drift. De senere år har det 
vært to branner i denne type virksomhet på Forus. Brann kan påvirke Statnetts høy-
spentledninger og omkringliggende virksomheter, samt medføre behov for at nær-
liggende virksomheter evakueres. Det nye planforslaget legger opp til at kontorvirk-
somhet etableres i kjerneområder, ikke i nærheten av renovasjon/avfallshåndtering. 

Tjenester skoler, 
barnehage og 
helseinstitusjoner 

Det er ingen skoler innenfor selve planområdet, men det er flere like utenfor. Det er 
flere barnehager innenfor området, både øst og vest for E39. Planen legger opp til at 
det kan bygges flere barnehager øst for E39. 

Sårbare grupper Hjemmeboende eldre og personer som arbeider ved vernet bedrift i planområdet er 
eksempler på sårbare grupper innenfor planområdet. Ingenting i planforslaget endrer 
på dette, med unntak av at det legges opp til økt boligbygging øst for E39.  

Nød- og 
redningstjenester 

Ingen av nød- og redningsetatene har lokaliteter innenfor planområdet. Er lokalisert i 
nærheten og har kort responstid dersom det inntreffer en hendelse i planområdet. 
Stengte veier vil kunne påvirke fremkommeligheten til nødetatene. For en beskrivelse 
av Stengte veier se hendelse nr. 5 i hovedrapport. 

Vannforsyning Det går en hovedvannledning i en av randsonene øst innenfor og rett utenfor plan-
området. Ved hendelser som fører til at vannet enten må stenges av, eller det blir 
brudd og vannet kan lekke ut i omgivelsene, vil dette kunne få konsekvenser for mange 
både i og utenfor planområdet. 
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1.2.4 Mulige hendelser/farer knyttet til næringsvirksomhet 

I dette kapitlet presenteres vurderinger knyttet til samlokalisering, virksomheter som forvalter kritiske 

samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, samt virksomheter som håndterer farlige stoffer, 

eksplosiver og virksomheter underlagt storulykkesforskriften. 

Tabell 1.4 Næringsvirksomhet 

FARE BESKRIVELSE  

Samlokalisering  Det nye planforslaget, hvor det skilles mellom tre ulike kategorier virksomheter, vil i 
større grad enn i dag legge til rette for at virksomheter av lik type samlokaliseres. Se 
hendelse 8 i hovedrapport for en beskrivelse av Branner, spesielt ved lager / industri 
(uheldig naboskap). 

ADR (farlig gods) 
transport til og fra 
bedrifter 

Det planlegges med at virksomheter med industriformål skal lokaliseres i ytterkanten 
av planområdet og slik få enkel adkomst til E39 og Solasplitten. På denne måten vil en 
redusere transport av farlig gods på mindre veier innenfor planområdet, og redusere 
sannsynligheten for trafikkulykker som medfører stengte veier. Se hendelse 5 i 
hovedrapport for en beskrivelse av Stengte veier. 

Virksomheter som 
forvalter kritiske 
samfunnsfunksjoner 
og kritisk 
infrastruktur 

Det er flere virksomheter i planområdet som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritisk infrastruktur.  Eksempelvis IVAR, Lyse, SUS storkjøkken, Hjelpemiddel-sentralen, 
Lyse katastrofelager, Stavanger og Sandnes kommune hovedlager for vann og avløp 
inkl. renovasjon. 

Virksomheter som 
håndterer farlige 
stoffer, eksplosiver 
og storulykke 
virksomheter 

Det er flere virksomheter som håndterer farlige stoffer, og en storulykkevirksomhet, 
innenfor planområdet (Ref. 4). I følge representant fra brannvesenet er det 33 
virksomheter i området som har meldt inn at de har farlige stoffer. For en beskrivelse 
av Branner, spesielt ved lager / industri (uheldig naboskap) se hendelse nr. 8 i 
hovedrapport. 

Tvedt senteret og 
Ikea, store 
folkemengder 

Mange kan være dagsbesøkende som ikke er særlig kjent i området. En sårbar gruppe 
dersom det inntreffer en større hendelse.  

 

1.2.5 Mulige hendelser/farer knyttet til forhold ved utbyggingsformålet 

I dette kapitlet presenteres vurderinger knyttet til om det er forhold ved utbyggingsformålet som 

medfører nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet.  

Tabell 1.5 Forhold ved utbyggingsformålet 

FARE BESKRIVELSE 

Åpning av vannveier For å skape et mer naturlig vannmiljø i planområdet er et forslag å skape flere åpne 
vannveier. Dette vil kunne bidra til økt risiko for urban flom. For en beskrivelse av 
Urban flom (oversvømmelse) se hendelse nr. 1 i hovedrapport.  

Samlokalisering av 
industribedrifter 

Det nye planforslaget, hvor det skilles mellom tre ulike kategorier virksomheter, vil i 
større grad enn i dag legge til rette for at virksomheter av lik type samlokaliseres. Dette 
medfører en potensiell fortetning av industribedrifter. For en beskrivelse av Branner, 
spesielt ved lager / industri (uheldig naboskap) se hendelse nr. 8 i hovedrapport. 

Økt menneske-
tetthet 

Det nye planforslaget legger opp til en økning i antall ansatte med arbeidssted på 
Forus. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor økningen vil kunne være. Basert på 
konservative tall vil det kunne være snakk om en økning på 20 000-30 000 personer. 
Dette vil potensielt gi flere mulige eksponerte ved en hendelse. 
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FARE BESKRIVELSE 

Økt trafikk En økning i antall ansatte med arbeidssted på Forus vil kunne medføre en økning i 
trafikken. Konsentrert arealbruk skal begrense transportbehovet og bygge opp om null 
vekst målet for personbiltrafikk. Bypakken består av prosjekter med hovedvekt på 
miljøvennlige transportformer som kollektiv, sykkel, gange og prioritering av 
næringstransport (Ref. 5). 

 

Det ble i møtet diskutert at situasjonen på fremtidens Forus vil bli bedre enn dagens situasjon ved at 

alle kommuner, med interesser i planområde samarbeider om reguleringsplanen, har felles forståelse 

av risiko i området og løsninger som etableres.   

1.2.6 Mulige hendelser/farer knyttet til forhold til omkringliggende områder 

I dette kapitlet presenteres vurderinger knyttet til om det er risiko og sårbarhet i omkringliggende 

områder som kan påvirke utbyggingsformålet og planområdet, samt forhold ved utbyggingsformålet 

som kan påvirke omkringliggende områder. 

Tabell 1.6 Forhold til omkringliggende områder 

FARE BESKRIVELSE 

Nato basen Den eneste Nato basen i Norge er lokalisert tett på planområdet. 

Brann i Sørmarka  Brann i Sørmarka som påvirker høyspent linjestrekk til planområdet vil medføre 
strømbrudd i planområdet. For en beskrivelse av Strømbrudd i og utenfor planområdet 
se hendelse nr. 4 i hovedrapport. 

Ras ved 
trafostasjon i 
Nådlandskroken  

Det er ustabile fjellblokker i nærliggende skråning til trafostasjon i Nådlandskroken 
(Ref. 6). Ras vil kunne påvirke trafostasjon og slik medføre strømbrudd i planområdet. 
For en beskrivelse av Strømbrudd i og utenfor planområdet se hendelse nr. 4 i 
hovedrapport. 

 

1.2.7 Mulige hendelser/farer knyttet til forhold som påvirker hverandre 

I dette kapitlet presenteres vurderinger knyttet til om identifiserte risiko og sårbarhetsforhold i 

planområdet påvirker hverandre og medfører økt risiko og sårbarhet i planområdet. I tillegg er 

naturgitte forhold og effekt av klimaendringer vurdert. 

Tabell 1.7 Forhold som påvirker hverandre 

FARE BESKRIVELSE  

Foruskanalen  Det ble i møtet diskutert at klimaendringer som økt nedbør og vind vil kunne få uheldige 
konsekvenser for Foruskanalen. Kanalen vil kunne få utilstrekkelig kapasitet til å ta unna 
nedbøren og vind vil kunne medføre at rusk og rask tetter til risten oftere enn i dag. For en 
beskrivelse av Urban flom (oversvømmelse) se hendelse nr. 1 i hovedrapport. 

Økt 
byggeaktivitet  

Det ble i møtet diskutert at økt byggeaktivitet i kombinasjon med sterk vind vil kunne 
medføre utfordringer. Sterk vind er nærmere vurdert i Tabell 1.2.  
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