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1 Metode og forutsetninger

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på 

foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 

påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 

sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og 

kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

- Svært sannsynlig (4) -

- Sannsynlig (3) -

- Mindre sannsynlig (2) -

- Lite sannsynlig (1) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.

kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år)

det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:

Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning 

med mer.

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke fins.

3. Alvorlig Behandlingskrevende skader Midlertidig/behandlings-

krevende skade

System settes ut av drift over 

lengre tid; alvorlig skade på 

eiendom.

4. Svært alvorlig Personskade som medfører 

død eller varig mén; mange 

skadd.

Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; 

uopprettelig skade på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell:

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ifht nytte

- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 

tiltak som begrenser konsekvensene. 

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig
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2 Overordnet risikovurdering

Planforslaget legger til rette for fortetting av bolig- og næringsareal i Otta sentrum, og området er 

tidligere regulert i reguleringsplan og avsatt til byggeformål i kommuneplanen. Utenfor planområdet 

fremstår området som utbygd og er sterkt påvirket av tidligere utbygginger. Inntil planområdet 

pågår det for tiden en egen reguleringsplan for bygging av rundkjøring ved Rv15 og avkjøring til 

Otta. For Otta som regionsenter er det nå vedtatt en stedsutviklingsplan som nå skal detaljeres og 

følges opp. 

Otta har gjentatte ganger vært rammet av flom, og planområdet ligger i område som er avsatt som 

fareområde for 200- års flom. Deler av området har også stått under vann i 2009 og 2011. 

Planforslaget forutsetter at prosjektert forbygning/flomvern blir utført av NVE slik det er planlagt 

oppstart i 2015, og ROS-analysen legger NVEs flomforebyggende arbeid til grunn for arbeidet. 

Forholdet rundt flom er beskrevet i eget avsnitt.

Deler av Otta er utsatt skred og ras. Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområdene som er 

utarbeidet av NVE, og det vurderes derfor ikke å være utsatt for slik risiko.

Reguleringsplanen for ny rundkjøring på Rv15 har vist at området er støyutsatt for deler av 

planområdet. I bymiljøet er det vanskelig å få til god støyskjerming langs vegene. Bebyggelsen må 

derfor tilpasses for å sikre tilfredsstillende støyforhold innendørs.

Konsekvenser av uønskede hendelser som følge av tiltak forslått i reguleringsplanen, er for det 

meste ubetydelig eller mindre alvorlige. Det er konkludert med at 12 aktuelle hendelser utgjør en 

risiko i henhold til denne analysen. Av disse hendelsene er 6 av en art der tiltak skal vurderes 

mens èn hendelse viser at tiltak er nødvendige i henhold til matrisen. Denne hendelsen er 

ødeleggelsen av en nær trua art og det finnes ingen avbøtende tiltak for hendelsen hvis tiltak i 

reguleringsplanen skal realiseres.

2.1 FORHOLD TIL FLOM

Reguleringsplanen har lagt til grunn NVE rapport 12-2005 "Tiltaksvurdering mot oversvømmelser i 

Otta sentrum" og NVEs flomsonekart for Otta (5-2000) til grunn for de vurderingene som er gjort i 

forhold til flomnivået. 

Planområdet slik det er vist i flomsonekartet, er utsatt for flom. Bygging av boliger krever 

sikkerhetsklasse F2 (200-års flomnivå), mens garasjer kan bygges innenfor sikkerhetsklasse F1 

(20-års flomnivå). Uten flomvoll vil planområdet oversvømmes av elvevann, og det vil ikke være 

mulig å realisere utbyggingen av området. Ved bygging av flomvoll, forutsettes det at den bygges 

av tilstrekkelig dimensjon for å sikre området mot 200-års flom / oversvømmelse. NVEs forbygning 

vil altså sikre planområdet for flomvann som renner inn i planområdet.
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Grunnvannsstanden i området vil stige som følge av høyere vannføring i Otta-elva ved flom. NVE 

rapport 12-2005 viser grunnvannsnivåer ved vårflom i -93, og hvordan ulike tiltak vil påvirke 

grunnvannsnivået. Rapporten viser at elverensk vil ha god effekt på grunnvannsnivået i sentrum, 

estimert til å være 0,5 – 1 meter. I vårflommen -93 er grunnvannsnivået i planområdet beregnet til 

mellom 284,5 og 285. Dette er 50 cm under ferdig prosjektert garasjegulv slik det foreligger i 

planforslaget. Rapporten viser også at ved rensk i elveløpet vil grunnvannsnivået senkes, og at ved 

vårflom vil nivået være ca 284. 

NVE kommer til å gjennomføre elverensk som en del av arbeidet med å bygge flomvoll, og det er 

derfor sannsynlig at grunnvannsnivået ved vårflom kommer til å ligge på rundt 284 meter.

Det er ikke gjort beregninger verken av forslagsstiller eller NVE som nøyaktig beregner 

grunnvannsnivået i planområdet ved 20-års flom. Planbestemmelsene fastsetter at tekniske 

installasjoner som ikke tåler flom/vann ikke kan monteres lavere enn 1 meter over ferdig gulv i 

kjeller, dvs 286,5 meter. Det er da ca 2,5 meter fra forventet grunnvannsnivå ved vårflom opp til 

tekniske anlegg i bygget. Det er også høyere enn registert flomnivå (uten flomvoll) for flommene i 

1995 og 1997 (hhv 285.95 og 285.97).

Med bakgrunn i NVEs rapport mener forslagsstiller at det er tilstrekkelig gjort rede for at kjelleren vil 

tilfredsstille kravene til sikkerhetsklasse F1 også når det gjelder nivå for grunnvann, forutsatt at 

ferdig gulv kjeller legges minst må høyde 285.50. Det foreligger en rekkefølgebestemmelse som 

regulerer behovet og nødvendigheten av bygging av flomvollen før brukstillatelse kan gis for 

bygninger i området.
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3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras/-skred Nei

2. Snø-/isras Nei

3. Flomras Nei

4. Elveflom Ja 3 2 Kjellernivå vurderes til å ligge sikkert for 20-

års flom. Tekniske installasjoner skal ligge 

1 meter over gulv. Konsekvensene antas 

derfor å være små.

5. Radongass Nei Ikke målt. Radonsikring gjøres som krav i 

TEK 10.

Vær, vindeksponering. Er området:

6. Vindutsatt Nei

7. Nedbørutsatt Nei

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8. Sårbar flora Nei

9. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2 Tårnseiler og hønsehauk er observert i 

planområdet. Foreslått utbygging antas 

ikke å gi følger for artene.

10. Verneområder Nei

11. Vassdragsområder Nei Det er avsatt areal til NVEs forbygging 

langs Otta-elva i planen, men selve tiltaket 

gjennomføres og prosjekteres i NVEs regi.

12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente registreringer.

13. Kulturminne/-miljø Nei Ingen kjente registreringer.
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Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

14. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 2 Fortettingen vil ikke medføre stor endring 

av trafikken i Otta sentrum. Bortfall av 

eksisterende parkeringsplasser til fri bruk, 

kan redusere behovet for bilbruk internt i 

Otta.

15. Havn, kaianlegg Nei

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei

18. Kraftforsyning Nei

19. Vannforsyning Nei

20. Forsvarsområde Nei

21. Tilfluktsrom Nei

22. Område for idrett/lek Ja 1 1 Det opparbeides eget lekeareal innenfor 

byggeområdene i planen.

23. Rekreasjonsområde Ja 1 1 Planen legger til rette for økt tilrettelegging 

langs Otta-elva

24. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

25. Akutt forurensning Nei

26. Permanent forurensning Nei

27. Støv og støy;industri Nei

28. Støv og støy;trafikk Ja 3 2 Deler av planområdet er utsatt for støy. 

Planbestemmelsene ivaretar at nye 

boenheter får tilfredsstillende støyforhold 

innendørs.

29. Støy; andre kilder Nei

30. Forurenset grunn Nei

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei

32. Høyspentlinje (stråling) Ja 3 2 Trafoer/høgspentlinjer i bakken må legges 

om som følge av tiltaket.

33. Risikofylt industri  mm 
(kjemikalier/eksplosiver)

Nei

34. Avfallsbehandling Nei

35. Oljekatastrofeområde Nei
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Medfører planen/tiltaket:

36. Fare for akutt forurensning Ja

37. Støy og støv fra trafikk Ja

38. Støy og støv fra andre kilder Ja

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver)

Nei

Transport. Er det risiko for:

41. Ulykke med farlig gods Nei

42. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til 
området

Nei

Trafikksikkerhet

43. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 2 Eksisterende avkjørsler beholdes. Det 

legges opp til økt utbygging av fortau og 

gang- og sykkelveger i området.

44. Ulykke med gående/syklende Nei

45. Andre ulykkespunkter Nei

Andre forhold

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål

Nei

47. Er det potensiell sabotasje-/terrormål i 
nærheten?

Nei

48. Regulerte vannmagasiner med spesiell 
fare for usikker is, endringer i 
vannstrand mm

Nei

49. Naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc)

Ja 2 3 Det har tidligere vært ulykker knyttet til fall i 

elva i planområdet. Økt tilrettelegging langs 

elva må følges opp med en vurdering av 

eventuelle sikringstiltak langs 

elvepromenaden.

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring

Nei

52. Skolebarn ferdes gjennom planområdet Nei
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3.1 ENDELIG RISIKOVURDERING: 

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig 4, 28, 32

2. Mindre sannsynlig 9, 14, 43, 49

1. Lite sannsynlig 22, 23

Det er konkludert med at 12 aktuelle hendelser utgjør en risiko i henhold til denne analysen. 

Hendelsene er delt inn i følgende kategorier med tanke på tiltak:

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ifht nytte

- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Hendelser i gule og røde felt, der tiltak skal vurderes eller er nødvendige, er omtalt nærmere 

nedenfor: 

Svært sannsynlige hendelser:

Ingen hendelser

Sannsynlige hendelser: 

 (4) Elveflom
Deler av planområdet er flomutsatt i dag, men flomvoll samt rensk i elveleiet vil bli gjennomført av NVE før 

byggearbeider startes på området.  Kjeller bygges for å kunne tåle 20-års flom, jfr krav til TEK 10. 

Konsekvensene av flommen vil derfor være små.

 (28) Støy og støv fra trafikk
Deler av planområdet er utsatt for støy fra Rv15. Det er vanskelig å støyskjerme langs vegen, og 

støyreduksjonen må derfor kunne gjøres i fasaden for å sikre akseptable støyforhold innendørs. Planløsningen 

på leiligheter må sikre stille side ut mot gårdsrommet i sør.

 (32) Høgspentlinje, stråling
Det går en rekke høgspentkabler innenfor planområdet i dag mellom ulike trafostasjoner. Disse må delvis 
flyttes/legges om til andre deler av byggeområdet. Dette gjøres i dialog med anleggseier.
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Mindre sannsynlige hendelser: 

 (9) Sårbar fauna / fisk
Det er observert tårnseiler og hønsehauk innenfor planområdet (næringssøkende). Foreslått fortetting vil 

sannsynnligvis ikke endre artenes bruk av området ettersom det allerede er tett utbygd og har liten naturlige 

element.

 (14) Vei, bru, knutepunkt. 
Belastningen på veger og andre knutepunkter antas å forbli på samme nivå som i dag og tiltak anses derfor 

ikke som nødvendig. 

 (43) Ulykker i kryss
Regulerte kryss er vist med frisiktsoner. Krysset E.Hougens gate/Storgata er utvidet noe for å gi bedre 

svingradius for lastebil. Generelt sett er gående og syklendes behov prioritert sterkere i planforslaget enn i 

gjeldende plan.

 (49) Naturlige terrengformasjoner som gir spesiell fare
Nærhet til Otta-elva utgjør også en risiko. Det har tidligere skjedd ulykker i området pga lek i nærheten av elva. 

Etablering av gangveg på toppen av flomvollen vil gi økt ferdsel, og større sannsynlighet for ulykker ved at noen 

faller ned mot elva. I utgangspunktet ønskes det ikke sikring av elvekanten av hensyn til vedlikehold av 

flomsikringen.

Lite sannsynlige hendelser: 

(22) Område for idrett/lek

Det skal opparbeides eget område for lek innenfor byggeformålene. Det vil ikke bli noe redusert lekeareal som 

følge av utbyggingen.

 (23) Rekreasjonsområde
Det er delvis tilrettelagt for et sitteområde i nærheten av Otta-elva i dag, og sommerstid brukes området av 
bobilturister. Dette vil ikke lenger være mulig ved utbygging, men det skal samtidig legges til rette for at man 
kan gå langs elvebredden, en begynnelse på en tursti langs elvebreddene på Otta.


