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1. Sammendrag med anbefalinger 
 
Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det tatt 

utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS (DSB, 2017). Det er vurdert 10 aktuelle risikoforhold 

og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 

foreslått bruk av planområdet på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for oppfølging for 

samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 

(1) Kvikkleireskred  

(2) Flom fra nedbørshendelser 

(3) Radongass 

(4) Forurenset grunn 

(5) Forurensning av drikkevann  

(6) Støy og støv fra trafikk 

(7) Trafikkulykker   

(8) Flyplass 

(9) Forsvar 

(10) Brann- og eksplosjonsfare 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene (se kapittel 5.2), enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, og antatt 

risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og 

foreligger. 

 
Oppsummerende tabell 

Virkning: 
Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Sannsynlighet: 

Svært sannsynlig 6    

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig  1, 2, 3  5, 7, 10  

Lite sannsynlig 4 9  8 
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2. Innledning  
 

2.1. Bakgrunn og formål 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av 

planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Videre er 

det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at planer skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å 

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med ROS-analysen. 

 

2.2. Dagens situasjon  
Planområdet ligger på Nepåkeren, en del av Rønvikjordene i Bodø kommune. Området ligger mellom 

eksisterende og ny trase for rv. 80. I sørøst grenser området til boligområdet Bjørkåsen og et eldre boligområde 

i Børsingveien. Sør for planområdet på andre siden av riksveien ligger Bodin kirkegård.  

Arealet har tidligere vært dyrket mark men har blitt benyttet som anleggsområde i forbindelse med bygging av 

rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset og Bodøtunnelen i regi av Statens vegvesen. Rundt planområdet finnes 

etablerte boligområder, større veginfrastruktur, kirkegård og jordbruksområder. Forsvarets utleieboliger i 

tilknytning til Bodin leir ligger øst for planområdet. Det ligger også en barnehage vest for planområdet. 

 

2.3. Planlagte tiltak 
Formålet med planen er å etablere et depot for bussene til Nordland fylkeskommune. Planarbeidet skal 

vurdere om andre funksjoner kan samlokaliseres på tomten. Aktuelle funksjoner er Bodø kommunes tekniske 

avdeling drift og produksjon eller andre kommunale tjenester.  

  

Figur 1: Planområdets avgrensning. 
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3. Metode 
 

3.1. Metode og gjennomføring 
ROS-analysen er gjennomført basert på NS 5814 Krav til risikovurderinger (1) og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (2). 

Analyseprosessen har foregått i følgende trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt/planområde 

2. Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser 

3. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser 

4. Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser 

5. Vurdering av aktuelle tiltak 

6. Oppfølging og rapportering 

 

 

3.2. Vurdering av risiko 
I kartleggingen av farer og aktuelle risikoforhold er det benyttet sjekkliste for ROS-analyser basert på DSBs 

veileder og egne sjekklister. 

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til fire risikostyringsmål:  

• Liv og helse (helseskader og dødsfall) 

• Stabilitet (svikt i viktige samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og evakueringsbehov) 

• Ytre miljø (miljømessige konsekvenser) 

• Materielle verdier  

 

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens med tilhørende usikkerhet. For alle 

identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en risikomatrise til å 

presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som benyttes er vist i Figur 2. 

Virkning: 
Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Sannsynlighet: 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig     

Lite sannsynlig     
Figur 2: Risikomatrisen som benyttes til å presentere risiko tilknyttet uønskede hendelser. 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige virkninger, 

krever tiltak. 

 

Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere beskrevet i tabell 1 

og tabell 2. 
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Tabell 1: Tabellen viser hvordan vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser klassifiseres. 

Lite sannsynlig Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en 
teoretisk sjanse 

Mindre sannsynlig Hendelsen kan skje 

Sannsynlig Kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 

Svært sannsynlig Kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
 

Tabell 2: Tabellen viser hvordan uønskede hendelsers alvorlighetsgrad klassifiseres. 

Ubetydelig Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig. 
Minimale tap av materielle verdier.  
 

Mindre alvorlig Få eller små person- eller miljøskader. Små eller begrensede tap av materielle 
verdier.  
 

Alvorlig Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift 
over lengre tid. Betydelige tap av materielle verdier 

Svært alvorlig katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige miljøskader, 
system settes varig ut av drift. Medfører svært store tap av materielle verdier 

 

3.3. Avgrensninger og forutsetninger 
Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 

• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 

• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 

• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i anleggsfasen. 

• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet materielle verdier og miljø. 

• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort dokumentasjon for 

Rambøll fra oppdragsgiver. 

 

3.4. Uønskede hendelser, virkninger og tiltak 
I tabellen under er sjekkliste fra DSB med mulige uønskede hendelser gjennomgått for å belyse aktuelle tema.  
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og å ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger, krever tiltak. 
 
Tabell 3: Tabell over mulige uønskede hendelser. 

Hendelse/situasjon 
Aktuelt 
ja/nei 

Sannsynlig Virkning 
Risiko 
 

Kommentar 

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1. Masseras /skred Ja Mindre 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

 Kvikkleireskred kan være 
aktuelt da området består 
av marine løsmasser.  

2. Snø / isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Ja Mindre 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

 Området ligger innenfor 
aktsomhetsområde for 
flom.  

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Ja Mindre 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

 Moderat til lav aktsomhet 
for radonforekomster. 
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7. Vind Nei     

8. Nedbør Nei     

9. Sårbar flora Nei     

10. Sårbar fauna - fisk Nei     

11. Naturvernområder Nei     

12. Vassdragsområder Nei     

13. Fornminner Nei     

14. Kulturminner Nei     

Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for: 

15. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Ja - - - Flere ulike uønskede 
hendelser på bussdepotet 
kan få virkninger for 
kollektivtransport. 
Virkninger for funksjonen 
til kollektivnettverket 
omtales under de aktuelle 
hendelsene risikoen kan 
knyttes til.  

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei     

18. Skole barnehage Nei     

19. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

Nei     

20. 
Brannslukningsvann 

Nei     

21. Kraftforsyning Nei     

22. Vannforsyning Nei     

23. Forsvarsområde Ja Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

 Planområdet grenser til 
Bodin leir.  

24. 
Rekreasjonsområder 

Nei     

Forurensningskilder – Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei     

26. Permanent 
forurensing 

Nei     

27. Støv og støy; 
industri 

Nei     

28. Støv og støy; 
trafikk 

Ja    Planområdet berøres av 
støy fra flyplassen. Dette 
punktet omtales under 
«støv og støy fra andre 
kilder».  

29. Støy; andre kilder Nei     

30. Forurenset grunn Ja Mindre 
sannsynlig  

Mindre 
alvorlig 

 Planområdet omfatter 
grunn som oppgis å være 
forurenset. Planområdet 
benyttes i dag som 
anleggsområde.  

31. Høyspentlinje Nei     

32. Risikofylt industri Nei     
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33. Avfallsbehandling Nei     

34. 
Oljekatastrofeområde 

Nei     

 

Forurensing – Medfører tiltak i planen: 

35. Fare for akutt 
forurensing 

Nei     

36. Støy og støv fra trafikk Nei     

37. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei Svært 
sannsynlig 

Ubetyde
lig 

 Drift av bussdepotet vil 
medføre noe støv og 
støy.  

38. Forurensing av sjø Nei Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig  Tiltaket vil ikke ha risiko 
for å forurense sjø, men 
potensielt grunnvann. 
Risiko tilknyttet 
forurensning av 
grunnvann vil i stedet 
omtales.  

39. Risikofylt industri Nei     

Transport - Er det risiko for: 

40. Ulykke med farlig gods Nei     

41. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei     

42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig  Det er muligheter for at 
to eller flere kjøretøy 
kolliderer på 
planområdet. Punkt 42 
og 43 vil vurderes 
sammen under 
«trafikkulykker». 

43. Ulykker med gående - 
syklende 

Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig  Tilstedeværelse av 
kjøretøy og myke 
trafikanter på 
bussdepotet gjør dette 
punktet aktuelt. Punkt 42 
og 43 vil vurderes 
sammen under 
«trafikkulykker».  

44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei     

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

45. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei     

46. Regulerte vannmagasin 
med usikker is /varierende 
vannstand 

Nei     

47. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 
gruver, sjakter og lignende 

Nei     
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48. Andre forhold 
(Flyplass) 

Ja Lite 
sannsynlig 

Svært 
alvorlig 

 Planområdet ligger i 
nærheten av Bodø 
flyplass. Risiko som 
virksomheten på 
bussdepotet kan ha for 
flyvirksomheten vurderes 
under eget punkt 
«flyplass».  

49. Andre forhold (Brann 
og eksplosjon) 

Ja   Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig  Planområdet vil 
inneholde diselpåfylling 
og ladning av el-bus. Til 
disse aktivitetene er det 
tilknyttet en viss brann- 
og eksplosjonsfare.  
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4. Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold 
 

4.1. Kvikkleireskred 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Kvikkleireskred som medfører ødeleggelse av bygg og infrastruktur, eller midlertidig 
stans i virksomhet på bussdepotet.  

Årsak(er): Kvikkleireskred oppstår når saltpartikler vaskes ut , og leiren holder på en større 
vannmengde enn den egentlig kan bære. Belastning av ny bebyggelse eller 
anleggsarbeid kan for eksempel utløse et kvikkleireskred.   

Eksisterende barrierer: Ingen 

Sårbarhetsvurdering: Planområdet er ikke kartlagt i NVEs registreringer over kvikkleire. Planområdet har heller 
ikke kvikkleirepunkter fra Statens vegvesen på planområdet. Løsmassekart viser 
imidlertid at planområdet ligger under marin grense, at det består av marine 
strandavsetninger (se Figur 3) og at det er stor sannsynlighet for marin leire – hvilket 
betyr at en kvikkleirehendelse ikke kan utelukkes. Terreng- og landskapsformene tilsier 
derimot at området ikke burde være spesielt utsatt. Planområdet ligger på et bortimot 
flatt sletteområde, og er omkranset av høydedrag i flere retninger (se Figur 4). Mellom 
området hvor landskapet heller mot sjøen ligger det også et høydedrag i et stabilt 
forvitringsmateriale.  

 

Figur 3: Løsmassekart for Nepåkeren. 
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Vurdering av 
sannsynlighet: 

Basert på planområdets flate karakter, omkringliggende områders landskapsform og 
fraværet av kvikkleirehendelser i nærheten vurderes sannsynligheten for den uønskede 
hendelsen som mindre sannsynlig. Områdets løsmassesammensetning gjør likevel at 
faren ikke kan utelukkes.  

 
Vurdering av 
konsekvenser: 

Et kvikkleireskred kan hvis det inntreffer, få konsekvenser for liv og helse, materielle 
verdier samt for stabiliteten til det lokale/regionale kollektivtilbudet.  

Et skred kan på sitt verste ta liv, men vil vanligvis ikke medføre betydelige skader. 
Landskapsformen tilsier imidlertid at et kvikkleireskred ikke ville hatt stor utstrekning. 
Konsekvensen for liv og helse vurderes derfor som mindre alvorlig.  

For materielle verdier kan et kvikkleireskred få konsekvenser ved at det medfører 
setningsskader, ødeleggelse av bygninger eller forringelse av eiendom. Konsekvensene 
for materielle verdier vurderes på samme grunnlag som nevnt i sammenheng med liv og 
helse til mindre alvorlig. 

Dersom et kvikkleireskred skulle inntreffe ville det potensielt kunne skape utfordringer 
for buss-kollektivsystemet lokalt og regionalt, da depotet er essensielt for nettverkets 
optimale funksjon. Bussnettverket ville på kort sikt kunne ha klart seg uten et depot, 
men vil over lengre perioder være avhengig av vedlikehold, ladning og drivstoffpåfyll. 
Grunnet områdets antatt lave sårbarhet er det lite trolig et kvikkleireskred kraftig nok til 
å sette hele depotet ut av spill vil forekomme. Potensialet for å sette buss-nettverket ut 
av spill over en lengre periode anses derfor som liten, og konsekvensen vurderes derfor 
til mindre alvorlig. 

Usikkerhet: Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser på planområdet. For mer presist å kunne 
fastslå risikoen for et eventuelt kvikkleireskred må det gjennomføres 
grunnundersøkelser. Det er dermed noe usikkerhet tilknyttet vurderingen av risiko for 
kvikkleireskred.  
 
 
 

Figur 4: Figuren illustrerer topografiske forhold rundt planområdet. 
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Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 Kvikkleireskred Mindre sannsynlig 

Liv og helse Mindre alvorlig  

Stabilitet Mindre alvorlig  

Materielle verdier  Mindre alvorlig  

Miljø -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

• Geotekniske vurderinger må gjennomføres på 
planområdet. Dersom geotekniker finner det 
aktuelt må det gjennomføres 
grunnundersøkelser. Resultatene av disse 
undersøkelsene avklarer behov for eventuelle 
tiltak.   

• Reguleringsbestemmelser stiller krav til 
geotekniske vurderinger, samt eventuelle 
grunnundersøkelser før tiltak kan iverksettes.  

 

 

 

4.2. Flom fra nedbørshendelser 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Bygninger, eiendom og infrastruktur ødelegges, og/eller drift av bussnettverket 
forstyrres som følge av flom forårsaket av nedbør. Byggegrop oversvømmes i 
anleggsperioden og forsinker arbeidsprosessen.  

Årsak(er): Den uønskede hendelsen inntreffer ved tung nedbør når kapasiteten til 
overvannsystem overskrides og/eller når naturlig infiltrering ikke er 
tilstrekkelig.  

 

Eksisterende barrierer: Før dagens bruk som anleggsområde, var Nepåkeren brukt som dyrket mark. 
Dyrket mark er en permeabel overflate med en naturlig evne til å absorbere 
overvann.   

Sårbarhetsvurdering: Planområdet er definert som et aktsomhetsområde for flom (Figur 5), og er 
derfor å anse som sårbart for overvannproblematikk. Flomfaren kommer 
hovedsakelig fra Bodøgardselven som renner i utkant av planområdet retning 
nord-sørvest. Bodøgardselven er beregnet til å ha en maksimal 
vannstandsstigning på 3-4 meter. Planområdet er i seg selv svært flatt, og er 
sårbart for oppsamling av vann. Omkringliggende områder er tilsvarende flate – 
med unntak av tre, noe mer høytliggende koller (se Figur 4), og naturlig 
avrenning vil derfor være begrenset. Når permeable overflater erstattes med 
asfalterte flater vil området bli desto mer sårbart for oppsamling av overvann.  
 
Det går i dag en overvannsledning med antatt kapasitet på 1300 l/s utenfor 
planområdet. Denne håndterer allerede veivann og nedbørsfelt sør for 
planområdet, og den har derfor ikke ledig kapasitet til å håndtere overvann fra 
planområdet ved en 20-års nedbørshendelse.  
 
Det faktum at tunellnedgangen til Rv80 er etablert like nord for planområdet 
gjør antakeligvis planområdet noe mindre sårbart for overvann fra elva, da 
denne vil fungere som en barriere. 
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Sikkerhetsklassen for byggverk planområdet vurderes til F2 (middels 
konsekvens). Man kunne argumentert for at tiltaket burde hatt 
sikkerhetsklasse F3 da bussdepotet vil spille en viktig rolle i det regionale 
kollektiv-infrastrukturnettverket. Bygningene på bussdepotet inneholder 
imidlertid ikke kritiske funksjoner (vaskehall og kontorer) som tilsier at de bør 
sikres etter sikringsklasse F3 (stor konsekvens). Kontor og garasjeanlegg som er 
tilsvarende funksjonene til bebyggelsen på bussdepotet omfattes av 
sikkerhetsklasse F2 i TEK 17 sine preaksepterte ytelser.   
 

 
Figur 5: Figuren viser aktsomhetsområder for flom, samt maksimal vannstandsstigning 
for Bodøgardselven. 

 
Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det er vanskelig å vurdere en eksakt sannsynlighet for at denne uønskede 
hendelsen inntreffer. Siden området er markert som et aktsomhetsområde, vil 
den uønskede hendelsen kunne inntreffe når nedbørsmengdene er store og 
Bodøgardselven renner over sine bredder. Tung nedbør inntreffer med jevne 
mellomrom, og det er derfor ikke usannsynlig at elven renner over sine 
bredder. Ettersom Rv80 Hunstadmoen-Thallekrysset nettopp er åpnet, og 
avskjærer bortimot hele planområdet, er det derimot lite trolig at en 
flomhendelse tilknyttet elva vil berøre planområdet nevneverdig. Dersom en 
flomhendelse skulle inntreffe ville tunellen blitt berørt før planområdet, da 
nedkjøringen til tunellen er senket sammenlignet med terrenget ellers. 
Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen inntreffer vurderes derfor som 
mindre sannsynlig.  

Selv om en uønsket flomhendelse tilknyttet elva vurderes som lite sannsynlig, 
vil tung nedbør som en isolert hendelse kunne by på utfordringer da 
planområdet er bortimot flatt. VAO-planen vurderer at tiltak bør 
dimensjoneres for å kunne håndtere en 20-års nedbørshendelse med en 
klimafaktor på 1,5.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

En flomhendelse vil hovedsakelig kunne få konsekvenser for stabiliteten til det 
lokale/regionale kollektivtilbudet, samt for materielle verdier på planområdet.  

Dersom den uønskede hendelsen skulle inntreffe ville det potensielt kunne 
skape utfordringer for buss-kollektivsystemet lokalt og regionalt, da depotet er 
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essensielt for nettverkets optimale funksjon. Bussnettverket ville på kort sikt 
kunne ha klart seg uten et depot, men vil over lengre perioder være avhengig 
av vedlikehold, ladning og drivstoffpåfyll. En flomhendelse er normalt relativt 
kortvarig, og busstilbudet vil antakeligvis ikke stanse dersom den uønskede 
hendelsen inntreffer. Konsekvensen for stabilitet vurderes derfor til mindre 
alvorlig.  

I tillegg til de stabilitetsmessige konsekvensene vil overvann ved en uønsket 
hendelse potensielt kunne sige inn i bygninger og medføre skade på struktur, 
gulv og eiendeler. Selv om skadeomfanget kan være betydelig, vurderes de 
materielle konsekvensene ikke som dramatiske. Uten implementerte 
motvirkende tiltak vurderes konsekvensen til mindre alvorlig. 

Usikkerhet: Aktsomhetskartet for flom er beregnet før utbyggingen av tunellen, og det er 
dermed usikkerhet tilknyttet hvilken effekt dette tiltaket har for flomrisikoen 
på planområdet.  
  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 
Flom ved 
nedbørshendelser 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse -   

Stabilitet Mindre alvorlig   

Materielle verdier  Mindre alvorlig  

Miljø -   

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 
VAO-notat anbefaler at overvann håndteres 
gjennom en treledds-strategi: 

• Infiltrasjon: Infiltrasjonsevne bør kartlegges og 
bruk av lokal infiltrasjon vurderes ut fra dette. 
Løsninger med IFS-sandsfangsluker med evt. 
steinsatt magasin er aktuelle løsninger for 
veger og plasser. 

• Fordrøyning: Etter at lokal infiltrasjonsløsning 
er beregnet vil overskytende vannmengde (20-
års hendelse) være dimensjonerende for 
fordrøyningsmagasin.  

• Flomveier: Identifisert flomveg langs Bodøveien 
mot Bodøgårdselva må ivaretas.  

Andre mulige tiltak inkluderer: 

• Forsenkninger i terreng til vannoppsamling 

• Fall fra tette flater mot permeable flater 

• Grønne tak  
 

• Sikkerhetsklasse F2 må legges til grunn for 
oppføring av bygninger på planområdet.  

• Anbefalte tiltak i VAO-plan følges opp på et 
detaljprosjekteringsnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sikres gjennom TEK17 
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4.3. Radongass 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Helseskader som følge av radon.  

Årsak(er): Bebyggelse hvor folk oppholder seg etableres på grunn med forhøyde 
radonverdier, som deretter siger inn. Tilsig av helsefarlige mengder radon kan 
forekomme dersom tilstrekkelige motvirkende tiltak ikke er iverksatt. 

Eksisterende 
barrierer: 

Krav gjennom TEK17 om sikring av bebyggelse.  

Sårbarhetsvurdering: Planområdet ligger innenfor sone med «lav til moderat» aktsomhetssone for 
radon (Figur 6). Da området vil inneholde arbeidsplasser hvor folk vil tilbringe en 
betydelig del av hverdagen sin, anses planområdet som sårbart for 
radonpåvirkning.  

 
Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det er registrert «lav til moderat» forekomst av radon, og det er dermed en viss 
sannsynlighet for forhøyede radonforekomster. Sannsynligheten er derimot antatt 
å være relativt liten. Basert på aktsomhetskartet settes sannsynligheten til mindre 
sannsynlig.   

Vurdering av 
konsekvenser: 

Radongass som siger inn i bygninger kan gi skader for helse. Radonforekomster er 
særlig nært tilknyttet økt risiko for lungekreft. Konsekvensene avhenger av gassens 
styrke, hvor mye som siger inn i bygninger og over hvor lang tid et individ utsettes 
for strålingen. Konsekvensene vurderes å være mindre alvorlige.   

Usikkerhet: Aktsomhetskartet er basert på registrerte innmålinger og kunnskap om geologiske 
forhold. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i 
enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er 
å gjennomføre en måling. 
  

 

Figur 6: Aktsomhetskart for radon. Hentet fra geo.ngu. 
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Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 Radongass Mindre sannsynlig 

Liv og helse Mindre alvorlig  

Stabilitet -  

Materielle verdier  -  

Miljø -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak 

• Måle radongass i området. 

• Dersom forhøyede verdier, implementere 
anbefalte tiltak i TEK17 (radonsperre, adekvat 
ventilasjon).  

• Dokumentere og kontrollere at radoninnhold i 
tilkjørte fyllmasser er tilfredsstillende. 

 

Oppfølging gjennom planverktøy 

• Ivaretas gjennom TEK17 §13-5. 

 

4.4. Forurenset grunn 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Helse- og miljøskader som følge av forurensede grunnmasser. Spredning av 
forurensede grunnmasser til omgivelser.   

Årsak(er): Kontakt med forurensede masser kan medføre helseskader. Forurensning fra 
grunnmassene kan spres ved terrenginngrep (graving, planering, masseuttak, 
utfylling m.m.). 

Eksisterende barrierer: Ingen 

Sårbarhetsvurdering: Miljødirektoratets kartdatabase Miljøstatus er gjennomgått for temaet forurenset 
grunn. Det er registrert forurenset grunn i tilknytning til Forsvarets eiendom (se 
figur 6.). De lange tarmene som omfatter veiarealer tilhørende Forsvaret faller 
innenfor planavgrensningen. Det er imidlertid usikkert om forurensningen faktisk 
er på disse tynne tarmene eller på selve leirområdet. Forurensningen har opphav 
fra skyteaktiviteten på militærleiren. Den aktuelle grunnforurensningen er kobber, 
sink og bly, og tiltak for å fjerne stoffene skal ha vært iverksatt, og status for 
området oppgis som «godkjent». De forurensede områdene er registrert med 
påvirkningsgraden 2. Dette indikerer at forurensningen er akseptabel med dagens 
areal- og resipientbruk.   
 



Side 16 av 35 
 

Større deler av planområdet har i sammenheng med utbygging av tunellen Rv80 
Hunstadmoen-Thallekrysset blitt benyttet som rigg- og anleggsområde. I henhold 
til avtale og føringer i Forurensningsforskriften kapittel 2 skal byggeplassen 
avleveres forurensningsfri. Forurensningsforskriftens § 2-4 sier at tiltakshaver skal 
sørge for at det blir gjennomført nødvendige undersøkelser dersom det er grunn 
til å tro at det er forurenset grunn i området. Dersom undersøkelsene viser at det 
er forurenset grunn skal det vurderes eventuelle konflikter mellom miljøinteresser 
og brukerinteresser og behov for tiltak.  

 
Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det er komplisert å fastsette en sannsynlighet for at de uønskede hendelsene 
inntreffer. For at forurensning skal kunne medføre en helserisiko for folk på 
planområdet forutsettes det at det fremdeles er forekomster av forurenset grunn 
på planområdet, og at denne er av en styrke som gjør den inkompatibel med nytt 
arealformål – drift av et bussdepot.  

Siden det skal gjennomføres forurensningsundersøkelser og en eventuell 
opprydning i sammenheng med avlevering av planområdet, skal området være 
«forurensningsfritt». Dersom de forurensede massene er fjernet og deponert på 
forskriftsmessig vis er forurensningsfaren eliminert. Sannsynlighetsnivået 
vurderes derfor til lite sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Tidligere forurenset grunn etter militæraktiviteten oppgis å ha påvirkningsgrad 2. I 
henhold til TA-2553/2009 (Tilstandsklasser for forurenset grunn) kan en 
forurensningsgrad opp til tilstandsklasse 3 aksepteres for områder med arealbruk 
«industri og trafikkareal». Arealbruken på Nepåkeren er derfor akseptabel sett 
opp mot forurensningsnivået. Da området også skal avleveres forurensningsfritt 
vurderes konsekvensene til å være ubetydelige både med tanke på liv, helse og 
miljø.  

Figur 7: Kartet fremstiller områder med registrert forurensning i grunnen. Kilde: 
miljostatus.no 
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Usikkerhet: Det er liten usikkerhet tilknyttet risikoen ettersom det: (1) er dokumentert at 
rensetiltak er iverksatt på Forsvarets eiendom, og (2) er avtalt at planområdet skal 
overleveres forurensningsfritt.  
 

 

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

4 Forurenset grunn Lite sannsynlig 

Liv og helse Ubetydelig  

Stabilitet -  

Materielle verdier -  

Miljø Ubetydelig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

• Kontrollere at planområdet blir overlevert 
forurensningsfritt i henhold til avtale og 
forskrift.  

 

• Sørge for at kontrolldokumentasjon fra 
tiltakshaver for tunnelprosjektet mottas.  
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4.5. Forurensning av drikkevann 
 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Spredning av forurensede stoffer til grunnvann som kan medføre uakseptabel 
helserisiko. 

Årsak(er): Spredning av forurensningsstoffer til grunnvannskilder, og påfølgende inntak av 
forurenset vann av mennesker. Grunnvann kan forurenses ved at uønskede stoffer 
siver ned til grunnvannet gjennom permeable løsmasser eller oppsprukket fjell.  

Eksisterende barrierer: Ingen 

Sårbarhetsvurdering: Kartdata fra Norges geologiske undersøkelser indikerer at planområdet er en del 
av et større felt hvor det er et «begrenset» grunnvannspotensial (Figur 8). Lenger 
ned i dette feltet er det etablert grunnvannsbrønner, som potensielt kan være 
koblet til en eventuell grunnvannskilde under planområdet. Om dette er tilfellet, 
vil tilsig av uønskede stoffer fra planområdet til grunnvannet kunne medføre 
forurensning av drikkevannskilden til folk. For eksempel vil giftstoffer fra asfalt, 
veisalt, drivstoff fra bussdepotet eller rester av forurensede grunnmasser kunne 
sige ned til grunnvannet. Da planområdet ligger i et område med permeable, 
marine løsmasser er øker potensialet for tilsig til grunnvannet.  

 
 
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

For at nedstrøms grunnvannsdrikkekilder skal forurenses forutsettes det at det er 
en grunnvannskilde under forurenset grunn, og denne kilden henger sammen med 
grunnvannsbrønnene. Dersom disse forutsetningene er til stede kan det ikke 
utelukkes at den uønskede hendelsen inntreffer. Sannsynligheten settes til mindre 
sannsynlig.   

Vurdering av 
konsekvenser: 

Inntak av forurenset vann kan føre til sykdom hos mennesker. Sykdommen vil 
variere ut ifra hvordan vannet har blitt forurenset og hvor kraftig forurensningen 
er. Det er uten videre informasjon om grunnvannsforekomsten og dens utbredelse 

Figur 8: Kartet viser grunnvannspotensial samt grunnvannsbrønner i nærheten av 
plamområdet. Kilde: geo.ngu.no 
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vanskelig å vurdere hvor mange som potensielt vil kunne berøres av den uønskede 
hendelsen. Selv om kartet i Figur 8 indikerer at det kun er et fåtall brønner 
tilknyttet grunnvannsfeltet er dette usikkert. Det er i dag ikke søknadsplikt for 
etablering av drikkevannsbrønner. Resultatet er at mange brønner til tross for 
registreringsplikt til den nasjonale grunnvannsdatabasen ved NGU ikke blir 
registrert og avmerket på kart. Følgelig er det vanskelig å si noe om antall 
mennesker som potensielt vil kunne berøres av en forurensningshendelse. 
Farenivået vurderes til alvorlig. Det er imidlertid en del usikkerhet tilknyttet det 
potensielle skadeomfanget.  

Usikkerhet: Det er flere usikkerhetsmomenter tilknyttet denne uønskede hendelsen. Først og 
fremst er det usikkert hvorvidt det er et grunnvannfelt under planområdet. Gitt at 
det er et grunnvannsfelt under planområdet er det også usikkerhet rundt om 
dette har tilknytning til drikkevannsbrønner. Videre er det usikkerhet rundt hvor 
mange drikkevannsbrønner et potensielt grunnvannsreservoar er koblet til. 

  
 

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 
Forurensning av 
drikkevann  

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Alvorlig  

Stabilitet -  

Materielle verdier   

Miljø -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak 

• Begrense tilsig av forurensede stoffer gjennom 
permeable flater. Påse at mest mulig spillvann 
og overvann fra bussdepotet går i rør, og ikke 
direkte til permeable overflater (gress, grøfter).  

Oppfølging gjennom planverktøy 

• Ivaretas i VAO-plan.  

 

 

4.6. Støv og støy fra trafikk og virksomhet 
 

Beskrivelse av 
uønsket hendelse: 

Helseplager, redusert livskvalitet eller irritasjon som følge av støy og støv tilknyttet 
virksomhet ved bussepotet.  
 
Støy fra flyplass medfører irritasjon for mennesker innenfor planområdet.  
 

Årsak(er): Bussdepotet på Nepåkeren med relaterte aktiviteter kan medføre både støy og 
redusert luftkvalitet lokalt.  

Planområdet utsettes for støy fra flytrafikk.  

Eksisterende 
barrierer: 

Ingen 
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Sårbarhetsvurdering
: 

Bussdepotet vil kunne være til bry for omgivelsene. Det er uunngåelig at et 
bussdepot ikke medfører noe støv og støy.  
 
Kjøring av busser og vedlikehold er blant annet aktiviteter som kan medføre støy. 
Bussdepotet grenser til boligområdet Bjørkåsen, samt til forsvarets utleieboliger – 
som begge er formål som vil kunne være sårbare for støy og støv.  
 
Rambøll har gjennomført en støyutredning som vurderer prognosesituasjonen på og 
rundt planområdet i år 2034. Støyutredningen tar høyde for støy tilknyttet trafikk til 
og fra bussdepotet, trafikk på det tilgrensende veinettet, samt vaskehall på 
planområdet. Støyutredningen viser at planområdet samt en deler av den 
eksisterende bebyggelsen utenfor planområdet er støyutsatt på grunn av 
beliggenheten mellom ny og gammel Rv 80. Støyutredningen viser også at 
etableringen av bussdepotet fører til at fire nye boliger vest for området får lydnivåer over 

Lden 55 dB på fasade (se Figur 9). Tiltaket medfører at kravene i veileder for behandling 
av støy i planleggingen, T-1442, overstiges, og at det derfor er nødvendig med tiltak.  

 
Bussdepotet ligger innenfor gul støysone i flystøysonekart, hvor man bør vise 
varsomhet med å tillate nye støyfølsomme funksjoner (boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager). Det er imidlertid ikke 
planlagt støyfølsomme funksjoner i planområdet. Derfor er det ikke sårbart for støy.  

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Virksomheten av bussdepotet vil medføre noe støy og støv. Sannsynligheten 
vurderes til svært sannsynlig da forholdet kontinuerlig er til stede.  

Støy fra flyplassen vil også kontinuerlig være til stede.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Støy og støv fra virksomheten på bussdepotet kan i verste fall medføre psykisk 
irritasjon, luftveisirritasjon og redusert søvnkvalitet for individer. Støy og støv kan 
også forringe kvaliteten og opplevelsen av et sted. Karakteren og omfanget av 
virksomheten på bussdepotet tilsier imidlertid at de verste konsekvensene for helse 
ikke vil inntreffe. Støyutredningen viser bussdepotet medfører at fire boliger havner 
innenfor gul støysone. Det vil imidlertid bli iverksatt tiltak (støyvoll + støyskjerm) for 

Figur 9: Utsnitt fra støyrapport. Figuren viser støyprognose 4m over bakken.  
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å beskytte disse boligene. Med tiltakene iverksatt viser støyrapporten at boligene 
havner utenfor gul støysone. Med tiltakene iverksatt vurderes konsekvensene av 
støy for de tilgrensende boligene å være ubetydelige. 

Et bussdepot anses ikke som sårbart for støy i gul flystøysone, og konsekvensene for 
liv og helse for ansatte på bussdepotet vurderes derfor ikke å være betydelige.  

Usikkerhet: Støysituasjonen på og rundt planområdet vil variere avhengig av hvilke aktiviteter 
som til enhver tid finner sted. Selv om et bussdepot ikke regnes som sårbart for 
støynivåer tilsvarende gul støysone, vil støy potensielt, over tid ha negative 
konsekvenser på de ansatte. Det kan også knyttes usikkerhet til konsekvensene av 
støy- og støvplager. Mennesker reagerer ulikt på støy- og støvplager, og det er 
vanskelig å peke på en direkte årsak-virkning-sammenheng.  
  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 
Støy og støv fra 
trafikk og 
virksomhet 

Svært sannsynlig  

Liv og helse Ubetydelig  

Stabilitet -  

Materielle verdier  -  

Miljø -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

• Legge kravene i veileder for behandling av støy i 
planleggingen, T-1442 til grunn for prosjektet.  

• Legge lydkrav i TEK17 til grunn for etablering av 
næringsarealer. 

• Støyrapporten anbefaler å øke støyvollen i øst 
til kotehøyde +26 (se Figur 10). 

• Reguleringsbestemmelsene fastsetter at 
kravene for støy i T-1442 skal opprettholdes.  

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser 

• Hensyntas gjennom planløsning.  

Figur 10: Støyprognose med iverksatte støyreduserende tiltak. Hentet fra støyutredning. 
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• Videre anbefaler støyrapporten at det enten 
tilrettelegges for skjerm eller voll som er 2,5 
meter over terreng i svingen ut mot utkjøringen 
(markert grønt i Figur 10).  

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser og 
reguleringsformål «vegetasjonsskjerm» i 
plankart. 

 

 

4.7. Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Kollisjon mellom to kjøretøy eller påkjørsel av gående og syklende innenfor 
planområdet. 

Årsak(er): Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken. 
Uoversiktlige og/eller uegnede kjøreforhold 
Tilstedeværelse av sårbare trafikantgrupper (barn og unge). 

Eksisterende barrierer: Ingen barrierer.  

Sårbarhetsvurdering: Det vil være potensiale for ulykker mellom kjøretøy og myke trafikanter på 
planområdet da begge gruppene er representert på planområdet. 
Virksomheten på bussdepotet vil generere både buss- og biltrafikk. Samtidig 
vil folk som arbeider på området representere myke trafikanter. Sårbarheten 
for den uønskede hendelsen anses å være redusert da det er voksne 
arbeidere som ferdes på planområdet (i motsetning til mer sårbare grupper 
som barn og eldre).  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Kollisjoner og påkjørsler av myke trafikanter er ulykker, og forekommer fra tid 
til annen. Da både busser, biler og myke trafikanter er til stede på 
planområdet kan ikke de uheldige hendelsene utelukkes. Bruk av 
synliggjørende vester og reflekser blant arbeiderne reduserer sannsynligheten 
for ulykker med myke trafikanter. Sannsynligheten vurderes til mindre 
sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Trafikkulykker har potensiale til å medføre alvorlige personskader og dødsfall. 
Konsekvenser vurderes som farlig. 

Usikkerhet: Alvorlighetsgraden til eventuell ulykke vil være avhengig av en rekke faktorer, 
slik som hastighet, bruk av sikkerhetstiltak (bilbelte, hjelm, beskyttelse o.l.), 
vær og veiforhold. 
  

 

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

6 

Trafikkulykker, 

påkjørsel av myke 
trafikanter 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Alvorlig  

Stabilitet -  

Materielle verdier -  

Miljø -  
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

• Sikre gode siktforhold og tilstrekkelig med plass 
for svingutslag.  

• Oversiktlig organisering av 
bussoppstillingsplasser o.l.  

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser og 
synliggjøres i plankart.  

• Sikres gjennom utforming av planforslag.  

 

 

4.8. Flyplass 

Beskrivelse av 
uønsket hendelse: 

At forhold ved bussdepotet medfører hindringer (turbulens, villedning) for 
flyvirksomheten, eller i verste fall bidrar til en flyulykke.  

Årsak(er): En uønsket hendelse kan oppstå som følge av villedende belysning fra bussdepotet. 
En uheldig hendelse kan også oppstå dersom flyvirksomheten blir påvirket av 
konstruksjoner eller kraner over lovlig høyde.  

Eksisterende 
barrierer: 

• Sikkerhetskrav tilknyttet Bodø flyplass gjennom høyderestriksjonsplanen 
(ENBO-P-08). 

• Byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i 
Forskrift om kommunikasjons- navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 
av 27.06.2011. 

• Krav og regulativer om villedende belysning på flyplasser (EASA-krav AMC1 
ADR.OPS.B.015(a) og EU-regulativ nr. 139/2014, artikkel 9(c)). 

Sårbarhetsvurdering: Bussdepotet ligger 1810 – 2200 meter øst/nordøst for landingsterskel til bane 25 
(fra øst) ved Bodø lufthavn, og omfattes av flere hensynssoner i kommuneplanen 
(2018-2030) tilknyttet lufthavnen. I kommuneplanen legger blant annet 
hensynssone «TK13: hinderflater flyplass» (figur 8) og «TK13: byggerestriksjoner 
flyplass» (figur 9) restriksjoner for planområdet på Nepåkeren.  
 

 
Figur 11: Figuren viser hensynssone "TK13: hinderflater flyplass". Hensynssonen indikerer 
blant annet maksimal kotehøyde for bygg og konstruksjoner innenfor planområdet. Hentet 
fra: bodø.kommune.no 
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Figur 12: Figuren viser hensynssone "TK13: byggerestriksjoner flyplass". Byggerestriksjonene 
skal ivareta hensyn for ulike flynavigasjonsanlegg. Hentet fra: bodø.kommune.no 

 
Hensynssonen for hinderflater angir felter hvor flyvirksomhetene er avhengig av at 
det stilles spesifikke krav til blant annet byggehøyder på planområdet for å sikre 
trygg utflygning. Av hensynssonen følger det at bebyggelse vest på planområdet 
ikke kan være høyere enn kote 47 moh, mens det til øst ikke kan overstige kote 54 
moh. Planområdet ligger på koter 17-24 moh – dette må legges inn i beregningen 
av mulige byggehøyder på planområdet.  
 
Hensynsonen for byggerestriksjoner har som mål å ivareta hensyn til 
flynavigasjonsanleggene på flyplassen. Av hensynssonen følger det at det ved 
konstruksjon av bygg på tre eller flere etasjer på planområdet skal gjennomføres 
radiotekniske vurderinger. Det samme gjelder dersom mobilkran på over 40 m skal 
benyttes til konstruksjonsfasen.  
 
Utover byggehøyder er flyvirksomheten sårbar for potensiell villedende belysning 
fra bussdepotet. I Avinor sin merknad datert (30.04.2019) nevnes det spesifikt at lys 
fra anleggsmaskiner, kraner og flomlys kan være villedende.  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Dersom aktuelle retningslinjer, samt anbefalingene i Avinors høringsmerknad følges 
skal sannsynligheten for en uønsket hendelse ikke økes som følge av planforslaget. 
Det er dog en teoretisk sjanse for at bussdepotet kan være en medvirkende faktor 
dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Sannsynligheten vurderes til lite 
sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Dersom det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til flyplassens interesser, og 
retningslinjene ikke er fulgt, vil konsekvensene kunne variere mellom «mindre 
forstyrrende påvirkninger» og det katastrofale. På sitt mildeste vil negativ 
påvirkning fra bussdepotet kunne medføre (regelmessige) hendelser med turbulens 
og lysvilledning for fly. På sitt mest katastrofale kan negativ påvirkning fra 
bussdepotet bidra til en flyulykke, som potensielt kan ta mange liv. Konsekvensen 
vurderes ut ifra det mest dramatiske skadeomfanget til svært alvorlig.  

Usikkerhet: Det er med gjeldende lovverk og retningslinjer i utgangspunktet liten usikkerhet 
tilknyttet dette punktet. Selv om retningslinjer er på plass er det likevel ikke 
garantert at de etterleves. Brudd på retningslinjer som følge av menneskelige feil 
kan forekomme.  
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Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

7 Flyplass Lite sannsynlig  

Liv og helse Svært alvorlig  

Stabilitet -  

Materielle verdier -  

Miljø -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

• Legge til en planbestemmelse om maksimale 
byggehøyder for hvert enkelt arealformål som 
ikke er i strid med høyderestriksjonsplanen for 
flyplassen.   

• Forby bruk at tårnkran i anleggsfasen, og 
benytte mobilkran (etter godkjent søknad).  

• Sørge for at tiltakshaver før mobilkran kan tas i 
bruk har prosedyre med varslingsrutiner for 
direkte kontakt mellom kontrolltårnet ved Bodø 
lufthavn og ansvarlig kranfører.  

• Gjennomføre radiotekniske vurderinger dersom 
det etableres nye bygg med tre etasjer eller 
mer over bestående terreng eller dersom 
mobilkran på over 40 m benyttes.  

• Sørge for bussdepotet ikke inneholder 
villedende lys som kan være til fare for 
flysikkerheten. Gjelder også gjennom 
anleggsfasen.  

• Gjennomføre turbulensanalyse dersom bygg 
eller andre anlegg vil få en høyde over 
rullebanen som er større enn 1/35-del av 
avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje 
eller dennes forlengelse med 2 km (basert på 
terskelhøyde).  

• Sikres gjennom planbestemmelse.   
 

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser.  
 

• Sikres som et rekkefølgekrav med tilknytning 
igangsettelsestillatelse. Nevnes i anleggsplan.  

 
 
 

• Knyttes rekkefølgekrav til 
igangsettelsestillatelse.  

 

• Utarbeide en belysningsplan for bebyggelsen og 
uteområdene.  

 

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser.  

 

 

 

4.9. Forsvar 

Dette punktet innebærer ikke risiko-relaterte forhold på samme nivå som de andre risikomomentene i denne 

analysen. Punktet skal likevel omtales i risiko- og sårbarhetsanalysen da Forsvaret har interesser i tilknytning til 

planarbeidet.   

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Forsvarsbygg nevner i høringsmerknad av 06.05.2019 tre forhold de ønsker 
hensyntatt. Forsvarsbygg ønsker for det første at militære aktiviteter og 
militært personell blir skjermet mot innsyn. For det andre ønskes det at 
forsvarets boligområde skjermes for støy. For det tredje ønsker Forsvarsbygg 
at adkomst til Bodin leir og Forsvarets boligområde ivaretas på en god måte.  
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Årsak(er): Innsyn: Bebyggelse på planområdet er såpass høy at hensyn til innsyn ikke 
ivaretas.  
Støy: Virksomheten på bussdepotet er for støyende sett mot boligområdet. 
Støyreduserende tiltak er ikke iverksatt.  
Adkomst: Forsvarets behov for adkomst har ikke blitt tilstrekkelig ivaretatt i 
planlegging av bussdepotet.  
 

Eksisterende barrierer: Ingen  

Sårbarhetsvurdering: Forsvaret har interesser i hva som skjer på planområdet da det grenser til 
Bodin leir og deres boligområde.  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Ikke grunnlag for å vurdere. Dette er forhold som er avhengige av avgjørelser i 
planleggingen av bussdepotet. Planarbeidet vil imidlertid ta hensyn til 
forsvarets interesser. Sannsynligheten for at forsvarets interesser ikke blir 
ivaretatt kan derfor anses som liten.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Dersom interessene til Forsvarsbygg fremmet i høringsmerknaden ikke følges, 
vil plantiltaket potensielt kunne få konsekvenser for helse og stabilitet. Innsyn 
og støy fra bussdepotet vil potensielt kunne medføre irritasjon og mindre 
helseplager. Konsekvensene vurderes imidlertid til å være ubetydelige.  

Innsyn kan potensielt være et problem med tanke på spionasje og spredning 
av klassifisert informasjon. Selv om bussdepotet grenser til Bodin leir er sikt 
inn til leiren avskåret av en knaus i nord-øst, samt vegetasjon. 
Byggehøyderestriksjonene på planområdet forhindrer også etablering av høye 
bygninger som potensielt kunne hatt innsyn til militærleiren. Da det er liten til 
ingen visuell kobling mellom bussdepotet og Bodin leir vil innsyn trolig ikke 
være et problem for militærets interesser.   

Utilstrekkelig ivaretakelse av adkomst til militærleiren og det militære 
boligområdet vil potensielt medføre dårligere kapasitet for militære kjøretøy 
å bevege seg inn og ut av feltene. Tilstrekkelig og rask mobilitet er sentralt i 
en militær sammenheng. Det er imidlertid tvil om hvor store konsekvenser 
mangel på tilstrekkelige adkomstmuligheter vil ha i dette tilfellet. 
Konsekvensen vurderes til mindre alvorlig.  

Usikkerhet: Det er liten usikkerhet tilknyttet dette punktet.  
  

 

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

9 Forsvar Lite sannsynlig 

Liv og helse Ubetydelig  

Stabilitet Mindre alvorlig  

Materielle verdier   

Miljø   

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 
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• Sette begrensninger i byggehøyde slik at både 
militær aktivitet og militært personell blir 
skjermet for innsyn.  

• Legge retningslinjer for støy i T-1442 til grunn 
for planarbeidet.  

• Sørge for at adkomstmuligheter til forsvarets 
fasiliteter ikke forverres som følge av tiltaket.  

• Sikres gjennom reguleringsbestemmelser.  

• Ta inn bestemmelse som sørger for at 
retningslinjer for støy i planleggingen T-1442 
ivaretas.  

• Hensyntas gjennom planløsningen.  

 

4.10. Brann- og eksplosjonsfare  

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Brann og/eller eksplosjon på bussdepotet eller i rørnettet tilknyttet 
bussdepotet.  

Årsak(er): Bussdepotet kommer til å oppbevare diesel til påfylling. Diesel kan både være 
brannfarlig og eksplosivt. En uønsket hendelse kan finne sted dersom 
drivstoffet antennes eller trykk i tankbeholdere er feil. Eksplosjon eller brann 
kan også finne sted i rørnettet dersom drivstoff eller lekker, for så å antennes.  

Bussdepotet vil også inneholde elektriske busser samt ladestasjoner som kan 
medføre brannfare. Brann kan forekomme dersom: bussene ikke er normalt 
godt vedlikeholdt, produsentens anvisninger ikke følges, ladeledning og 
kontakter har blitt utsatt for skader eller korrosjon, eller ladestasjonen ikke er 
utført i henhold til DSB sine regelverk.  

Eksisterende barrierer: Ingen 

Sårbarhetsvurdering: Planområdet inneholder busser som drives av elektrisitet og diesel. Det er 
knyttet en brann/eksplosjonsfare til begge.  
 
Planområdet grenser mot boliger (i sør og øst) som må kunne anses som et 
sårbart formål mot en uønsket hendelse. Boligene ligger derimot ikke veldig 
tett på bebyggelsen og farekildene på planområdet.  
 
Planområdet har ikke en høy arealutnyttelse eller intensiv bruk, og er dermed 
ikke like sårbart for en uønsket hendelse som det hadde vært dersom bruken 
hadde vært intensiv.  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Branner og eksplosjoner er alvorlige uhell som sjeldent inntreffer. Lovverk og 
forskrifter stiller også krav til motvirkende av avbøtende tiltak som reduserer 
sannsynligheten for en uønsket hendelse. Når flere brennbare og eksplosive 
komponenter finner sted på planområdet må den uønskede hendelsen likevel 
anses som mulig. Sannsynligheten vurderes til mindre sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Branner og eksplosjoner vil kunne få alvorlige konsekvenser for liv og helse, 
stabilitet og materielle verdier.  

Om en brann/eksplosjon inntreffer vil konsekvensen i verste fall være at flere 
mister livet. Omfanget av tapte liv er avhengig av størrelsen på 
brannen/eksplosjonen, samt hvor på planområdet ulykken finner sted. 
Brannfarlige og eksplosive elementer vil utgjøre minst fare dersom de 
plasseres lengst mulig unna tilgrensende boligområder, samt administrative 
bygg på planområdet. Konsekvensen for liv og helse vurderes til alvorlig.  

Dersom en større brann/eksplosjon skulle inntreffe vil det kunne få merkbare 
konsekvenser for det regionale kollektivsystemet, da Nepåkeren utvikles som 
et regionalt bussdepot. Dersom det for eksempel oppstår en brann i el-
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landingssituasjonene vil slike busser ha begrenset med effektive 
landingsmuligheter. Da det tar tid å etablere nye slike el-ladestasjoner vil el-
buss-tilbudet midlertidig kunne opphøre. En brann/eksplosjon på et kritisk 
punkt i VA-system vil også kunne få betydelige negative konsekvenser, som 
tar tid å reparere. Konsekvensene for stabilitet vurderes til å kunne være 
alvorlige.  

Branner og eksplosjoner vil om de inntreffer medføre ødeleggelser av bygg og 
eiendeler til betydelige verdier. Konsekvensene for materielle verdier kan på 
det verste være alvorlige.  

 

Usikkerhet: Branner og eksplosjoner er ulykker og det er derfor vanskelig å forutsi de 
uønskede hendelsenes frekvens. Branner og eksplosjoner kan også variere 
meget i omfang, og konsekvensene kan derfor variere fra det mindre alvorlige 
til det svært alvorlige.  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

10 
Brann- og 
eksplosjonsfare 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Alvorlig  

Stabilitet Alvorlig  

Materielle verdier Alvorlig  

Miljø   

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

• Implementere nødvendige 
sikkerhetsforbyggende tiltak mot brann og 
eksplosjoner i henhold til aktuelle 
retningslinjer. 

• Innstallering av oljeutskillere på planområdet.  

• Sørge for tilstrekkelig med tilgang på 
slokkevann (se VAO-notat).   

 

• Ivaretas gjennom lover og forskrifter som 
Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om 
brannforebyggende tiltak og hensyn.  

• Krav til innstallering av oljeutskillere sikres 
gjennom reguleringsbestemmelsene.  

• Sikres gjennom preaksepterte ytelseskrav i 
TEK17 §11-17.  
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5. Risikoevaluering 
 

5.1. Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 
Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i Figur 11. Risikonivået er vurdert etter 

planlagt utbygging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak. 

Virkning: 
Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Sannsynlighet: 

Svært sannsynlig 6    

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig  1, 2, 3  5, 7, 10  

Lite sannsynlig 4 9  8 
Figur 13: Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser. 

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene er vist i 

Tabell 4. 

 

Tabell 4: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 Kvikkleireskred 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

2 Flom fra nedbørshendelser  

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

3 Radongass 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

4 Forurenset grunn 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

5 Forurensning av drikkevann 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

6 Støy og støv fra trafikk 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

7 Trafikkulykker 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

8 Flyplass 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 

9 Forsvar 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 
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ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  
Miljø 

10 Brann og eksplosjon 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

Miljø 
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5.2. Foreslåtte tiltak 
Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått 28 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom planlegging, 

ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i forbindelse med byggesøknad. 

Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og 

konsekvens som ligger til grunn for analysen, og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes allikevel 

at de foreslåtte tiltakene vil bidra til å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det detaljnivå som 

foreligger for prosjektet under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte aktuelle 

hendelsene er videre i presentert i Tabell 5. 

 

Tabell 5: Oppsummerende tabell over foreslåtte risikoreduserende tiltak for de uønskede hendelsene 

ID 

Tilknyttet 
uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak 

Oppfølging gjennom 
planverktøy 

1 Kvikkleireskred • Geotekniske vurderinger må 
gjennomføres på planområdet. 
Dersom geotekniker finner det 
aktuelt må det gjennomføres 
grunnundersøkelser. Resultatene 
av disse undersøkelsene avklarer 
behov for eventuelle tiltak.   

• Dokumentasjonskrav i 
reguleringsbestemmelser. 

 

2 Flom fra 
nedbørshendelser 

VAO-notat anbefaler at overvann 
håndteres gjennom en treledds-
strategi: 

• Infiltrasjon: Infiltrasjonsevne bør 
kartlegges og bruk av lokal 
infiltrasjon vurderes ut fra dette. 
Løsninger med IFS-
sandsfangsluker med evt. 
steinsatt magasin er aktuelle 
løsninger for veger og plasser. 

• Fordrøyning: Etter at lokal 
infiltrasjonsløsning er beregnet 
vil overskytende vannmengde 
(20-års hendelse) være 
dimensjonerende for 
fordrøyningsmagasin.  

• Flomveier: Identifisert flomveg 
langs Bodøveien mot 
Bodøgårdselva må ivaretas.  

Andre mulige tiltak inkluderer: 

• Forsenkninger i terreng til 
vannoppsamling 

• Fall fra tette flater mot 
permeable flater 

• Grønne tak  
 

• Sikkerhetsklasse F2 må legges til 
grunn for oppføring av bygninger 
på planområdet. 

• Anbefalte tiltak i VAO-plan 
følges opp på et 
detaljprosjekteringsnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sikres gjennom TEK17 

3 Radongass • Måle radongass i området. 

• Dersom forhøyede verdier, 
implementere anbefalte tiltak i 

• Ivaretas gjennom TEK17 §13-
5. 
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ID 

Tilknyttet 
uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak 

Oppfølging gjennom 
planverktøy 

TEK17 (radonsperre, adekvat 
ventilasjon).  

• Dokumentere og kontrollere at 
radoninnhold i tilkjørte 
fyllmasser er tilfredsstillende. 

 

4 Forurenset grunn • Kontrollere at planområdet blir 
overlevert forurensningsfritt i 
henhold til avtale og forskrift. 

• Sørge for at 
kontrolldokumentasjon fra 
tiltakshaver for 
tunnelprosjektet mottas. 

5 Forurensning av 
drikkevann 

• Begrense tilsig av forurensede 
stoffer gjennom permeable 
flater. Påse at mest mulig 
spillvann og overvann fra 
bussdepotet går i rør, og ikke 
direkte til permeable overflater 
(gress, grøfter).  

• Ivaretas i VAO-plan.  

6 Støy og støv fra trafikk • Legge kravene i veileder for 
behandling av støy i 
planleggingen, T-1442 til grunn 
for prosjektet.  

• Legge lydkrav i TEK17 til grunn 
for etablering av næringsarealer. 

• Støyrapporten anbefaler å øke 
støyvollen i øst til kotehøyde +26 
(se Figur 10). 

• Videre anbefaler støyrapporten 
at det enten tilrettelegges for 
skjerm eller voll som er 2,5 meter 
over terreng i svingen ut mot 
utkjøringen (markert grønt i Figur 

10). 

• Reguleringsbestemmelsene 
fastsetter at kravene for støy i 
T-1442 skal opprettholdes.  

• Sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser 

• Hensyntas gjennom 
planløsning.  

• Sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser og 
reguleringsformål 
«vegetasjonsskjerm» i 
plankart.  

7 Trafikkulykker • Sikre gode siktforhold og 
tilstrekkelig med plass for 
svingutslag.  

• Oversiktlig organisering av 
bussoppstillingsplasser o.l.  

• Sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser og 
synliggjøres i plankart.  

• Sikres gjennom utforming av 
planforslag.  

8 Flyplass • Legge til en planbestemmelse om 
maksimale byggehøyder for 
hvert enkelt arealformål som 
ikke er i strid med 
høyderestriksjonsplanen for 
flyplassen.   

• Forby bruk at tårnkran i 
anleggsfasen, og benytte 
mobilkran (etter godkjent 
søknad).  

• Sørge for at tiltakshaver før 
mobilkran kan tas i bruk har 
prosedyre med varslingsrutiner 

• Sikres gjennom 
planbestemmelse, og 
påtegning av maksimale 
byggehøyder i plankart.  

 
 

• Sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser.  

 
 

• Sikres som et rekkefølgekrav 
med tilknytning 
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ID 

Tilknyttet 
uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak 

Oppfølging gjennom 
planverktøy 

for direkte kontakt mellom 
kontrolltårnet ved Bodø lufthavn 
og ansvarlig kranfører.  

• Gjennomføre radiotekniske 
vurderinger dersom det 
etableres nye bygg med tre 
etasjer eller mer over bestående 
terreng eller dersom mobilkran 
på over 40 m benyttes.  

• Sørge for bussdepotet ikke 
inneholder villedende lys som 
kan være til fare for 
flysikkerheten. Gjelder også 
gjennom anleggsfasen. 

• Gjennomføre turbulensanalyse 
dersom bygg eller andre anlegg 
vil få en høyde over rullebanen 
som er større enn 1/35-del av 
avstanden vinkelrett til 
rullebanens senterlinje eller 
dennes forlengelse med 2 km 
(basert på terskelhøyde).  

igangsettelsestillatelse. 
Nevnes i anleggsplan.  
 

• Knyttes rekkefølgekrav til 
igangsettelsestillatelse.  

 

 

• Utarbeide en belysningsplan 
for bebyggelsen og 
uteområdene.  

 
 

• Sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser.  

9 Forsvar • Sette begrensninger i 
byggehøyde slik at både militær 
aktivitet og militært personell blir 
skjermet for innsyn.  

• Legge retningslinjer for støy i T-
1442 til grunn for planarbeidet. 

• Sørge for at adkomstmuligheter 
til forsvarets fasiliteter ikke 
forverres som følge av tiltaket.  

• Sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser.  

• Ta inn bestemmelse som 
sørger for at retningslinjer for 
støy i planleggingen T-1442 
ivaretas.  

• Hensyntas gjennom 
planløsningen.  

10 Brann- og 
eksplosjonsfare 

• Implementere nødvendige 
sikkerhetsforbyggende tiltak mot 
brann og eksplosjoner. 

• Innstallering av oljeutskillere på 
planområdet.  

• Markere arealer hvor det 
oppbevares drivstoff med 
sikringssoner.  

 

• Ivaretas gjennom lover og 
forskrifter som Brann- og 
eksplosjonsvernloven og 
forskrift om 
brannforebyggende tiltak og 
hensyn.  

• Ivaretas gjennom VAO-plan 

• Markeres i plankart, og sikres 
gjennom 
reguleringsbestemmelser.  

  



Side 34 av 35 
 

6. Konklusjon 
Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det tatt 

utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 10 aktuelle risikoforhold og 

uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 

foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for oppfølging for 

samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 

 

(1) Kvikkleireskred 

(2) Flom fra nedbørshendelser 

(3) Radongass 

(4) Forurenset grunn 

(5) Forurensning av drikkevann 

(6) Støy og støv fra trafikk 

(7) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(8) Flyplass 

(9) Forsvar 

(10) Brann og eksplosjon 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, detaljprosjektering 

av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, og antatt risikonivå etter dette 

vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og foreligger.  
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