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1. Innledning 
 
Kommuneplan for Sandnes 2015- 2030, KDP Sandnes sentrum og Miljøplanen er under 
revisjon. Som et av flere innspill til revisjonsarbeidet skal det utarbeides en Risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS) for planarbeidet og planen. Det er også et krav fra overordnede 
myndigheter (jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt) at det utarbeides en slik analyse.  
ROS’en vil inngå som en del av kommuneplanen 

Å beskrive risikoene, eller endring i risikoene, ved fremtidig arealbruk og fremtidige 
endringer i arealdisponeringen er viktig og utfordrende. Målet med ROS’en vil derfor være å 
kartlegge fremtidige risikoer knyttet til utviklingen i Sandnes i kommuneplanperioden. Risiko 
og sårbarhetsanalysen vil kunne si noe om det fremtidige risikobildet i kommunen. 

I Fig 1 er det vist en modell (Njå) for hvordan risiko og sårbarhetsanalyse kan brukes i 
kommuneplanprosessen. 

 

 
  

Eksisterende/ny plan
Erfaringer i kommunen 

Utfordringer for kommunen 
Suksesser i kommunen 

Situasjonsanalyse

Mål og krav

Forslag til 
løsninger

ROS-analyse/
samfunnssikkerhet

Ny plan blir vedtatt

Resultatene av ROS-analysen kan 
medføre at mål/krav og forslag til 

løsninger må endres!

Sier noe om hva 
kommunen må/bør ta tak i 

for en positiv utvikling

Fig 1.  Modell for hvordan risiko- og sårbarhetsanalyser kan
integreres i kommunens planprosesser
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2. Målsetting og avgrensinger  
 
Målsettingen med denne analysen er å gjennomgå og utarbeide en oversikt som viser risiko og 
sårbarhet for arealdisponeringer i kommuneplanen for Sandnes kommune, samt minst dekke 
kravene i lover og forskrifter. Resultatene av ROS-analysene skal brukes som 
beslutningsstøtte og integreres i kommuneplanarbeidet. 
 
 

• Utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse til kommuneplanen  
 

• Risiko og sårbarhetsanalysen skal dekke kravene i lover og forskrifter 
 

• Beskrive hva risiko og sårbarhetsanalysen betyr for kommuneplanen og fremtidige 
analyse og planleggingsoppgaver i kommuneplanperioden  
 

 
Analysen er avgrenset til det som er av betydning for kommuneplanarbeidet og da særlig 
utarbeidelse av arealdel med kart og bestemmelser. 
 
Sandnes kommune har utarbeidet en helthetlig risiko og sårbarhetsanalyse. Den er mer 
omfattende og har et vesentlig større omfang enn denne analysen. Denne analysen bygger 
på den helhetlige ROS-analysen for Sandnes kommune, men spisser behandlingen av 
ROS-tema inn mot arealdisponeringene og utviklingsstrategiene som ligger til grunn for 
denne kommuneplanrevisjonen.  
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3. Aktuelle overordnede analyser og dokument i 
analyseprosessen 
 
Helhetlig ROS-analyse Sandnes kommune 2014. Foreløpig utgave 

Denne ROS-analysen dekker kravene til en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse slik 
det fremgår av lov og forskrift. 56 enkelthendelser er analysert mht risiko for Liv og 
helse, Miljø og Økonomi. Flere av hendelsene har ulike graderinger mht konsekvenser 
slik at det er analysert til sammen 96 hendelser. 
Analysen viser at ingen av de analyserte hendelsene har spesielt høy risiko. 
For Liv og helse har 3 hendelser såpass høy risiko at det må vurderes forebyggende 
og/eller konsekvensreduserende tiltak: 

o Trafikkulykke med > 3 omkomne/mange skadde 
o Hotellbrann 
o Liten brann i høyblokk 

For Miljø og Økonomi er risikoene knyttet til de analyserte hendelsene relativt lave. 
 
Mange av risikoene er også regionale og vanskelige å påvirke direkte for Sandnes 
kommune, eks. klimaendring. Det er likevel viktig at kommunen i sin planlegging 
fremover tar tilstrekkelig hensyn til mulige negative følger i klimaendring og forhold 
som kommunen ikke direkte kan påvirke sannsynligheten for. 
 
Den helhetlige ROS-analysen gir samlet sett et overordnet risikobilde i Sandnes. 
Hoveddelen er analyse av uønskede hendelser, som har et potensiale og/eller karakter 
som kan involvere kommunens beredskap 
Sandnes kommune kan i all hovedsak påvirke risikoene i kommunen ved 
forebyggende og/eller konsekvensreduserende tiltak.. 
 
 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen 2013. Proactima 
Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner utarbeidet høsten 2013 en felles 
helhetlig ROS-analyse for regionen.  
Målet med analysen var å  

o Kartlegge risiko og sårbarhet i regionen  
o Identifisere forebyggende og skadebegrensende tiltak 
o Gi innspill til utarbeidelse av langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan 

for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 
o Danne grunnlag for å vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser 

iht. Plan- og bygningsloven (danne grunnlag for risiko- og sårbarhetsdelen i 
kommuneplaner) 

o Gi innspill til overordnet kommunal/interkommunal beredskapsplanlegging 
o Danne grunnlag for å utarbeide kommunespesifikke risiko- og 

sårbarhetsanalyser  
o Avdekke behov for videre detaljanalyser  
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FylkesROS 2014. Foreløpig utgave. Fylkesmannen i Rogaland 
FylkesROS gir oversikt over de viktigste risikoene i Rogaland på regionalt nivå.  
Analysen har som mål å gi økt kunnskap om ulike risikofaktorer samt være et 
grunnlag til å forebygge og håndtere kriser.  
Det er bare tatt med hendelser som kan få store konsekvenser, dvs i denne 
sammenheng at den vil være vanskelig å håndtere for en enkelte kommune og derfor 
vil kreve en regional koordinering 
Følgende områder er analysert 

o Ekstrem vær, flom og ras  
o Svikt i kraftforsyningen  
o Svikt i vassforsyningen  
o Uønsket hendelse innen helse  
o Dyrehelse  
o Store ulykker (atomulykker, ulykker og akutt forurensing til sjøs, transport 

av farlig gods, ulykker på veg, ulykker ved storulykkevirksomheter og 
dambrudd).  

 
Klimatilpassing i Rogaland. Vedlegg 2 til FylkesROS. 07102011. Fylkesmannen i Rogaland  
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Forvaltning/Rapportar/Tema
ROS_Klimatilpassing.pdf?epslanguage=nn 

 
Veileder klimatilpassing 2012. DSB 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Veileder-klimatilpasning/ 

Gir en innføring i hvordan kommunen kan arbeide med klimatilpasning 
 

Miljøplan 2011 – 2025, kap. 5.1 og 5.2. 2011. Sandnes kommune 
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/Kommunecase/Roga
land/Sandnes_Miljoplan.pdf 

 
 
Masterplan for Sandnes øst og ROS-analyse 310809. BVSR 
 
Kommuneplan 2011-2025 ROS-analyse 231210. Dimensjon 
 
Risikokartlegging i kommunene ifbm. ny brannstasjonsstruktur sør- Rogaland, jan 2014 
  

 

4. Innspill til analyse og planprosess 
4.1 Avholdte møter 
 
Klima Workshop Sandnes. 110413  

Arbeidsmøtet tok for seg mulige lokale konsekvenser av fremtidige klimaendringene. 
Kommunale deltagere samt fra DSB.  
Presentasjoner på møtet:  
• "Klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning". Gry Backe Fagkoordinator 

klimatilpasning Framtidens byer, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Forvaltning/Rapportar/TemaROS_Klimatilpassing.pdf?epslanguage=nn�
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Forvaltning/Rapportar/TemaROS_Klimatilpassing.pdf?epslanguage=nn�
http://www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Veileder-klimatilpasning/�
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/Kommunecase/Rogaland/Sandnes_Miljoplan.pdf�
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/Kommunecase/Rogaland/Sandnes_Miljoplan.pdf�
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•  "Vann i By – Havstigning og Ekstremnedbør. Bakgrunn og utfordringer i Sandnes 
sentrum". Odd Arne Vagle 

• "Framtidens byer – Regional klimatilpasning". Sandnes kommune 
DSB utarbeidet et referat fra møtet 

 
ROS arbeidsseminar. Sandnes kommune 210813 

Målet med arbeidsseminaret var å kartlegge fremtidige risikoer knyttet til utvalgte 
geografiske og tematiske områder. Deltagerne på arbeidsseminaret vurderte også 
fremtidige risikoer i hele Sandnes. I arbeidsseminaret brukte deltagerne ROS som 
verktøy for å beskrive risikoene, eller endring i risikoene, ved fremtidig arealbruk og 
fremtidige endringer i arealdisponeringen. 
Deltagere representerte alle de kommunale tjenesteområdene. Det var også deltagere 
fra sentrale aktører i regionen. De representerte Fylkesmannens, Lyse Elnett, IVAR, 
Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. 
Arbeidsseminaret brukte risiko og sårbarhetsanalyser for å kartlegge og kort vurdere 
fremtidige risikoer innen Klima og Transport samt i områdene Sentrum og Lura 
Nord/Vibemyr. Det kom også innspill knyttet til fremtidige risikoer i hele Sandnes. 
Konklusjonene fra arbeidsseminaret viser at Sandnes kommune kan forvente 
• utfordringer knyttet til klimaendringer. Mer ekstremvær og havnivåstigning er 

risikoer som kommunen må ta hensyn til i planleggingen 
• fremtidig økning i trafikkmengden i distriktet, særlig innen transport. Dobbeltspor 

videre sørover Jæren og kurveutretting nevnes som utfordrende 
Det ble utarbeidet en oppsummering fra seminaret. "Rapport fra arbeidsseminar Risiko 
og sårbarhetsanalyse Sandnes kommune"  
 

Regional planforum. 040913 
Høsten 2013 ble det avholdt et møte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Møtet 
tok for seg; 

• ROS og KU krav  
• Mulighet for ROS og KU for større områder.   
• Transformasjon fortetting  
• Lura nord/ Forus, innspill  
• Sandnes Øst, nivå for avklaring før utlegging  
• Sandnes sentrum  
• Senterstruktur Sandnes Øst 

 
Hovedkommentarene var; 

• Tema som Fylkesmannen vil være opptatt av er særlig 
o Byggegrunn 
o Havnivåstigning  
o Overvannsproblematikk 

Det er en forventning om at planene sier noe om hvordan disse utfordringene er  
tenkt håndtert   

• Analyser av større områder fristiller ikke fra kravet om utredning av det 
enkelte tiltak. Det er heller slik at hvis man ser at summen av små endringer 
blir ganske store, kreves en mer helhetlig analyse av de samlede konsekvenser. 
Hovedspørsmålet vil være om konsekvensene er tilstrekkelig belyst også for 
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enkelttiltaket. Eks på slike større temaområder hvor en bør se konsekvenser 
mer helhetlig:  

o Sentrum 
o Landbruk 
o Kulturminner 
o Naturmangfold 

• Kulturminner kan bli en utfordring ift fremdrift med tanke på vernesoner og 
hvor kollektivaksen kan gå. Verneverdig bebyggelse i sentrum må ha fokus. 
Kulturminner må omtales i planprogrammet 

• Sandnes øst Senterstrukturen er nøkkelen til utvikling av området. Må være 
tilstrekkelig utredet til at man vet nok ift verneinteresser og at det bygger opp 
under kollektivløsningene   .  

• Folkehelse bør være et gjennomgående perspektiv i planleggingen hvor målene 
for Sunn by gjennomsyrer alle kapitlene. Sunnhetsprofil vil være grunnlag for 
KP. Ikke bare sunnhetsfaktorer, men grad av sosiale møteplasser, kulturtilbud, 
kommunale boliger, kvalitet skole og barnehage, uteområder m.m. Viktig å 
bruke levekårsundersøkelsene. Folkehelseperspektivet må fanges opp i KU 
arbeidet 

 
 

4.2 Analyser på overordnet nivå 
Det er lagd fem nasjonale og regionale analyser som er særlig viktige for at Sandnes 
kommunes skal danne seg et grundig bilde av risikoene på et overordnet nivå, enten det når er 
regionalt eller nasjonalt. Denne forståelsen av risikobildet er overført til Sandnes kommune 
der det synes å ha betydning for Sandnessamfunnet. 
De fem analysene er: 
 

Nasjonalt risikobilde 2013.  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
 
Trusler og sårbarheter 2013.  
Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST 
 
Fylkes-ROS 2014.  
Foreløpig utgave. Fylkesmannen i Rogaland 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen 2013. Randaberg, Sandnes, 
Sola og Stavanger kommuner  
 
Risikoanalyse 2012. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 
 

Disse 5 analysene er nærmere beskrevet i Helhetlig ROS-analyse Sandnes kommune 2014. 
Analysene har en rekke verdifulle innspill til kommuneplanrevisjonen. Innspill av generell 
art, eks. at «kommunen må sette seg inn i klimaendringene og hvordan dette vil påvirke 
kommunene» er ikke tatt med: 
Hovedpunktene som angår Sandnes kommune er: 
 

• Kommunene skal være oppmerksomme på planlegging i forhold til vassdrag (elver og 
bekker), flom, havnivå/stormflod, skred og vind 
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• Kommunene må være særlig oppmerksomme på skred i arealplanleggingen. De må 
følge opp aktsomhetskart og utarbeide detaljerte skredfarekart (i ROS-analyser) over 
eksisterende og mulige utbyggingsområder 

• Kommuner som har virksomheter underlagt storulykkesforskriften skal sørge for at 
nødvendige hensyn blir tatt i arealplanleggingen 
 

Analysene peker på noen viktige fremtidige risikofaktorer: 

• Befolkningsveksten er høy, og antas å fortsette å være høy i mange år. Det antas å 
være fortsatt vekst i næringsaktivitet, i tillegg til et høyt aktivitetsnivå langs kysten og 
i petroleumsnæringen 

• Aktivitetsnivået gir allerede betydelig press på infrastrukturer som strømforsyning, 
vegnettet samt helsevesenet 

• Arealknapphet, kombinert med høy befolkningsvekst gir et betydelig utbyggingspress, 
noe som fører til konflikt mellom utbyggingsinteresser og landbruksinteresser / behov 
for jordvern. 

• Høyt utbyggingspress kan føre til at tidligere ubebygde områder blir bebygd, slik som 
områder som ligger mer utsatt til for ulike naturhendelser som flom, ras/skred og på 
lengre sikt havnivåstigning 

• Flere asfalterte og bearbeidede flater (f.eks. veier, parkeringsplasser og tomter) kan gi 
dårligere fordrøyning og økt risiko for flom 

• Det bør også vurderes om eksisterende storulykkesbedrifter kan flytte. 
• Det er høy usikkerhet knyttet til de lokale effektene av mulige klimaendringer. 

Klimaendringene kan likevel forventes å spille en større rolle enn de har gjort til nå. 
Klimaendringer og ekstremvær kan være årsak til en rekke fremtidige uønskede 
hendelser 

o Økt forekomst av ekstremvær må påregnes 
o Stormer og ulike former for ekstremvær kan gi oftere flom, stormflo, skred, 

ras, lynnedslag og skogbrann 
o På lengre sikt kan vi oppleve havnivåstigning 
o Ekstremvær kan gi direkte tap av menneskeliv, foruten store utfordringer for 

kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer.  
o Kommunene bør gjøre egne analyser av klima- og værrelaterte hendelser for å 

vurdere direkte konsekvenser på liv og helse (skader og dødsfall) 
 
 
Fylkesmannen viser i sin FylkesROS til §4-3 i den nye plandelen av plan- og byggingslova:  

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 
er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 
hensynssone, jf.§§11-8 og 12-6” (Ot.prp. nr 32, 2007-2008).  
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5. Strategivalg i kommuneplanen 
 

Prioriteringer i kommuneplanens arealdel skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå 
de mål som blir vedtatt for kommunens samfunnsutvikling, i samsvar med regionale og 
nasjonale forventninger. Kommuneplanen skal legge til rette for en økonomisering av 
arealbruken innenfor allerede disponerte arealer gjennom bestemmelser som sikrer 
transformasjon og fortetting i tilknytning til senterstrukturen og kollektivaksene og bevisst 
lokalisering av nye utbyggingsarealer. 
 
Hovedmål for arealforvaltningen i Sandnes vil være: 

• Et bærekraftig, attraktivt og inkluderende bysamfunn gjennom utbyggings- og 
transportpolitikk. 

• Ansvarlig for biologisk mangfold, jordvern, estetikk og landskapsbilde 
• Framtidsrettet innenfor likeverdige levekår, folkehelse og universell utforming 
• Opptatt av at fritidsbebyggelse er tilpasset allmenne friluftsinteresser 

 
De viktigste føringene i denne kommuneplanrevisjonen er: 

• Fortetting, transformasjon og kollektivbasert byutvikling med kvalitet 
• Utvikling i byaksen Forus/Lura - Sandnes Sentrum - Vatnekrossen og Sandnes øst.  
• Sikre attraktivitet, helhetlige planløsninger og gode utviklingsbetingelser for Forus 

Lura, Sandnes sentrum og Sandnes Øst.  

To viktige strategier er å  
 Legge til rette arealbruk og et lokaliseringsmønster som reduserer arealinngrep og 

transportbehov og fremmer miljøvennlig transport, styrker kollektivtransport, gang og 
sykkel og tilgjengelighet, og styrker virkemiddelbruken som begrenser bilbruken. 

 Legge til rette for en samfunnsutvikling som reduserer sårbarheten av virkningene 
som forårsakes av langsiktige klimaendringer og perioder med ekstremvær. 

Ut fra mål, føringene og strategivalgene har en valgt å gjøre analysen med hovedvekt på 
hovedkollektivaksen fra Forus/Lura, via Kvadrat til sentrum og videre til Vatnekrossen og 
Sviland(Sandnes øst fra Skippergata).  
 

1. Hovedkollektiv-aksen med influensområder  
Økt tetthet langs kollektivaksene kan utløse ny risiko ift  
tilrettelegging av større arbeidsplass- og befolkningskonsentrasjoner i et  
avgrenset område (500 m på hver side av bussway). Det er forutsatt at  
flesteparten av arbeids- og handelsreisende skal skje med kollektiv/gang/sykkel.  
Dette kan øke sårbarheten ift systemsvikt på kollektiv og terrormål. 
 

2. Sandnes Nord med Lura 
Hovedgrepet i området Sandnes Nord med Lura er varslet oppstart av en 
interkommunal kommunedelplan for Forusområdet. Det vil være et 
samarbeidsprosjekt mellom Stavanger, Sola og Sandnes. Med bakgrunn i føringene i 
regional og kommunale planstrategier, anbefaler rådmennene at videre arbeid med 
forslag til organisering og tematisk avgrensning av planarbeidet skjer etter disse 
formål:  



Risiko- og sårbarhetsanalyse kommuneplan Sandnes kommune 2014 

11 
 

• Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt 
viktig næringsområde 

• Gi langsiktige rammer for utvikling av Forus som et attraktivt og 
flerfunksjonelt kompakt område med gjennomgående områdekvaliteter 

• Avklare muligheter og omfang av boligbygging i ”randsonene” til Forus 
 
Den interkommunale kommunedelplanen for Forus skal sikre veloverveide og 
helhetlige plangrep i Forusområdet for å sikre en vellykket videreutvikling av 
området, på tvers av kommunegrensene. Den skal videre avklare muligheter for økt 
arealutnyttelse og bygge opp under høyverdig kollektivtrase i Forusområdet.  
Før denne planen er vedtatt tilrettelegges for utvikling av to transformasjonsområder 
med kombinert formål næring og bolig på hhv. Svein Kvia tomta og areal på 
Forussletta øst for RV44. Øvrig transformasjon og fortetting før den interkommunale 
kommunedelplanen for Forus er vedtatt, skjer hovedsaklig innenfor allerede regulerte 
bolig- og næringsområder som følge av nye tetthetskrav for næring og bolig som 
innføres i revidert kommuneplan. Innenfor 500 meters influensområde fra høyverdig 
kollektivakse stilles eksempelvis krav om minimum 6 boliger og maksimum 12 
boliger per dekar, jfr Regionalplan for Jæren. 

 
 

3. Sandnes Sentrum  
Betydelige deler av sentrumsområdet og bykjernen er under omforming og preges av 
endring i form av viktige transformasjonsprosjekter. Sentrale områder som Sandnes 
Indre Havn, Indre Vågen og Potteridokken/Hanabryggene skal utvikles til nye 
sentrumsstrøk og fremstå som attraktive nærings- og boligområder. Langgata og 
kvartalene som utgjør det historiske sentrum skal oppgraderes og styrkes visuelt for 
økt trivsel og attraksjon og Ruten tilrettelegges som stort offentlig byrom inkl. 
hovedknutepunkt for kollektivtransporten. Det legges bevisst opp til redusert bilbruk 
ved å prioritere kollektiv/ sykkel og gangtransport. For å styrke og bygge opp om et 
levedyktig handelssentrum skal det sikres en god fordeling mellom bolig og næring 
innenfor nye utbyggingsprosjekter i sentrum.  

 
 

4. Sandnes Øst fra Skippergata 
Sandnes Øst er en regionalt prioritert byutviklingsretning der høyverdig 
kollektivstrase skal være det arealstrukturende elementet i arealutviklingen. Sandnes 
Øst planlegges  som et kollektiv – og senterbasert byområde med høy tetthet i 
sentrområdene og influensområdet til kollektivtraseen. I tillegg skal hovedrute for 
sykkel og gange føres parallelt med kollektivtraseen. Intern trafikk i området 
prioriteres først og fremst for sykkel og gange og med dirkete fobindelser mellom 
holdeplass og boområdene. Intensjonen er å sikre en konsentrert byvekst Øst i 
Sandnes, med tilknytning til Sandnes sentrum gjennom priorietering av høyverdig 
kollektivtrase gjennom Skippergata via Gravarsvn og til Ruten. Hovedgrepet med 
Sandnes øst er å styre fremtidig regional vekst fra de høyproduktive landbruksarealene 
på Jæren. Planløsningen som utformes for Sandnes øst nå, omfatter ikke 
landbruksarealene i Vatneli.  Landbruksarealer på Skjørestad er prioritert for 
utbyggingsareal, forutsatt høy grad av måloppnåelse om arealeffektivitet og kravene 
om samordnet areal/transportløsninger. 
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6. Presentasjon av fremgangsmåten i analysen 
Viktige punkt i ROS-analysearbeidet med kommuneplanen er å 
 

• kartlegge eksisterende og fremtidige risiko og sårbarhetsforhold som har betydning for 
fremtidig arealutnyttelse 

• avdekke tverrsektorielle sårbarheter og gjensidige avhengigheter. Særlig gjelder dette 
utfordringer knyttet til samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 

• beskrive hvordan ulike risiko og sårbarhetsfaktorer påvirker hverandre. Også 
tverrsektorielle påvirkninger. Henger sammen med punktet over 
 

Den helhetlig kommunale ROS-analysen er underlag til kommuneplanROSen og svarer på 
deler av punktene nevnt over. 

 
Analysearbeidet er blitt gjennomført i følgende faser; 
 

1. Identifisering av risiko som er viktige å ta hensyn til i kommuneplanen 
Her brukes dokumentene og møtene beskrevet i kap 3 og 4 som grunnlag sammen 
med andre innspill. 
 

2. Analyse 
Analysen bygges opp som en temaanalyse.  
Kommuneplan 2015-2030 har en tydelig beskrevet utviklingsretning, med en 
konsentrasjon av utbyggingen langs fremtidig hovedkollektivakse fra Sandnes 
nord/Lura gjennom sentrum og videre til Sandnes øst. Analysen vil derfor ha sitt 
hovedfokus langs denne utviklingsaksen og med følgende hovedtema: 

1. Kultur og kulturminner 
2. Landbruk 
3. Naturmangfold 
4. Klimaendringer 
5. Storulykkesvirksomheter 
6. Kommunikasjon og samferdsel 

 
3. Konklusjoner 

Viktige risikoer som må ivaretas i det videre arbeidet med kommuneplan og fremtidig 
endringer i areal er sentralt å beskrive. Tiltak som er nødvendige ut fra dagens 
situasjon vil også være beskrevet. 

 

6.1 Oppbygging av analysen 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) er en grovanalyse. Analysen sier noe om hva 
som kan skje, sannsynligheten for at dette vil skje, og hva eventuelle konsekvenser kan bli. 
Grunnen til at grovanalyse er valgt som metode er at dette er en metode som kommunen har 
brukt tidligere samt at en ROS-analyse kan si noe om generell og konkret risiko i kommunen. 
Metoden er også anbefalt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som grunnlag 
for å kartlegge risiko en kommune kan komme til å måtte håndtere. Den passer derfor godt 
som analysemetode til bruk i kommuneplanen. 
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Hensikten med disse analysene er altså å kunne si noe om samlet risiko i Sandnes. 
Grovanalysemetoden baserer seg på å kartlegge risikoer og fastsette tilhørende konsekvens og 
sannsynlighet. Risikoen fastsettes på bakgrunn av disse to elementene.  
Det er en ulempe med grovanalysemetoden at den tar utgangspunkt i kjente risikoer, samtidig 
som kunnskapsgrunnlaget omkring sannsynligheten for noen av risikoenes opptreden lokalt er 
noe svak. Særlig gjelder dette for hendelser som opptrer sjeldent, f. eks. hendelser i 
Storulykkesvirksomheter. Det er også en fare for at enkelte risikoer ikke blir kartlagt eller 
beskrevet pga manglende kunnskap. Kunnskaps- og usikkerhetsdimensjonen kan derfor gi et 
ufullstendig bilde av risikoene i Sandnes. 
 
I analysen er det blitt brukt følgende graderinger: 
 

Begrep Frekvens (hendelsen forventes å inntreffe) 
 

Svært sannsynlig Mer enn en gang hvert år 
 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år  
 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50 år. 
 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50 år. 
 

 

Det er generelt vanskelig å beskrive sannsynligheten for når en uønsket hendelse kan 
forventes å skje. Vurderingsgrunnlaget er tynt og baserer seg i all hovedsak på nasjonale og 
lokale erfaringsdata og erfaringer. Vurderingene er usikre. 
 
Tilsvarende er det lagt opp følgende mal for gradering av konsekvenser for Liv og helse for 
mennesker, Miljø og Økonomiske tap: 
 
 

 
Begrep 

 

 
Liv og Helse 

 
Miljø 

 
Økonomisk tap 
etter hendelsen 

 
 
Ufarlig 
 

 
Ingen personskader 

 
Ingen miljøskader 
 

 
Skader opp til 50.000.- 

 
En viss fare 

 
Få og små 
personskader 

 
Mindre miljøskader 

 
Skader opp til 
500.000.- 

 
Farlig 
 

 
Få, men alvorlige 
personskader 

 
Omfattende skader på 
miljøet 

 
Skader opp til 5 mill. 

 
Kritisk 
 

 
2 døde og/eller 4 
alvorlige personskader 

 
Alvorlige skader på miljøet 

 
Skader opptil 25 mill. 
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Katastrofalt 
 

 
 
Flere en 2 døde og flere 
enn 4 alvorlige 
personskader 

 
Svært alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet 

 
Skader over 25 mill. 

 
  
 

For Kultur og kulturminner, Landbruk og Naturmangfold  er det brukt konsekvensene for Liv og helse 

samt konsekvensene for 

  
Lite 

< 5 % 
 
 

 
Noe 

5- 15 % 

 
Halvparten 

15-35 % 

 
Stor del 
35-85 % 

 
Alt 

> 85 % 

Kultur og 
kulturminner 
 
Ødeleggelse 
 

     

Landbruk 
 
Nedbygging av 
landbruksjord 

     

Naturmangfold 
 
Redusert 
mangfold 

     

 

 
For hver hendelse er det utarbeidet en egen analyse og ført i et eget skjema (se vedlagte eks). 
Hovedpunktene i skjemaene settes inn i en egen tabell og i den fargede figuren. Dette er som 
nevnt tidligere gruppert tematisk: 

1. Kultur og kulturminner 
2. Landbruk 
3. Naturmangfold 
4. Klimaendringer 
5. Storulykkesvirksomheter 
6. Kommunikasjon og samferdsel 

 
Det er viktig å se på risikoen, spesielt konsekvensdelen.   
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Tabellen viser hvilke tema som vurderes spesielt i forbindelse med utviklingsretningen som er 
valgt i revisjon av kommuneplanen. 
 

Tema Kultur og 
kultur -
minner 
 

Landbruk 
 

Natur-
mangfold 
 

Klima-
endringer 
 

Storulykkes- 
virksom-
heter 
 

Kommunika- 
sjon og 
samferdsel 

 
Hovedkollektiv-
aksen med 
influensområder 

 
Viktig 

 
Lite aktuelt 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
Lite aktuelt 

 
Viktig 

 
Sandnes Nord med 
Lura 
 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
Viktig 

 

 
Lite aktuelt 

 
Viktig 

 
Sandnes sentrum  

 
Viktig 

 
Lite aktuelt 

 
Lite aktuelt 

 
Viktig 

 

 
Lite aktuelt 

 
Viktig 

 
Sandnes øst fra 
Skippergata 
 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
Viktig 

 
 
Følgende 2 kategorier er brukt;  

• Lite aktuelt: Skyldes eks. fravær av storulykkesvirksomhet og marginalt med 
landbruksjord i området. Hendelser i denne kategorien er ikke analysert videre. 

• Viktig. Mange mulige konflikter kan oppstå, eks. flere kulturminner i området, 
utfordrende å ivareta naturmangfoldet og sårbart for mulige klimaendringer 

 
I en ROS-analyse vil en vurdering basere seg på muligheten for negative konsekvenser og de 
negative konsekvensene (risikoen for en uønsket utvikling) om det ikke tas gode grep i 
planen. 
 
Det er generelt vanskelig å beskrive sannsynligheten for når en uønsket hendelse kan 
forventes å skje. Vurderingsgrunnlaget er tynt og baserer seg i all hovedsak på nasjonale og 
lokale erfaringsdata og erfaringer. Vurderingene er usikre. Konsekvensvurderingene er noe 
sikrere. 
 
Resultatene fra analysene, dvs risikoene, legges inn i diagrammet under. 
Hensikten med diagrammet er å bruke dette videre i arbeidet med risikovurderingene og inn i 
kommuneplanarbeidet. Den blå pilen, som går fra øverst til høyre, og ned mot venstre hjørne, 
illustrerer hvilken vei vi ønsker å redusere risikoen. Vi ønsker lavere sannsynlighet og mindre 
konsekvenser.  
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På neste side er et eksempel på en hendelsesanalyse for Sandnes Øst fra Skippergata med 
tema Kommunikasjon og samferdsel. 
Det er lagd 18 slike analyser. Resultatene er samlet i 1 tabell og i 4 diagram for henholdsvis 

• Hovedkollektivaksen med influensområder 
• Sandnes Nord med Lura 
• Sandnes Sentrum 
• Sandnes Øst fra Skippergata 

 

 

 

 

  

Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 
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Sandnes Øst fra Skippergata Kommunikasjon og 
samferdsel 

Beskrivelse av fremtidig trussel/uønsket hendelse 
 
Sammenbrudd kan skyldes ulykker, uvær, klimaendringer og overbelastning i perioder.  

SANNSYNLIGHETSVURDERING 

Liten sannsynlighet  Sannsynlig X 
Mindre sannsynlig  Svært sannsynlig  
Kommentar 
Graden av sammenbrudd er avgjørende for sannsynlighetsvurderingene. Her er brukt sammenbrudd/uforutsett 
stengning av hovedveinettet i mer enn ett døgn. 
 
 
KONSEKVENSVURDERINGER 
 
  

Ufarlig 
 

En viss 
fare 

 
Farlig 

 
Kritisk 

 
Katastrofal 

Kommentar 
Økningen i trafikkmengden vil kunne 
øke konsekvensene. Om stengning 
skyldes uvær, eks. store snømengder 
kan det bli Kritisk for Liv og helse. 
I dag er det to alternative hovedveier og 
to sideveier til/fra området 

Liv og helse  A    

Miljø B     

Økonomi  C    

RISIKOVURDERING 

 
      
 
 
 

 

 
 

Hvordan redusere sannsynlighet og/eller konsekvens 
Kanalisering av trafikk, alternative veier, planlegging og tilrettelegging for kollektiv transport og sykkel. 
Ansatte bor nær arbeidsplassen. God beredskap ved sammenbrudd både mht håndtering, eks. snøbrøyting, 
normalisering og alternative løsninger. 
 
Utført av: ELRake Kontrollert av: 
Dato: 200214 Dato: 

Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

 
 

 
 

  
 

 

 
B 
 

 
A, C 
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7. Hendelsesanalyser 
 

 
Hovedkollektiv-
aksen med 
influensområder 

 
Sannsynlighet 

Konsekvens 
 

Liv og helse Miljø Økonomi Kultur og 
kulturminner 

Ødeleggelse 

Landbruk 
Nedbygging 

Naturmangfold 
Redusert mangfold 

Kultur og 
kulturminner 

 

 
Sannsynlig 

 

 
Ufarlig 

 

   
Noe 

  

Landbruk
 

1)  
 
 

      

Naturmangfold 
 

 
Svært 

sannsynlig 
 

 
Ufarlig 

 
En viss fare 

    
Lite 

Klimaendringer  
Sannsynlig 

 
 

 
En viss fare 

 
En viss fare 

 
En viss fare 

   

Storulykkes-
virksomheter2) 

 
 
 

      

Kommunikasjon og 
samferdsel 
 

 
Sannsynlig 

 
 

 
En viss fare 

 
Ufarlig 

 
En viss fare 

   

                                     1) Landbruk vil i begrenset grad bli berørt av Hovedkollektivaksen 
                                               2) Det finnes ikke storulykkesvirksomheter langs kollektivaksen. Det er heller ikke aktuelt å legge slike til området 

Ikke 
vurdert 
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Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

NaturM-liv 
NaturM-
mangfoldtap 

NaturM-miljø    

KulturM-liv 
Kommunikasjon-
miljø 

KulturM-kulturtap 
Klima-liv 
Klima-miljø 
Klima-økonomi 
Kommunikasjon-liv 
Kommunikasjon-
økonomi 

   

     

     

 

Risiko Hovedkollektivaksen med influensområder 
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Sandnes Nord med 
Lura 

 
Sannsynlighet 

Konsekvens 
 

Liv og helse Miljø Økonomi Kultur og 
kulturminner 

Ødeleggelse 

Landbruk 
Nedbygging 

Naturmangfold 
Redusert mangfold 

Kulturminner 
 

 
Sannsynlig 

 

 
Ufarlig 

 

   
Noe 

  

Landbruk 
 

 
Svært 

sannsynlig 
 

 
Ufarlig 

 
Kritisk 

   
Noe 

 
Noe 

Naturmangfold 
 

 
Svært 

sannsynlig 
 

 
Ufarlig 

 
En viss fare 

    
Noe 

Klimaendringer  
Sannsynlig 

 
 

 
En viss fare 

 
En viss fare 

 
Kritisk 

   

Storulykkes- 

virksomheter 1) 
 
 
 

      

Kommunikasjon og 
samferdsel 
 

 
Sannsynlig 

 
 

 
Ufarlig 

 
Ufarlig 

 
En viss fare 

   

                                     1) Det finnes ikke storulykkesvirksomheter i området. Det er heller ikke aktuelt å legge slike til området 
  

Ikke 
vurdert 
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Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Landbruk-liv Landbruk-
nedbygging 
Landbruk.-
naturmanfold 

 Landbruk-miljø  

KulturM-liv 
Kommunikasjon-liv 
Kommunikasjon-
miljø 

KulturM-kulturtap 
Klima-liv 
Klima-miljø 
Kommunikasjon-
økonomi 

 Klima-økonomi  

     

     

 

Risiko Sandnes Nord med Lura 
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Sandnes Sentrum 

 
Sannsynlighet 

Konsekvens 
 

Liv og helse Miljø Økonomi Kultur og 
kulturminner 

Ødeleggelse 

Landbruk 
Nedbygging 

Naturmangfold 
Redusert mangfold 

 
Kulturminner 
 
 

 

 
Sannsynlig 

 

 
Ufarlig 

 

   
Noe 

  

Landbruk
 

1) 

 
 

 
 
 

      

Naturmangfold
 

1) 

 
 

 
 
 

      

Klimaendringer  
Sannsynlig 

 
 

 
En viss fare 

 
En viss fare 

 
Kritisk 

   

Storulykkes-
virksomheter
 

2) 

 

 
 
 

      

Kommunikasjon og 
samferdsel 
 
 

 
Sannsynlig 

 
 

 
Farlig 

 
Ufarlig 

 
Farlig 

   

                                     1) Landbruk vil ikke bli berørt og Naturmangfold vil i begrenset grad bli berørt i sentrum 
                                               2) Det finnes ikke storulykkesvirksomheter i sentrum. Det er heller ikke aktuelt å legge slike til sentrum 

  Ikke 
vurdert 
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Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

     

KultuM-liv 
Kommunikasjon-
miljø 

KulturM-kulturtap 
Klima-liv 
Klima-miljø 

Kommunikasjon-liv 
Kommunikasjon-
økonomi 

Klima-Økonomi  

     

     

 

Risiko Sandnes Sentrum  
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Sandnes Øst fra 
Skippergata 

 
Sannsynlighet 

Konsekvens 
 

Liv og helse Miljø Økonomi Kultur og 
kulturminner 

Landbruk Naturmangfold 

 Kulturminner 
 

 
Mindre 

sannsynlig 
 

 
Ufarlig 

 

   
Noe 

  

Landbruk 
 

 
Svært 

sannsynlig 
 

 
Ufarlig 

 
Kritisk 

   
Noe 

 
Noe 

Naturmangfold 
 

 
Svært 

sannsynlig 
 

 
Ufarlig 

 
Farlig 

    
Farlig 

Klimaendringer  
Sannsynlig 

 
 

 
En viss fare 

 
En viss fare 

 
Kritisk 

   

Storulykkes-
virksomheter 

 
Lite sannsynlig 
 

 
En viss fare 

 
Ufarlig 

 
Kritisk 

   

Kommunikasjon og 
samferdsel 
 

 
Sannsynlig 

 

 
En viss fare 

 
Ufarlig 

 
En viss fare 

   

                                      
  

Ikke 
vurdert 
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Konsekvens 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Landbruk-liv 
NaturM-liv 

Landbruk-jordtap 
Landbruk-
naturmangfold 
NaturM-mangfoldtap 

NaturM-miljø 
 

Landbruk-Miljø  

Kommunikasjon-
miljø 

Klima-liv 
Klima-miljø 
Kommunikasjon-liv 
Kommunikasjon-
økonomi 

 Klima-økonomi  

KulturM-liv KulturM-kulturtap    

Storulykke-miljø Storulykke-liv 
Storulykke-miljø 

   

 

Risiko Sandnes Øst fra Skippergata 
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Oppsummering Hendelsesanalyse 
De høyeste risikoene finner vi stort sett som konsekvens av klimaendringene, nedbygging av 
landbruksjord og endringer i Naturmangfold 

• Kollektivaksen med influensområdene 
Langs kollektivaksen vurderes den høyeste risikoen knyttet til Endring i 
naturmangfoldet og etterfølgende negative konsekvenser for miljøet. Risikoen 
vurderes som relativt liten 

• Sandnes Nord med Lura 
Risikoen for Tap av landbruksjord med negative miljøkonsekvenser vurderes som høy. 
Ved å holde byutviklingen innenfor eksisterende bebyggelse vil en kunne unngå tap av 
dyrket jord. Klimaendringer med økonomiske tap vurderes også som høy risiko. 

• Sandnes sentrum 
Klimaendringer med økonomisk tap vurderes til å ha høy risiko.  
Høy risiko, men noe lavere, har også Sammenbrudd i kommunikasjon og samferdsel 
med tap av liv og helse samt økonomiske tap 

• Sandnes Øst fra Skippergata 
Høy risiko finner vi for tap av landbruksjord med negative miljøkonsekvenser. 
Tap av Naturmangfold har høy risiko for negative miljøkonsekvenser, mens 
Klimaendringer har høy risiko for økonomiske tap, men vurderes som en noe lavere 
risiko enn for miljøet ved tap av landbruksjord 

 
Oppsummering enkeltanalysene– hentet fra Helhetlig ROS-analyse 
Sandnes kommune 2014 
 
Det er analysert 44 enkelthendelser og til sammen 74 analyser mht risikoen for Liv og helse, 
Miljø, og Økonomi. 
Svært mange av de analyserte risikoene med høyest risiko er vanskelig å håndtere, både med 
forebyggende tiltak og konsekvensreduserende tiltak, da de gjennomgående ligger utenom 
kommunens direkte påvirkning. Det kan skyldes at risikoen er knyttet til privat eiendom eller 
beredskapen håndteres av nødetatene. Dette er en utfordring for Sandnes kommune sin 
risikostyring og samfunnssikkerhetsarbeide.  
 
Analysene av enkelthendelser viser at ingen av hendelsene har en høy risiko. En rekke 
hendelser må likevel sees nærmer på mht forebygging og/eller beredskapsmessige tiltak. 
 
Liv og helse 
3 hendelser har relativt høy risiko og må

• Hendelse nr. 20b Liten brann Hotell og overnattingssteder 

 vurderes nærmere mht forebygging og/eller 
konsekvensreduserende tiltak: 

• Hendelse nr. 24a og 24b Liten og stor brann i eneboliger, rekkehus og boligblokker 

• Hendelse nr. 29b, Trafikkulykke med > 3 omkomne/mange skadet 

De 41øvrige hendelsene er vurdert til å ha liten eller relativt lave risikoer for Liv og helse. 
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Miljø 
Samlet sett er risikoene knyttet til miljø vurdert til å være lave.  
Hendelsene med høyest risiko er: 

• Hendelse nr. 25b Mindre oljeutslipp 

• Hendelse nr. 38 Streik 

Økonomi 
Samlet sett er risikoene relativt lave. 
Hendelsene med høyest risiko er: 

• Hendelse nr. 22a Stor brann i skip/rigg 

• Hendelse nr. 34a og b Fly-/helikopterstyrt i sentrum 

De økonomiske risikoene for disse hendelsene vil i liten grad påvirke Sandnes kommune sin 
økonomi 
 

8. Konklusjon 
De kommunale analysene framhever risikoene ved Klimaendringene, Nedbygging av 
landbruksjord og Naturmangfold som betydeligst for de vurderte områdene 
Hovedkollektivaksen med influensområder, Sandnes Nord med Lura, Sandnes sentrum og 
Sandnes Øst fra Skippergata. 
 
Den helhetlige kommunale ROS-analysen vurderer risikoen for miljø og økonomiske tap i 
kommunen ellers som lave. For liv- og helse er de høyeste risikoene knyttet til en større 
trafikkulykke, en hotellbrann og en mindre brann i en høyblokk. Disse risikoene er vurdert til 
å være høye. 
 
I kommuneplansammenheng vil det være spesielt viktig å ta hensyn til: 

 
1. Kulturminner 

Risikoen for tap av kulturminner og kulturmiljø vurderes samlet sett som lite. 
Sandnes sine kulturminner og kulturmiljøer er viktige å ta vare på som kilde til kunnskap, 
opplevelse og bruk. Alle typer kystnære kulturminner vil bli påvirket av endret vannstand, 
både bygninger, arkeologiske kulturminner og landskap. Sandnes er spesielt sårbar fordi 
svært mange av kommunens viktigste og eldste kulturmiljøer og kulturminner (dvs 
bygninger eldre enn 1900) ligger innenfor hensynssonen for flomfare (PBL § 11-8 a). At 
klimatrusselen rammer de eldste kulturminnene er alvorlig, og forsterkes av at 39 % av 
disse har gått tapt i de siste 20 årene 
Sandnes øst; Skippergata i sør vest har sammenhengende boligområde som er 
bevaringsverdig kulturmiljø og ved Fogdahuset er bevaringsverdig kulturmiljø bestående 
av bygg, uteområde og trær. Løsninger for kollektivtraseen som ikke berører disse 
kulturmiljøene er vist i trasealternativ 3. Fra Auestad/Skjørestad er det registrert flere 
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sammenhengende kulturminne områder (automatisk freda og nyre tids). Integrering av 
disse områdene utbyggingsområdet på en kvalitativ god måte, f.eks. gjennom interne 
felles grøntstrukturer. Kulturminneområdene er også en del av stedskvaliteten i området. 
 

2. Landbruk 
Sandnes er en betydelig landbrukskommune, både i regional og i nasjonal målestokk. I 
forhold til størrelsen på jordbruksarealet ligger Sandnes på 4 plass i Rogaland, og på 17 
plass i Norge. Det er således nasjonale interesser knyttet til bevaring av jordbruksarealet 
som grunnlag for matproduksjon i Norge.  
Det er registrert tre store, sammenhengende kjerneområder for landbruk, som må vernes 
mot utbygging. Klimaendring kan utgjøre en trussel mot jordens produksjonsevne, både 
via jorderosjon og oversvømming.  
Risikoen for Nedbygging av landbruksjord har som forventet størst negative 
miljøkonsekvenser knyttet til utbygging i Sandnes Nord med Lura og Sandnes Øst fra 
Skippergata. 
 

3. Naturmangfold 
Sandnes kommune har en variert og rik natur. Verneverdige geologiske forekomster, 
vakre landskap og et stort biologisk mangfold innebærer et stort forvaltningsansvar for 
kommunen. Samtidig utgjør disse ressursene en forutsetning for at kommunens 
innbyggere kan ha gode opplevelser og muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet i 
natur og nærmiljø, og er dermed en forutsetning for god folkehelse. I utviklingen av byen 
og nye utbyggingsområder må kommunen sørge for at disse hensynene blir ivaretatt. 
Høyest risiko er knyttet til Sandnes Øst og langs Hovedkollektivaksen og knyttet til 
miljøkonsekvenser og tap av naturmangfold. 
 

4. Klimaendringer 
Risikoene er særlig knyttet til 

a) Mer ekstremvær, spesielt store nedbørsmengder over kort tid samt høye 
vindstyrker 

b) Havnivåstigning, spesielt i Sandnes Sentrum 
Risikoen er størst for økonomiske tap i Sandnes sentrum, Sandnes Nord med Lura og ved 
utbygging i Sandnes Øst. 
Global oppvarming vil medføre betydelige klimaendringer. I følge ”Klima i Norge 2100” 
fra 2009 vil klimaendringene blant annet bety følgende for Sandnes:  

o Innen 2100 vil havet stige med fra 0,58 – 1, 13 m (gjennomsnitt 0,78 m)  
o Mildere vintre med mer nedbør  
o Mer ekstremvær med sterk vind og høy nedbørintensitet  

I nye utbyggingsområder og ved transformasjon av områder, blant annet i sentrum, må 
planlegging og utbygging tilpasses klimaendringene. I denne sammenheng vil havstigning 
være et sentralt tema i sentrumsområdene. Økt flomfare som følge av mer nedbør må 
vektlegges blant annet ved utviklingen av Sandnes Øst. Tilsvarende må risiko for leirskred 
i sentrumsområdene vurderes som følge av større nedbørintensitet 
.  

5. Storulykkesvirksomheter 
Sandnes kommune har få storulykkesvirksomheter. Sprengstofflageret i Espelandsskogen 
på Sviland er den mest utfordrende risikoen i forbindelse med strategivalgene i 
kommuneplanen. Risikoen vurderes til å være liten. 
Generelt må kommunen ta hensyn til alle eksisterende og kommende virksomheter ved å 
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a) Vurdere flytting 
og/eller 

b) Ta hensyn til virksomhetene  
ved fremtidig utbygging 
 

6. Kommunikasjon og samferdsel 
Naturlig nok er de høyeste risikoene knyttet til trafikknutepunktet Sandnes Sentrum. 
Risikoene for Liva og helse samt Økonomiske tap vurderes som relativt høy. 
 

En del andre risikoer fremheves også som spesielt viktige å ta hensyn til framover 
 
7. Skred/rasfare 

Det er risiko for skred/ras knyttet til 
a) Utbyggingsområder, eksisterende og nye 
b) Langs veiene (nye og gamle) 
c) Sandnes sentrum (pga særskilt jordskredproblematikk) 

Disse risikoene er ikke spesielt store, men må ivaretas ved utbygging osv. 
 

8. Flere tette avrennings flater (f.eks. veier, parkeringsplasser og tomter) vil gi økt risiko 
for lokale vannskader pga av forventede stor nedbørsmengder. Det skaper utfordringer 
både i eksisterende områder og i utbyggingsområder. Risikoene er størst for økonomiske 
tap 
 
Sammenbrudd infrastruktur (strømforsyning, telenett, vannforsyning, transportnett osv) 
utgjør samlet en betydelig risiko for Sandnes kommune sin tjenesteyting og for 
kommunens innbyggere og næringsliv. Ved å hindre sammenbrudd med regionale og 
lokale robuste løsninger samt god evne til å håndtere sammenbrudd vil risikoen reduseres 
betydelig. I kommuneplansammenheng må en ta nødvendige hensyn til hvordan 
sammenbrudd skal unngås og/eller redusere konsekvensene ved slike sammenbrudd. 
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10. Vedlegg 
 

1. Helhetlig ROS-analyse Sandnes kommune 2014 
2. Hendelsesanalyser 
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