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1. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 
Risiko og sårbarhetsanalysen følger veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap” 

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”.  

 

Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å integrere beredskapsmessige hensyn i kommunal planlegging. 
Den skal identifisere mulige uønskete hendelser og vurdere hvor stort risikoen er at disse inntreffer og hvilke 
konsekvenser som resulterer fra hendelser.  
 
Analysen baserer på antagelser om hendelser som kan inntreffe innenfor området eller som kan ramme 
området. I områder der det ble identifisert farer som gjør det nødvendig å komme med avbøtende tiltak, må 
disse tiltakene bli del av godkjenningsprosessen under en byggesak/tiltaksgjennomføring. 

 

Vurderingskriterier deles inn i sannsynligheten og resulterende konsekvens. 

 
Sannsynlighet 

Svært lite sannsynlig Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år (<0,1% sannsynlighet pr. år) 

Lite sannsynlig 1 gang i løpet av 100 til 1000 år (0,1 – 1% sannsynlighet pr. år) 

Middels sannsynlig 1 gang i løpet av 50 til 100 år (1-2% sannsynlighet pr. år)  

Høy sannsynlighet 1 gang i løpet av 10 til 50 år (2 – 10% sannsynlighet pr. år) 

Svært høy sannsynlighet Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år (>10% sannsynlighet pr. år) 

  

Virkning 

Betegnelse Personer Samfunnsfunksjoner/Materielle verdier/økonomiske tap 

Svært lite virkning Ingen personskade Ingen svikt/tap i samfunnsfunksjoner  

Materielle skader <100k kr. 

Lite virkning Personskader Ubetydelig svikt/tap av samfunnsfunksjoner 

Materielle skader 100k-1mill 

Moderat virkning Alvorlig skade av enkelt person Kortvarig svikt/tap av samfunnsfunksjoner 

Materielle skader 1mill – 10mill 

Alvorlig virkning Dødelig skade av en til noen få 

personer 

Svikt/tap av samfunnsfunksjoner 

Materielle skader 10mill – 100mill 

Svært alvorlig 

virkning 

Flere døde personer Varig svikt/tap av samfunnsfunksjoner 

Materielle skader >100mill 

 

NB: Virkningsklassifiseringen betyr ikke at det må være både personskader og 
samfunnsfunksjoner/materielle skader. Det kan bare være en av de to kolonnene som er aktuelt for enkelte 
hendelser. 
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Risikomatrise 
For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen representerer 
risikoverdi og det velges å legge til grunn at risiko er produkt av sannsynlighet og konsekvens. 

 

Grønn farge angir: Liten risiko  Ingen tiltak nødvendig 
Gul farge angir:  Middels risiko  Tiltak bør gjennomføres 
Rød farge angir:  Stor risiko  Tiltak må gjennomføres 

 

 

 

 Virkning 

Sannsynlighet 1. Svært lite 

virkning 

2. Lite virkning 3. Moderat 

virkning 

4. Alvorlig 

virkning 

5. Svært alvorlig 

virkning 

5. Svært høy sannsynlig 5 10 15 20 25 

4. Høy Sannsynlig 4 8 12 16 20 

3. Middels sannsynlig 3 6 9 12 15 

2. Lite sannsynlig 2 4 6 8 10 

1. Svært lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

 

 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal være vedlegg til planforslaget og må ikke gjennomgås i detalj i 
planbeskrivelsen. Likevel skal nødvendige tiltak som resulterer av analysen beskrives i planbeskrivelsen i det 
tilhørende kapittel. Det er også nyttig å henvise til ROS-analysen i planbeskrivelsen for å vise at vurderingen 
i enkelte punkter ble gjort. 
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2. VURDERING AV OMRÅDET SJØFRONTEN 2 

 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

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

1. Masseras/skred JA 5 4 20 

2. Snø/isras NEI    

3. Flomras NEI    

4. Elveflom NEI    

5. Havstigning og stormflo JA 3 4 12 

6. Radongass NEI    

7. Vindutsatt NEI    

8. Nedbørutsatt NEI    

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

9. Sårbar vegetasjon NEI    

10. Sårbar fauna/fisk NEI    

11. Verneområder NEI    

12. Vassdragsområder NEI    

13. Forminner (Afk) NEI    

14. Kulturminne/-miljø NEI    

MENNESKESKAPTE FORHOLD 

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

15. Vei, bru, knutepunkt NEI    

16. Havn, kaianlegg NEI    

17. Sykehus/-hjem, kirke NEI    

18. Brann/politi/sivilforsvar NEI    

19. Kraftforsyning NEI    

20. Vannforsyning NEI    

21. Forsvarsområde NEI    

22. Tilfluktsrom NEI    

23. Område for idrett/lek NEI    

24. Park; rekreasjonsområde NEI    

25. Verneområde for friluftsliv NEI    

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning NEI    

27. Permanent forurensning NEI    

28. Støv og støy; industri NEI    
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko 

29. Støv og støy; trafikk NEI    

30. Støy; andre kilder NEI    

31. Forurenset grunn NEI    

32. Forurensning sjø/vassdrag NEI    

33. Høyspentlinje (em stråling) NEI    

34. Risikofylt industri  NEI    

35. Avfallsbehandling NEI    

36. Oljekatastrofeområde NEI    

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensning NEI    

38. Støy og støv fra trafikk NEI    

39. Støy og støv fra andre kilder NEI    

40. Forurensning sjø/vassdrag NEI    

41. Risikofylt industri mm NEI    

Transport: er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods NEI    

43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

NEI    

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler NEI    

45. Ulykke med gående/syklende NEI    

46. Andre ulykkespunkter NEI    

Andre forhold 

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

JA 2 5 10 

48. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten 

JA 1 5 5 

49. Regulerte vannmagasiner, 
med spesielle fare for usikker is, 
endringer i vannstand mm 

NEI    

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

NEI    

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

NEI    

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

52. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

NEI    
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3. NÆRMERE VURDERING AV AKTUELLE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSFAKTORER 

 
Ifølge sjekklisten ovenfor ble følgende tema vurdert med potensial for risikoforhold: 
 

1. Masseras/ skred 
2. Havnivåstigning og stormflo 
3. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål  
4. Er det potensielle sabotasje- / terrormål i nærheten  

 
Masseras/ skred 

Beskrivelse 
I forbindelse med planlegging av Sjøfronten 2 utførte Norconsult en geoteknisk vurdering. Basert på utførte 
grunn- og laboratorieundersøkelser vurderes følgende lagdeling å være karakteristisk for tiltaksområdet: 

• Et øvre lag av sand med mektighet ca. 3,0 – 5,0m 
• Et midtre lag av siltig leire med mektighet ca. 0,5 – 5,0m 
• Et nedre lag av sand/silt over berg med mektighet ca. 0,5 – 4,0m 

 
Bergoverflaten innenfor tiltaksområdet er hovedsakelig påvist mellom kote -11,4 og -18,5. 
 
Tolkning av utførte sonderinger antyder at det øvre laget av sand i all hovedsak er gjennomgående innenfor 
planområdet. Videre viser tolkninga at det midtre laget av siltig leire har størst mektighet i vest, og at det 
kiler ut mot nordre og østre del av tiltaksområdet. 
 
Utførte laboratorieundersøkelser viser at det øvre sandlaget i all hovedsak må karakteriseres som 
ensgradert. Videre viser glødetapsmålinger at humusinnholdet varierer fra 0,3 – 3,3%. Analyserte prøver 
viser at humusinnholdet er størst i den øvre delen av sandlaget. Visuell klassifisering av dypereliggende 
prøver viser imidlertid at det må påregnes sjikt av sagflis og lignende ned til ca. 6-7m dybde.  
 
Laboratorieundersøkelser for laget bestående av siltig leire viser at materialet må karakteriseres som meget 
bløtt til bløtt og lite sensitivt. Grunntypen går inn under grunntype D jf. Eurokode 8.  
 

 
 
Sannsynlighet 
Sannsynligheten for risiko klassifiseres på det høyeste dersom sikringstiltak ikke iverksettes. Uten 
forankring i fast grunn risikerer man at tiltaket vil synke / skli ut.  
 
Virkning 
Tiltaket sett i sammenheng med grunnundersøkelsene faller inn under konsekvensklasse CC2 (middelstor 
konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige 
konsekvenser). Dette oversettes for å tilpasse ROS analysen sin matrise og virkning kategoriseres som 
«alvorlig virkning».  
 
Risiko og tiltak 
 

Sannsynlighet:  5 Virkning:   4  Risiko:  høy (20) 
 
Risikoen for planområdet knyttet til stormflo vurderes som høy risiko. Det må å iverksette risikoreduserende 
tiltak.  
 
Tiltak 
 
Utførte stabilitetsberegninger viser at det er nødvendig å gjennomføre stabiliserende tiltak før arbeidet med 
ny kai tar til for å oppnå tilfredsstillende stabilitet for eksisterende sjøbunnsskråning. I område 1 må det 
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utføres masseutskifting med lette fyllmasser i bakkant av eksisterende steinkai i kombinasjon med en 
motfylling i to nivåer, hhv. kote -5,0 og -6,4. Motfylling opp til kote -6,4 må også føres videre gjennom 
område 2, 3 og 4, se Figur 2. Tegning G-20-00-01 viser nødvendig stabiliserende tiltak i plan og tegning G-
40-00-01 – G-40-00-03 viser stabiliserende tiltak i snitt. Estimerte mengder for de stabiliserende tiltakene er 
som følger: 
 

• Lette fyllmasser: 650 pam3 (forutsatt bruk av skumglass-granulat) 
• Motfylling: 7 600 pam3 
•  

Øvre del av motfylling er forutsatt etablert med steinfraksjoner som gir tilfredsstillende stabilitet med tanke 
på erosjon fra propellstrøm etc. 
 
Utlegging av motfylling er forutsatt utført med flytende utstyr. Videre er det forutsatt at fyllmasser legges 
kontrollert på plass. Ved etablering av lettfylling bør denne sikres mot oppdrift både i utførelsesfasen og den 
permanente fasen. I forbindelse med gjennomføringa av grunnarbeidet er det forutsatt at det utføres 
poretrykksoppfølging i 5 punkter langs planlagt tiltak. 
 
For den eksisterende tørrmuren i område 5 er det nødvendig å etablere en støttefylling for å unngå at 
denne raser ut. Støttefyllinga bør etableres med fyllingshelning 1:1,5 fra underkant av nytt betongdekke. 
Overflata av støttefyllinga, samt eksisterende sjøbunn mellom støttefyllinga og motfyllinga, må 
erosjonssikres. 
 
Ny kai er i forprosjektet forutsatt fundamentert gjennom borede stålkjernepeler til berg som følge av 
forutsetning om at alle peler må ta strekklaster. Detaljprosjektering vil kunne avdekke om det er mulig å 
benytte alternative peletyper. Fra underkant kai og ned til sjøbunn er det forutsatt at pelene knekkavstives 
med ekstra, utstøpte stålrør. I all hovedsak må det påregnes at alle peler må dimensjoneres for å kunne ta 
opp strekklaster. Horisontale laster er forutsatt tatt opp av skråpeler. 
 
Risiko etter tiltak 
 

Sannsynlighet:  1 Virkning:   4 Risiko:  lav (4) 
 
Med riktig sikringstiltak er sannsynlighet for at tiltaket vil påvirkes av grunnforholdene lav. Virkning anses 
som fortsatt gjeldende da konsekvensen av at tiltaket ikke holder kan ha fatale konsekvenser.  
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Havnivåstigning og stormflo 

Beskrivelse 
 
Som kunnskapsgrunnlag brukes DSB sin veileder Havnivåstigning og stormflo – samfunnsikkerhet i 
kommunal planlegging, 2016 og kartverket sin nettside. (https://kartverket.no/sehavniva/)  
 

 
Figur 1: 200-års flom 2090 

 

 
Figur 2: 1000-års flom 2090 

https://kartverket.no/sehavniva/
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Med utgangspunkt i datagrunnlaget for havnivåstigning og stormflo 2090, 20, 200 og 1000 år, vil havnivået 
økte med 73cm.  
 
0-Alternativet beregnes ut fra Sjøfronten 1 som ligger på kôte +2,23.  
 
Sannsynlighet 
 
Ut ifra høydedataen som er innlagt i kartverket sin kartmodell, viser moduleringen at dagens 0-alternativ vil 
medføre flom over sjøfronten og inn mot bygningskroppene både ved 200 og 1000 års flom.  
 
Virkning 
Med utgangspunkt i dagens koter vil vannmengder bevege seg inn blant eksisterende bebyggelse. Det 
anses å være en vesentlig feilmargin i kartverket sitt datasett, ettersom flommoduleringen ikke tar hensyn til 
eksisterende bebyggelse. Hamnegata brukes i dag som varelevering og parkering, og flom med bølger vil 
medføre skader på kjøretøy og potensielt vaske de ut i fjorden.  
 
Store vannmengder og bølgeaktivitet kan medfølge alvorlig skader på mennesker, og i verste fall medføre 
dødsfall. Risikoen er høyest for de som anvender sjøfronten under slike forhold.  
 
Risiko og tiltak 
 

Sannsynlighet:  3 Virkning:   4  Risiko:  middels (12) 
 
Risikoen for planområdet knyttet til stormflo vurderes som middels risiko. Det anbefales å iverksette 
risikoreduserende tiltak.  
 
 
Tiltak 
 
Heve sjøfronten for å redusere spredning av vannmengder til kôte: +2,45 ved kaikanten og +2,93 ved 
fasaderekken. Steinelementet fra sjøfronten 1 videreføres i sjøfronten 2. Denne har topp høyde +3,40 og vil 
bidra med å bryte bølger ved stormflo.  
 

 
 
Konkrete tiltak som vil bli gjennomført er følgende:  
 

• Elektriske anlegg heves til sikker høyde eller utføres vanntett 
• Avløp med selvfall heves til sikker høyde, evt. i kombinasjon med pumper 
• Utemøbler og inventar sikres  
• Trekonstruksjoner sikres mot oppflytning 
• Rutiner for stenging av området og eventuell evakuering finnes, inkludert advarsler til publikum og 
• sikring mot uforvarende ferdsel inn i området 
• Planlagte dreneringsveger for vann når vannstanden synker 
• Planlagte dreneringsveger for bølgeoverskylling 
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Ettersom det legges opp til gatetun langs Sjøfronten 2, vil det fjerne dagens biloppstillingsplasser. Det vil 
fortsatt være mulig med varelevering, men ikke permanent parkering. Dette vil bidra med å redusere 
eventuelle materielle skader ved flom.  
 
Det er viktig å merke seg at Norconsult har valgt å beregne beslutningsgrunnlaget ut ifra antatt situasjon ca. 
50 år frem i tid, og i 2050 gjøre en vurdering av området basert på faktisk havnivåstigning. 
 
 
Risiko etter tiltak 
 

Sannsynlighet:  3 Virkning:   2  Risiko:  lav (6) 
 
 
 
 
 
Er tiltaket i seg selv et sabotasje- / terrormål 

Beskrivelse 
Tiltaket er et offentlig møterom der mange mennesker samles. Per i dag er sjøfronten en kjøreveg med 
oppstillingsplasser og varelevering. Områder med lett tilgjengelighet for kjøretøy innebærer en større risiko, 
der de kan bære med seg verktøy / våpen som kan skape store skader og ødeleggelser eller kjøre direkte 
inn i folkemengder.   
 
Sannsynlighet 
Norge generelt og Molde spesielt er pr. dags dato ikke et prioritert terrormål. PST forventer at ekstrem 
islamisme og høyreekstremisme fortsatt vil utgjøre de største terrortruslene mot Norge. 1 Ut ifra terrortrussel 
nivå vurderingen av PST anses det som svært lite sannsynlig å bli rammet av terrorisme i Norge.   
 
Virkning 
I tilfelle hendelser kan virkningene være svært alvorlige med flere dødsfall.  
 
Risiko og tiltak 
 

Sannsynlighet:  2 Virkning:   5  Risiko:  middels (10) 
 
Risikoen for planområdet knyttet til stormflo vurderes som middels risiko. Det anbefales å iverksette 
risikoreduserende tiltak.  
 
Tiltak 
Tiltaket legger opp til en mer publikumsrettet bruk av området. Kjørevegen nedgraderes til gatetun der 
ferdsel vil skje på myke trafikanter sine premisser. I tillegg fjernes biloppstillingsplassene på sørsiden av 
bebyggelsen, men ivaretar mulighetene for varelevering kun for de virksomhetene som må det. I tillegg er 
det steinelementer som skiller sjøfronten fra det kjørbare gatetunet som gir en sikker, bilfri sone.  
 
Risiko etter tiltak 
 

Sannsynlighet:  1 Virkning:   5  Risiko:  lav (5) 
 
Sannsynligheten reduseres med overnevnte tiltak, men virkningen av et terrorangrep vil fortsatt medføre en 
stor risiko for tap av menneskeliv. Sjøfronten er i seg selv verken et mål eller medfører økt risiko for andre 
objekter i området, og vurderes å være i svært liten grad berørt av terrorhendelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2021/  

https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2021/
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Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærhet 

 
Beskrivelse 
I nærheten av Sjøfronten 2 ligger Rådhuset. PST forventer trusselen mot myndighetspersoner i 2021 å øke. 
«Dette forårsakes av enkeltes misnøye med Covid-19-tiltak, flere radikaliserte høyreekstreme samt økt 
eksponering av saker og politikere i forbindelse med stortingsvalget.» 2I tillegg er Rådhusplassen et 
samlingssted for folkemengder ved ulike arrangementer.  
 
Sannsynlighet 
Sannsynligheten anses som liten da det allerede er utført tiltak for å redusere fremkommelighet for kjøretøy. 
I tillegg er Rådhuset en kommunal institusjon, og faren anses som sentral i hovedstaden der 
myndighetspersoner i regjeringen er mer utsatt.  
 
Virkning 
I tilfelle hendelser kan virkningene være svært alvorlige med flere dødsfall.  
 
 
Risiko og tiltak 
 

Sannsynlighet:  1 Virkning:   5  Risiko:  lav (5) 
 
Risikoen for planområdet knyttet til stormflo vurderes som lav risiko. Det  er ikke nødvendig å iverksette 
risikoreduserende tiltak.  
 

                                                        
2 https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2021/  

https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2021/
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