
 
 

 

 

  

RAPPORT  

 
ROS ANALYSE – LISTA RENEWABLE ENERGY PARK 
 
 

 

Foto: SWECO  

 
 

Kunde: Lista Renewable Energy Park as. 

Prosjekt: 
Områderegulering, Lista Renewable Energy 
Park, deler av Lista flyplass. 

Prosjektnummer: 10201517-001 

Dokumentnummer: PLAN-R03 Rev.: 1 

 
 
Revisjonshistorikk:  

1 30.04.2018 Revidert etter kundemøte 26.4.2018 NOASIV NOHOLS 

0 19.04.2018 Rapport til kunde for kommentarer 
NOHOLS, 
NOJARD 

NOMYRM 

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av 

 



 
 

 

RAPPORT SIDE 2 AV 35  

 

\\nokrsfs002\OPPDRAG\271\28324001 Lista datasenter. Konsesjon_regulering\08 Rapporter\01 Rapporter\03_ROS_analyse\PLAN-R03_ROS-
analyse_20180430_endelig.docx 

 

Sammendrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med områderegulering 

av Lista datasenter. Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens, §4-3, krav om ROS-analyser ved 

all planlegging. 

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det er nødvendig å 

gjennomføre for å unngå å øke sårbarhet inn i dette planområdet, se kapittel 4 Fareidentifikasjon og 

sårbarhetsvurdering. Disse tiltakene er som følger: 

• Overvannsplan for planområdet forutsettes gjennomført i videre planarbeid, det vurderes 

rekkefølgekrav. 

• Grunnundersøkelser og områdestabilitet forutsettes gjennomført i videre planarbeid, det vurderes 

rekkefølgekrav eller om TEK17 kravene er nok. 

• VA-plan, forutsettes gjennomført i videre planarbeid, det vurderes rekkefølgekrav. 

• Trafikkforhold generelt forutsettes hensyntatt i videre planarbeid, herav avklaringer knyttet til 

avkjøring til planområdet. 

• Rapport om kapasitet og elektromagnetisk felt forutsettes gjennomført i konsesjon. 

• ROS knyttet til nettilknytning forutsettes gjennomført i prosjekteringsfasen. 

• Vurdering av slokkevannskapasitet forutsettes gjennomført videre i planarbeidet. 

• Etterlevelse av forskrift 2014-07-05 nr. 980 forutsettes hensyntatt og vibrasjoner fra flyplass må 

hensyntas videre i planarbeidet. 

• Vurdering i forhold til lagring av drivstoff på flyplass forutsettes hensyntatt i forbindelse med 

storulykker videre i planarbeidet. 

• Fokus på forebyggende brannvern ved drift av datasenteret. 

• Dette er et tidligere Forsvarsområde, og det må gjøres vurderinger senere i prosjektet mtp. 

PFOS og annen forurensning i grunn, spesielt på brannøvingsfeltet. Hensynssone med 

rekkefølgebestemmelser. Se notat om Historisk kartlegging forurenset grunn.  

• Beredskapsplan for hendelser med akutt forurensning, gjøres i Miljøoppfølgingsplan, det 

vurderes rekkefølgekrav. 

• Slevdalsvann naturreservat ligger ved planområdet. Det forutsettes at overvåkningsprogram for 

vannkvalitet blir laget og fulgt opp av tiltakshaver. Arbeid videre avklares med fylkesmannen. 

I tillegg var det fem hendelser som fremsto sårbart, og dermed ble risikoanalysert. Disse hendelsene var:  

• Brann i datasenter 

• Ulykke med tungtransport ved anleggsfase 

• Akutt utslipp av diesel 

• Akutt utslipp av ammoniakk  

• Skade på kulturminner.  

Se kapittel 5 for risikovurdering av disse med forslag til tiltak og mulig oppfølging for begrensning av 

sårbarhet. 

Det anbefales at det legges inn et rekkefølgekrav om miljøoppfølgingsplan (MOP) i 

reguleringsbestemmelsene for utbyggingstiltaket. MOP beskriver konkret miljøoppfølging i bygge- og 

anleggsfasen og hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. Planen utarbeides i samsvar med Norsk 

standards mal for miljøoppfølgingsplan for ytre miljø- for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. 

Miljøoppfølging skal være fast post på byggemøter. 
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1 Innledning 

Sweco Norge AS fått i oppdrag å utarbeide en ROS-analyse i forbindelse med områderegulering 

for deler av Lista fly- og næringspark på Lista. Se Figur 1 for oversiktskart av planområdet.  

 

Figur 1: Oversiktskart med lokalisering av planområdet i Farsund kommune. Kilde: Sweco 

1.1 Formål 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse 

med utbygging av datasenter på Lista i Farsund kommune.  

Mer konkret er formålet følgende:  

• Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over 

de uønskede hendelsene. 

• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.  
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1.2 Hjemmel 

Plan- og bygningslovens kapittel 4 (ref. 7.1.2) om Generelle utredningskrav krever at det skal 

utarbeides en ROS-analyse ved planer for utbygging. 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

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. Planmyndigheten skal i 

arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig 

for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

2 Beskrivelse av analyseobjektet 

2.1 Beskrivelse av analyseområdet 

Hovedformålet med planen er å etablere næringsområde med mulighet for å etablere 

datalagringssenter eller annen kraftforedlende næringsvirksomhet nord/øst for flystripa. For å 

gjenvinne noe av varmen som datalagringssenteret skaper ser en på mulighetene for å etablere 

fiskeoppdrett på land. Det skal vurderes nye adkomster til området. 

Etter 12 år er det estimert at det vil bli ca. 140 arbeidsplasser i direkte effekter i drift, og ytterlige 

100 arbeidsplasser i indirekte og indusert effekt. I anleggsperioden vil tiltaket generere flere 

arbeidsplasser. 

Planområdet ligger i Farsund kommune, ca. 12 km fra Farsund by, som er kommunesenteret i 

Farsund kommune. Farsund kommune har ca. 9705 (2014) innbyggere. Planområdet ligger i 

nærheten av tettstedene Vanse og Vestbygda.  

Planområdet ligger nord for flystripa på Farsund flyplass, Lista. Området har adkomst fra 

Nordveien (fv. 463), fv.464 og ny adkomst planlegges fra kommunal vei i øst. Planområdet har en 

størrelse på 2220 daa. 

Av spesielle hensyn på planområdet er å nevne Slevdalsvann naturreservat, tidligere militær 

flyplass og Lista flyplass.  

Slevdalsvannet naturreservat ligger syd for planområdet og er fredet ved forskrift: Forskrift om 
fredning av Slevdalsvannet naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.  
 

§2 Formål: Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med sump, 

strandenger, rik vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv, amfibier og annet dyreliv som naturlig er 

knyttet til området. Området utgjør en spesiell naturtype og har særskilt vitenskapelig verdi og 

pedagogisk betydning. 

For ytterligere detaljer om tiltaket, se planbeskrivelsen i planforslaget.  
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2.2 Dagens situasjon 

Området har vært i forsvarets eie frem til 2002, da private investorer overtok.  

Det er i dag lite flytrafikk på flyplassen, i 2012 fikk Farsund lufthavn, Lista, fornyet konsesjonen for 

lufthavn til offentlig bruk fra 27.07.2012 til 26.07.2032 (Kilde: Wikipedia).  

Det har vokst opp et næringsområde og aktivitetssenter på nordsiden av flyplassen. Pr. i dag er det 

ca. 20 firma, med ca. 120 ansatte som er etablert i området. Det er overnattingsteder og mange 

aktiviteter for barn, som gokartbane, klatrepark og skatepark. 

2.3 Avgrensinger 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

• Den er avgrense til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Samfunnssikkerhet kan defineres som den evne 

samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse 

og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger (St. meld 17 2001-2002). 

• Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette 

skal inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

• Analysen omfatter farer for tredjeperson og tap av stabilitet og materielle verdier. 

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle 

forhold knyttet til anleggsfasen, som vil ha betydning for driftsfasen, avdekkes. 

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende 

hendelser. 

• Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter, 

eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert. 

 

3 Metode 

3.1 Om ROS-analyser 

En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og sårbarhet samt å 

utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med denne ROS-analysen er å gi Farsund 

kommune/ Lista Renewable Energy Park AS et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta 

samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Her følges metode i samsvar med Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for 

risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017. Figur 2 viser trinnene i ROS-analysen. 
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Figur 2: Trinnene i ROS-analysen (kilde: DSB, 2017). 

 

3.2 Data og kilder 

Informasjon til analysen er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, databaser og litteratur som 

referert til i referanselisten, og innspill fra høringsinstanser i varsel om oppstart av planarbeid. 

3.3 Begreper og definisjoner 

Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensen vil bli og usikkerhetene 

knyttet til dette. Muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Vurdering av 

risiko innebærer følgende vurderinger: 

- mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden 

- sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 

- sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 

- hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

- usikkerheten ved vurderingene.  

 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 

inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. 

Sårbarhet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barriere, 

og evnen til gjenopprettelse 

Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller utbyggingsformålet. 

Veilederen tar utgangspunkt i samme konsekvensvurdering for alle mulige uønskede hendelser. 

Konsekvens skal vurderes for de tre konsekvenstypene liv og helse, stabilitet og materielle verdier.  

Usikkerhet: Vurdering om kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet 

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Beskrive planområdet
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Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller 

varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse. 

Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere 

risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.  

For ROS-analyse til kommuneplanens arealdel og vurdering av andre uønskede hendelser for 

ROS-analyse til reguleringsplan (ikke flom, stormflo og skred) benyttes forslaget til 

sannsynlighetskategoriene for planROS slik de fremgår av DSBs veileder (DSB, 2017, ref. 7.1.8).  

 

Tabell 1. Sannsynlighetskategorier for planROS.  

SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET 
(PER ÅR) 

FORKLARING 

Høy Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år 

> 10 %  

Middels 1 gang i løpet av 10–
100 år 

1–10 %  

Lav Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år 

< 1 %  

For større områder kan det være mer hensiktsmessig å dele sannsynlighetskategoriene i fem. 

 

Tabell 2 og Tabell 3 viser sannsynlighetskategoriene for naturhendelsene flom, stormflo og skred 

(som følger av kravene gitt i TEK 17, kapittel 7, ref. 7.1.3). 

Tabell 2. Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo. 

F SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET 
(PER ÅR) 

FORKLARING 

F1 Høy  1 gang i løpet av 
20 år 

1/20  

F2 Middels 1 gang i løpet av 
200 år 

1/200  

F3 Lav  1 gang i løpet av 
1000 år 

1/1000  

 

Tabell 3. Sannsynlighetsvurdering for skred.  

S SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET 
(PER ÅR) 

FORKLARING 

S1 Høy  1 gang i løpet av 
100 år 

1/100  

S2 Middels 1 gang i løpet av 
1000 år 

1/1000  

S3 Lav  1 gang i løpet av 
5000 år 

1/5000  

 

3.4 Risikomatriser 

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et 

risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene kan illustreres ved hjelp av en 

risikomatrise. Risikomatrisen som benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging (ref. 7.1.8), og det vil bli presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i 

sammendraget.  
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Tabell 4. Risikomatrise (DSB, 2017).  
S

A
N

N
S

Y
N

L
IG

H
E

T
 

KONSEKVENSER FOR <konsekvenstype> FORKLARING 

 Små Middels  Store   

Høy    

> 10 % 

    

Middels 

1–10 % 

    

Lav     

< 1 % 

    

 

4 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

4.1 Innledende farekartlegging 

Nedenfor følger en liste over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunktet i DSBs 

veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 7.1.8), men tar også for seg 

forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet.  

Uønskede hendelser 
Relevant 

for tiltaket 
Kommentar/Begrunnelse 

Naturgitte forhold 

Sterk vind/ storm/ orkan Ja 

Området ligger nær kysten i åpent landskap. 

Det vil av den grunn være perioder med sterkt 

vind i området. Det forutsettes at anlegget 

prosjekteres i henhold til gjeldende krav knyttet 

til vindlast for dette områdte. 

Temaet vurderes. 

Bølger/bølgehøyde Nei 

Planområdet ligger ca. 2 km. fra kystlinjen med 

en kotehøyde på 3-8 moh. I henhold til tallene 

fra DSB sin rapport «Havnivåstigning» fra 

2009 kan en økning på 0,8 m. de kommende 

100-årene ikke være usannsynlig.  

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Snø/is Nei 

Det forutsettes at bygningsmasser konstrueres 

i henhold til TEK17 og dermed bør tåle 

påkjenninger av snø og is. 

Temaet vurderes ikke i analysen.  

Frost/tele/sprengkulde Nei 

Det forutsettes at bygningsmasser konstrueres 

i henhold til TEK17 og dermed til å tåle 

påkjenninger av frost/tele/sprengkulde. 

Temaet vurderes ikke i analysen.  
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Nedbørmangel Nei 
Kyststrøket har ca. 1000 mm. nedbør pr. år. 

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Store nedbørsmengder, flom og 

overvann 
Ja Temaet vurderes. 

Stormflo Nei 

Planområdet ligger ca. 2 km. fra kystlinjen med 

en kotehøyde på 3-8 moh. I henhold til tallene 

fra DSB sin rapport «Havnivåstigning» fra 

2009 kan en økning på 0,8 m. de kommende 

100-årene ikke være usannsynlig.  

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Havnivåstigning Nei 

Planområdet ligger ca. 2 km. fra kystlinjen med 

en kotehøyde på 3-8 moh. I henhold til tallene 

fra DSB sin rapport «havnivåstigning» fra 2009 

kan en økning på 0,8 m. de kommende 100-

årene ikke være usannsynlig. 

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Skred (jord, stein, fjell, snø), 

inkludert sekundærvirkninger 
Nei 

Topografien i området er av en slik art at 

planområdet ikke er utsatt for skredfare. 

Aktsomhetskartet til NVE viser heller ingen 

områder med soner for skred.  

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Ustabil grunn/erosjon Ja 

Området ligger under marin grense og det bør 

av den grunn gjennomføres en geoteknisk 

kartlegging av områdestabiliteten.  

Temaet vurderes. 

Radon Nei 

TEK17 legger til grunn at det ved nybygg kan 

være radon i grunnen. Tetting og ventilasjon 

skal dimensjoneres deretter. Krav går fram av 

§13-5 i TEK17.  Det forutsettes at dette blir 

fulgt ved videre prosjektering.  

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Skog- og lyngbrann Nei 

Planområdet er i hovedsak omgitt av 

jordbruksområder og det er lite skog i området. 

Skog- og lyngbrann vurderes å være lite 

relevant for planområdet og vurderes ikke i 

analysen.  

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Samfunnsfunksjoner og infrastrukturer 

VA-anlegg Ja 

Det er et eget separat privat VA-anlegg i 

planområdet. 

Temaet vurderes. 
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Vei og trafikkforhold Ja 

Tiltaket påvirker ikke noen av veiene i området 

i nevneverdig grad, selv om det forventes noe 

økt trafikk som følge av nye arbeidsplasser. 

Det bør til senere planfase gjennomføres egne 

vurderinger av trafikkforhold i anleggsperioden 

da det vil bli en betydelig mengde tungtrafikk i 

området. 

Temaet vurderes. 

Jernbane  Nei 
Ingen jernbane i området. 

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Kai / havneområde Nei 
Ingen i planområdet. 

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Eksisterende kraftforsyning Ja 

Det foregår en parallell konsesjonssøknad på 

elkraft i området. Det vil gjøres en egen 

risikoanalyse for elkraft i denne 

konsesjonssøknaden. 

Temaet vurderes. 

Drikkevannskilder Nei 

Det er i databasen GRANADA, NGU ikke 

registrert grunnvannskilder/ brønner i 

planområdet. 

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy 
Ja Temaet vurderes. 

Slokkevann for brannvesen Ja 

Slukkevannskapasiteten bør sikres ved valg av 

løsning. 

Temaet vurderes. 

Innflygning, Lista flyplass Ja 

Lista flyplass har ingen ruteflygning. Trafikken 

på denne flyplassen er minimal. Gjeldende 

krav i forskrift 2014-07-15 nr. 980 om 

rapportering, registrering og merking av 

luftfartshinder, BSL E 2-1 må etterkommes i 

forbindelse av anleggsfasen og ved bruk av 

kran i området. 

Temaet vurderes. 

Tjenester som skoler, 

barnehager, helseinstitusjoner, 

nød- og redningstjenester 

Nei 

Det er ingen skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, nød- og redningstjenester i 

planområdet.  

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Ivaretakelse av sårbare grupper Nei 
Det er ikke identifisert noen spesielt sårbare 

grupper i planområdet. 
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Temaet vurderes ikke i analysen. 

Næringsvirksomhet  

Samlokalisering i 

næringsområder 
Ja 

Samlokalisering av samfunnsfunksjoner og 

næringsområdet, og virksomheter med 

storulykkepotensial. 

Temaet vurderes. 

Virksomheter som håndterer 

farlige stoffer, eksplosiver og 

storulykkevirksomheter 

Nei 

Det er ikke identifisert virksomheter som i 

betydelig grad håndterer farlige stoffer og 

eksplosiver. 

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Damanlegg Ja 

Det er i Farsund kommune 3 dammer som kan 

gi flom ved dambrudd. Sannsynligheten for 

dambrudd er meget liten, ettersom dammene 

er bygget med svært stor sikkerhet og 

omfattende kontrollprogram.  Det er et 

damanlegg litt nord for planområdet. 

Temaet vurderes. 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Om utbyggingen medfører nye 

risiko- og sårbarhetsforhold i 

planområdet 

Ja 

Flyplassen kan ved en nødsituasjon som 

nødlanding medføre vibrasjoner i bygget. Se 

tema om Innflygning, Lista flyplass. 

Temaet vurderes. 

Tilsiktede handlinger Ja 

Et slikt anlegg kan være et mål for negative 

tilsiktede handling, dog primært elektronisk 

sabotasje.  

Temaet vurderes. 

Brann/ eksplosjon i 

industrianlegg 
Ja 

Brann i anlegget kan forkomme.  

Temaet vurderes. 

Elektromagnetisk felt Ja Temaet vurderes. 

Eksisterende forurensning av 

grunn 
Ja 

Dette er et tidligere forsvarsområde, som er 

blitt ryddet for forurenset grunn. Det kan likevel 

forventes å finne forurenset grunn fra 

forsvarets virksomheter, samt PFOS fra 

flyplass. 

Temaet vurderes. 

Kjemikalieutslipp og annen akutt 

forurensning 
Ja 

Det vil lagres drivstoff på området pga. 

nødstrømsaggregater.  

Det vil være behov for stor kjølekapasitet – 

akutt utslipp av kjølevæske kan forekomme. 
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Akutt forurensning i anleggsfase kan 

forekomme. 

Temaet vurderes. 

Forhold til omkringliggende områder 

Om det er risiko og sårbarhet i 

omkringliggende områder som 

kan påvirke utbyggingsformålet 

og planområdet 

Ja 

Flyplassen kan utgjøre en risiko. Dette er 

omtalt under næringsvirksomhet. 

Temaet vurderes. 

Om det er forhold ved 

utbyggingsformålet som kan 

påvirke omkringliggende 

områder 

Ja 

Det er et naturreservat i planområdet. 

Utbygging kan påvirke vannkvalitet, og det må 

vurderes miljøovervåking av vannkvaliteten. 

Temaet vurderes. 

Forhold som påvirker hverandre 

Om forholdene over påvirker 

hverandre, og medfører økt 

risiko og sårbarhet i 

planområdet 

Nei 

Det er ikke identifisert forhold som påvirker 

hverandre. 

Temaet vurderes ikke i analysen. 

Naturgitte forhold og effekt av 

klimaendringer  
Ja 

Økt nedbør. Se tema om naturgitte forhold. 

Temaet vurderes i naturgitte forhold. 

Kulturminner Ja 

Det er registrert flere automatisk fredede 

kulturminner innenfor og i nærheten av 

planområdet. 

Temaet vurderes. 

 

4.2 Vurdering av usikkerhet 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om planområdet. Dersom 

forutsetningene for analysen endres, kan det medføre at de vurderinger som er gjort i ROS-

analysen ikke lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske 

data og usikre klimafremskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til 

vurderinger som gjøres i denne type analyser. Videre kan endringer av aktørene som tenkes å 

etablere datasenter her, medføre behov for endringer i analysen.  

Det er flere av de vurderte hendelsene og temaene som det foreligger usikkerhet knyttet til. Dette 

er som følge av at det er lite historiske data og erfaringer som tilsier at det er mulighet for å utregne 

eller vurdere eksakt sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, og konsekvensen av den dersom 

den inntreffer. Vurderingene er derfor basert på eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, 

og vil derfor medføre en viss grad av usikkerhet.  
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4.3 Sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremstod i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en 

sårbarhetsvurdering av disse: 

• Sterk vind/storm/orkan 

• Store nedbørsmengder, flom og overvann  

• Ustabil grunn 

• VA-anlegg 

• Vei og Trafikkforhold 

• Eksiterende kraftforsyning 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

• Slokkevann for brannvesen 

• Innflygning, Lista flyplass 

• Samlokalisering i næringsområder 

• Damanlegg 

• Om utbyggingen medfører nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet 

• Tilsiktede handlinger 

• Brann/ eksplosjon i industrianlegg 

• Elektromagnetisk felt 

• Eksisterende forurensning av grunn 

• Kjemikalieutslipp og akutt forurensning 

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

planområdet 

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

• Naturgitte forhold og effekt av klimaendringer 

• Kulturminner 

 

4.3.1 Sårbarhetsvurdering: Sterk vind/storm/orkan 

Området ligger nær kysten i åpent landskap. Det vil av den grunn være perioder med sterkt vind i 

området.  

Det er ikke utført en risikoanalyse av dette temaet da det forutsettes at anlegget prosjekteres i 

henhold til gjeldende krav knyttet til vindlast for dette området (naturpåkjenninger som sterk vind, 

storm og orkan).  

4.3.2 Sårbarhetsvurdering: Store nedbørsmengder, flom og overvann 

Norsk klimaservicesenter (KSS, ref. 7.2.9) har utarbeidet en klimaprofil for Agder basert på 

forventede endringer i klima. Denne viser at årsnedbøren i Agder vil øke med ca. 10 %. Det vil 

være noe sesongmessige variasjoner. Det vil være størst på vinter og vår, med en forventet økning 

i nedbør på henholdsvis 25 % og 20 %.  
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Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle 

årstider. Dette vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørintensiteten for 

døgn med kraftig nedbør forventes å øke med ca. 15 %. For kortvarige nedbørepisoder er det 

indikasjoner på at økningen i intensitet kan være større enn for verdiene i løpet av ett døgn. Inntil 

videre anbefales et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3 timer (Kilde: 

Klimaprofil Agder, KSS, 2017, ref. 7.2.9). 

Avrenning i området vil ved en utbygging bli endret. En regulering av området til tette flater vil øke 

avrenningen betydelig. Økningen er veldig stor da arealet består av store, åpne og permeable 

områder sammen med myrområder.  

Høydefordelingen er liten og arealet er flatt. 

Kulvertene som ligger i området har allerede for dårlig kapasitet til å få unna flomvannet. Ved en 

eventuell flom, må det sikres at flomvannet ledes gjennom eller bort fra reguleringsområdet i 

kontrollerte former. 

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Utfordringene 

med overvann ventes å bli større enn i dag, og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i 

overvannsplanleggingen. Norsk Vann har utgitt en veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. 

Flom er videre vurdert i rapport: Overvann og flom, KU-NO3, og det må utarbeides en 

overvannsplan for planområdet. Det vil derfor ikke bli utført en nærmere risikoanalyse for dette 

temaet.  

4.3.3 Sårbarhetsvurdering: Ustabil grunn/erosjon 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området.  

I henhold til NGUs løsmassekart er området delt inn i tre kategorier, se Figur 3: 

• Morenemateriale sammenhengende dekke, stedvis med stormektighet. 

• Menneskeskapt materiale / fyllmasser. 

• Område med torv/myr. 
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Figur 3: Løsmassekart over planområdet. Kilde: NGUs løsmassekart av17.04.2018 

Området ligger under marin grense. 

I følge KSS sin rapport vil faren for jord-, flom- og sørpeskred øke. Med et varmere og våtere klima 

vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred i skredutsatte områder øker 

dermed samtidig som at faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør 

og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. 

I Agder ligger marin grense relativt lavt slik at det ikke er så store arealer hvor det kan finnes 

kvikkleire, men mange av de tettbebygde områdene ligger lavt over havnivå og kan derfor ligge 

utsatt for kvikkleireskred. De fleste kvikkleireskred utløses av menneskelig aktivitet, men påvirkes 

også av erosjon i elver og bekker. Økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer kan 

utløse flere kvikkleireskred. Det må gjøres en vurdering av fare for kvikkleireskred for utbygging i 

områder med marine avsetninger (Kilde: KSS, ref. 7.2.9) 

Det er likevel vurdert å ikke utføre en nærmere risikoanalyse av temaet da dette er forhold som 

ytterligere skal utredes og hensyntas i forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet av 

datasenteret.  

4.3.4 Sårbarhetsvurdering: VA-anlegg 

Det er et eget separat privat VA-anlegg i planområdet.  

Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som ytterligere 

skal utredes og hensyntas i forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet av datasenteret.  

4.3.5 Sårbarhetsvurdering: Vei og trafikkforhold 

I forbindelse med utbyggingen av området vil tungtransporten i området øke.  
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Planområdet vurderes som moderat sårbart overfor tungtransport i anleggsfasen og det forutsettes 

at det gjøres en risikovurdering i senere planfase.  

Det er ikke utført en risikoanalyse av trafikkforhold generelt da dette ytterligere skal hensyntas i 

forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet av datasenteret, herav avklaringer knyttet til 

avkjøring til planområdet.  

4.3.6 Sårbarhetsvurdering: Eksisterende kraftforsyning 

Det er ikke vurdert å utføre en risikoanalyse av temaet da kapasitet og elektromagnetisk felt 

ytterligere skal utredes og hensyntas i forbindelse konsesjon i dette prosjektet. Det skal i tillegg 

utføres en egen ROS i forhold til nettilknytning. 

4.3.7 Sårbarhetsvurdering: Fremkommelighet for utrykningskjøretøy  

Planområdet ligger lett tilgjengelig ved fv. 463. Det er også flere alternative veier ved eventuelle 

stengte veier. I store deler av Listerregionen er det et relativt tett vegnett. Om en veg blir stengt 

finnes det derfor som oftest omkjøringsmuligheter. Både brannvesen, politi og helsevesen er 

avhengig av at vegene er åpne.  

• Nærmeste brannstasjon (Farsund) er lokalisert med en kjørestrekning på ca. 14 km, 

(Brannvesenet sør). 

• Sørlandet sykehus har en ambulansestasjon i Farsund, avstand ca. 14 km fra 

planområdet. Selve sykehuset ligger i avstand på ca. 47 km unna.  

• Lensmann i Farsund ligger 14 km unna.  

Planområdet vurderes som lite sårbart overfor temaet fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Det 

er derfor ikke vurdert å utføre en risikoanalyse av dette temaet. 

4.3.8 Sårbarhetsvurdering: Slokkevann for brannvesen 

Eksisterende vannforsyning i området er ikke kjent på nåværende tidspunkt.  

Det er mulighet for å etablere et eget slokkeanlegg basert på gass for innendørs slukning. 

Planområdet bør legge til rette for tilgjengelig slokkevann av alle fasader. For å sikre 

vanntilførselen bør ny forbindelse til planområdet og inne på området etableres som ringledning 

(redundans). Det bør også etableres uttakspunkt for slokkevann i henhold til gjeldende krav til 

avstand fra et hvilket som helst sted langs bygget fasader.  

Det må vurderes slokkevannskapasitet for brannvesen i prosjekteringsarbeidet av datasenteret, og 

det er vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet i denne omgang. 

4.3.9 Sårbarhetsvurdering: Innflygning, Lista flyplass 

Planområdet er lokalisert i umiddelbar nærhet til Lista flyplass, som går langs etter planområde på 

sørvest-siden, se Figur 4. Trafikken på denne flyplassen er minimal. Det foregår ingen ruteflygning.  
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Figur 4: Planområdet i forhold til Lista flyplass. Kilde: finn.no 

I planen legges det til rette for et datasenter med en begrensning knyttet til bygningshøyde, ref. 

7.2.21, Restriksjoner for Farsund Lufthavn, Lista. Gjeldende krav i forskrift 2014-07-15 nr. 980 om 

rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1 må etterkommes i 

anleggsfasene og ved bruk av kran i området.  

Det må avklares om planlagt bruk av områdene har krav mht. vibrasjoner og om flyplassdrift er 

forenelig med vibrasjonskravene. Temaet vil bli behandlet videre i planbeskrivelsen og den enkelte 

byggesøknad. 

Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som ytterligere 

skal utredes og hensyntas i forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet av datasenteret.  

4.3.10 Samlokalisering i næringsområder 

Lista flyplass ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. 

Storulykkeforskriften omfatter mange farlige kjemikalier, og det er på nåværende tidspunkt ukjent 

hva Lista flyplass har av slik stoffer. Diesel er derfor tatt med som et eksempel på drivstoff, men det 

må kartlegges nærmere hva som faktisk er relevant for dette prosjektet. 

Storulykkeforskriften trer først inn ved lagring av mer enn 2500 tonn diesel, §6 virksomhet (ca. 

3000 m3), og §9 virksomhet ved lagring mer enn 25 000 tonn diesel (ca. 30 000 m3).  

Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som ytterligere 

skal utredes og hensyntas i forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet av datasenteret.  

4.3.11 Sårbarhetsvurdering: Damanlegg 

Det er i Farsund kommune 3 dammer som kan gi flom ved dambrudd. Se Figur 5. 
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Figur 5: Oversikt over vannkraftverk i nærheten av planområdet. Kilde: NVE 

Sannsynligheten for dambrudd er meget liten, ettersom dammene er bygget med svært stor 

sikkerhet og omfattende kontrollprogram (kilde: ROS-analyse Listerregionen 01.05.2012). Det er 

derfor ikke vurdert å utføre en risikoanalyse av temaet.  

Dersom det går dambrudd i Kleveland vannkraftverk vil dette renne ned til Prestevannet og derfor 

ikke ha noe betydning for vårt planområde. Det vil derfor ikke risikoanalyseres videre.  

4.3.12 Sårbarhetsvurdering: Nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet 

Se sårbarhetsvurdering om Innflyging, Lista flyplass i forhold til vibrasjoner. 

4.3.13 Sårbarhetsvurdering: Tilsiktede handlinger 

Et slikt anlegg kan være et mål for tilsiktede handlinger, det bemerkes her at trusselen fra 

elektronisk sabotasje/handlinger vurderes å være vesentlig større enn et fysisk angrep mot et slikt 

anlegg.  

Rundt et fremtidig datasenter kan det etableres en vegetasjonsskjerm som kan fungere som en 

visuell avgrensning mellom industriområdet og omkringliggende områder. Videre kan det legges til 

rette sikringsgjerde mot datasenteret innenfor formålet. Det bør også vurderes å ikke legge opp til 

for mye vegetasjon inne på området, noe som bidrar til oversikt og færre muligheter til å skjule seg. 

Evt. overvåkingssystemer er ikke avklart på dette nivået i prosjektet. 

Basert på foreliggende informasjon om prosjektet, dagens trusselsituasjon og objektets beliggenhet 

vurderes sårbarheten for et målrettet fysisk angrep på et slikt senter som liten. Det gjøres her ikke 

vurderinger knyttet til senterets IT-sikkerhet eller sikring mot dataangrep. 

4.3.14 Sårbarhetsvurdering: Brann/eksplosjon i industrianlegg 

Det vil være potensial for brann i datasenteret med dets innhold og infrastruktur (kjøleanlegg, 

aggregat mv.). Like fullt vil brannsikkerhet være høyt prioritert i den videre prosjekteringen av et 
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slikt senter, da nedetid for et slikt senter er svært alvorlig. Senteret vil bli utstyrt med slokkeanlegg, 

hvilke typer er ikke kjent på nåværende tidspunkt. 

Med utgangspunkt i det planlagte tiltaket kan det være nødvendig med drivstofflagring og lukket 

kjøleanlegg.  

Ved eventuell etablering av tank for diesel og fyringsolje større enn 100 m3 skal det sendes en 

melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i henhold til forskrift om 

håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved 

håndteringen.  

Storulykkeforskriften trer først inn ved lagring av mer enn 2500 tonn diesel, §6 virksomhet (ca. 

3000 m3), og §9 virksomhet ved lagring mer enn 25 000 tonn diesel (ca. 30 000 m3).  

På nåværende tidspunkt er det usikkert om det legges opp til lagring av volumer som utløser plikter 

i henhold til storulykkehendelser. Det samme gjelder eventuell lagring av ammoniakk. 

Planområdet vurderes som sårbart ovenfor temaet og hendelsen brann i datasenter og 

tilhørende infrastruktur vurderes i risikoanalyse. 

4.3.15 Sårbarhetsvurdering: Elektromagnetisk felt 

Det er ikke vurdert å utføre en risikoanalyse av temaet da elektromagnetisk felt ytterligere skal 

utredes og hensyntas i forbindelse konsesjon i dette prosjektet. Det skal i tillegg utføres en egen 

ROS i forhold til nettilknytning. 

4.3.16 Sårbarhetsvurdering: Eksisterende forurensning i grunn 

Hentet fra notat om Historisk kartlegging, forurenset grunn: 

Basert på innhentet informasjon er det grunn å tro at Forsvaret ved salg av eiendommer ryddet opp 

i forurenset grunn der de hadde mistanke og kunnskap om forurensning. Det kan allikevel være 

steder innenfor planområdet som kan være forurenset, og at opprydding ikke er komplett.  

Området ble ryddet opp i henhold til arealbruken som var da området ble solgt og for fremtidig 

arealbruk til næring. Sammenhengen mellom tilstandsklasse og arealbruk vil være slik at en lav 

klasse gir uttrykk for lite forurensning i grunnen, og at grunnen er egnet for følsom arealbruk. 

Dersom arealbruken endres, må man på nytt se på området og tidligere rapporter over de ulike 

områdene for å vurdere om det kreves ytterligere opprydding. 

Det har vært brannøvingsfelt innenfor planområdet. Der det er eller har vært lokalisert 

brannøvingsfelt må områdene sjekkes for PFOS, perfluoroktylsulfonat (PFOS), som er en giftig 

perfluorert organisk forbindelse som ikke nedbrytes i naturen, samt for andre PFOSer (Per- and 

Polyfluoroalkyl Substances). Det kan i tillegg ikke utelukkes potensielle punktkilder som følge av 

utslipp fra eventuelle gamle nedgravde oljetanker, eller forurensede fyllmasser.  

Ved videre detaljering anbefales det å utføre miljøtekniske grunnundersøkelser basert på hvilket 

formål de ulike arealene skal benyttes til (arealbruk).  

Det må da i hvert enkelt tilfelle gjøres en vurdering om hvorvidt det trengs en full miljøundersøkelse 

eller en innledende grunnundersøkelse for å avkrefte/bekrefte en eventuell mistanke om 

forurensning, ut fra hvilken informasjon man har om tidligere utførte arbeider. 

Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som ytterligere 

skal utredes og hensyntas i forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet av datasenteret.  
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4.3.17 Sårbarhetsvurdering: Kjemikalieutslipp og akutt forurensning 

4.3.17.1 Anleggsfase 

All anleggsdrift medfører en fare for akutt forurensning. Dette gjelder både i forbindelse med 

etterfylling av diesel eller uhell med oljelekkasjer og havari. Slevdalsvann naturreservatet ligger i 

planområdet. Det bør i gjennomføring av prosjektet etablereres et miljøprogram med en 

miljøoppfølgingsplan (MOP), der risiko, forebyggende og avbøtende tiltak i forhold til miljø vurderes 

i henhold til anleggsfase, derav også akutt forurensning til grunn og vann. Overvåkningsprogram 

på vannkvalitet bør startes i god tid før anleggsstart, for å få et godt bilde på kvaliteten nå, under og 

etter utbygging. 

4.3.17.2 Driftsfase 

Faren for akutt forurensning for et ferdig utbygd og driftsatt datasenter knytter seg i hovedsak til en 

eventuell aggregatpark som kan bli etablert (nødstrøm). Drift av disse og etterfylling av drivstoff 

representerer en fare for akutt forurensning. Det forutsettes at et eventuelt anlegg etableres med 

de sikkerhetskrav som gjelder i forhold til oppsamlingsvolum mv. Planområdet vurderes som 

moderat sårbart overfor akutt forurensning i driftsfasen og det gjøres en risikoanalyse. 

Et datasenter krever en god del kjøling. Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt en beslutning på 

om et kjøleanlegg kan inneholde ammoniakk som kjølemedium. Dersom det blir brukt ammoniakk 

kan det også inntreffe hendelser som medfører akutt utslipp av kjølemedium. 

Kjølemedium/ammoniakk vil muligens fordeles på flere mindre tanker på området. En slik hendelse 

kan medføre behov for evakuering av nærområdene. Planområdet ligger tett på flyplass og øvrige 

næringsområder. Planområdet vurderes som moderat sårbart overfor akutt forurensning av 

gass og det gjøres en risikovurdering.  

4.3.18 Sårbarhetsvurdering: Påvirkning på utbyggingsformålet og 
planområdet 

Se sårbarhetsvurdering om Innflyging, Lista flyplass 

4.3.19 Sårbarhetsvurdering: Forhold ved utbyggingsformålet som kan 
påvirke omkringliggende områder 

Slevdalsvann naturreservat ligger i planområdet. Det må kartlegges om nye tiltak innenfor 

planområdet får konsekvenser for naturreservatet.  

Utbygging kan påvirke vannkvalitet, og det må vurderes miljøovervåking av vannkvaliteten. Det er 

startet et fiskeregistreringsprosjekt med støtte fra Fylkesmannen, der en registrerer vannkvalitet og 

fisk i planområdet. Fløylandsbekken er delt i to løp, som ifølge kommunen er begge er forurenset. 

Det lages et eget overvåkningsprogram for vann i området. 

Det er vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som ytterligere skal 

utredes og hensyntas i forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet av datasenteret.  

4.3.20 Sårbarhetsvurdering: Naturgitte forhold og effekt av klimaendringer 

Se sårbarhetsvurdering for Store nedbørsmengder, flom og overvann. 

4.3.21 Sårbarhetsvurdering: Kulturminner 

Innenfor og i nærheten av planområdet er det registrert flere automatisk fredede kulturminner i form 

av bergkunstlokaliteter, bosetnings- og aktivitetsspor og gravfelt. Det er også registrert noen 

lokaliteter som har status som uavklart og fjernet. I tillegg er deler av Lista flystasjon vedtaksfredet. 

Fredningen gjelder eksteriør og delvis inventarer i fire bygninger som ligger utenfor planområdet. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 23 AV 35  

 

\\nokrsfs002\OPPDRAG\271\28324001 Lista datasenter. Konsesjon_regulering\08 Rapporter\01 Rapporter\03_ROS_analyse\PLAN-R03_ROS-
analyse_20180430_endelig.docx 

 

En rullebane tilhørende Lista flystasjon er gitt status som kulturminne, men er ikke del av 

vedtaksfredningen. Denne lokaliteten ligger utenfor planområdet.  

Kjente registreringer av forminner ligger over den marine grense og indikerer dermed potensial for 

funn av ikke kjente automatisk fredede kulturminner. Den marine grensen kan brukes som en 

indikator på hvor det er mest sannsynlig å finne eventuelle forminner i området. 

Potensiale for nye funn begrenser seg også til områder som ikke er berørt av tidligere 

byggeaktiviteter og nydyrking. 

4.4 Oppsummering av tiltak 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Store nedbørsmengder, flom og overvann Overvannsplan for planområdet forutsettes 

gjennomført. 

Rapport: Overvann og flom, KU-NO3. 

Ustabil grunn/erosjon Grunnundersøkelser og områdestabilitet 

forutsettes gjennomført i videre planarbeid, 

rekkefølgekrav. 

VA-anlegg VA-plan forutsettes gjennomført, 

rekkefølgeplan. 

Vei- og trafikkforhold Trafikkforhold generelt forutsettes hensyntatt i 

videre planarbeid, herav avklaringer knyttet til 

avkjøring til planområdet. 

Eksisterende kraftforsyning Rapport om kapasitet og elektromagnetisk felt 

forutsettes gjennomført i konsesjon. 

ROS knyttet til nettilknytning forurettes 

gjennomført i prosjekteringsfasen. 

Slokkevann for brannvesen Vurdering av slokkevannskapasitet forutsettes 

gjennomført videre i planarbeidet. 

Innflygning, Lista flyplass Etterlevelse av forskrift 2014-07-05 nr. 980 

forutsettes hensyntatt, ref. 7.2.21 og 

vibrasjoner fra flyplass må hensyntas videre i 

planarbeidet. 

Samlokalisering i næringsområder Vurdering i forhold til lagring av drivstoff på 

flyplass forutsettes hensyntatt i forbindelse 

med storulykker videre i planarbeidet. 

Brann/eksplosjon i industrianlegg Fokus på forebyggende brannvern ved drift av 

datasenteret. 

Eksisterende forurensning i grunn Dette er et tidligere Forsvarsområde, og det 

må gjøres vurderinger senere i prosjektet mtp. 

PFOS og annen forurensning i grunn, spesielt 

på brannøvingsfeltet. Se notat om Historisk 

kartlegging forurenset grunn. 
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Akutt forurensning Beredskapsplan for hendelser med akutt 

forurensning, gjøres i MOP. 

Forhold ved utbyggingsformålet som kan 

påvirke omkringliggende områder 

Slevdalsvann naturreservat ligger i 

planområdet. Det forutsettes at 

overvåkningsprogram for vannkvalitet blir laget 

og fulgt opp av tiltakshaver.  

 

 

5 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

Her følger risikovurderingene av hendelsene som er relevante for tiltaket. Hver hendelse er tilegnet 

et nummer, og det er fylt ut et skjema for hver hendelse som er relevant for tiltaket. 
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6 Konklusjon 

Risikoer som er avdekket gjennom foreliggende analyse er oppsummert i Tabell 5, Tabell 6 og 

Tabell 7.  

 

Tabell 5. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse.  

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE FORKLARING 

 Små Middels  Store   

Høy    

> 10 % 

    

Middels 

1–10 % 

ID3 ID4   

Lav     

< 1 % 

ID1, ID5  ID2  

 

 

Tabell 6. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet.  

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

KONSEKVENSER FOR STABILITET FORKLARING 

 Små Middels  Store   

Høy    

> 10 % 

    

Middels 

1–10 % 

ID3 ID4   

Lav     

< 1 % 

ID1, ID2, ID5    

 

 

Tabell 7. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier. 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER FORKLARING 

 Små Middels  Store   

Høy    

> 10 % 

    

Middels 

1–10 % 

ID3, ID4    

Lav     

< 1 % 

ID2 ID1 ID5  
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Foreliggende ROS-analyse har identifisert følgende risikoer og anbefaler følgende: 

Nr. Navn Risiko Usikkerhet Representativitet  Anbefalt tiltak 

ID1 Brann i 

datasenter 

og tilhørende 

infrastruktur 

Antatt lav 

risiko 

Liten Datasenter og 

tilhørende 

infrastruktur 

Bygges i henhold til 

gjeldende krav til 

brannsikring 

ID2 Ulykker i 

forbindelse 

med 

tungtransport  

Antatt 

medium 

risiko 

Liten Veistrekninger Skiltplan 

Nabovarsling 

SHA-plan ved 

arbeider 

ID3 Akutt 

forurensning, 

diesel 

Antatt lav 

risiko 

Liten Datasenter Beredskapsplan for 

hendelser med akutt 

forurensning 

ID4 Akutt 

forurensning, 

ammoniakk 

Antatt 

medium 

risiko 

Liten Datasenter og 

omgivelser rundt 

Beredskapsplan for 

hendelser med akutt 

forurensning. 

ID5 Skade på 

kulturminner 

Antatt 

medium 

risiko 

Medium Kulturminner i 

planområdet 

Reguleres til 

hensynssone 

bevaring H570, 

Kulturminnene skal 

sikres og synliggjøres 

med gjerde i god 

avstand til dets 

sikringssone i 

anleggsfase 

En må ta hensyn til 

de eventuelt nye 

kulturminnene som 

blir avdekket under 

arkeologisk 

registrering. Disse må 

også sikres i 

anleggsfase samt 

vurderes om det bør 

opprettes 

hensynssone 

bevaring H570. 
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Krav om miljøoppfølgingsplan  

Det anbefales at det legges inn et rekkefølgekrav om miljøoppfølgingsplan (MOP) i 

reguleringsbestemmelsene for utbyggingstiltaket. MOP beskriver konkret miljøoppfølging i bygge- 

og anleggsfasen og hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. Planen utarbeides i samsvar med Norsk 

standards mal for miljøoppfølgingsplan for ytre miljø- for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. 

Miljøoppfølging skal være fast post på byggemøter. 

 

Annet: 

Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er behandlet i 

denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å forebygge risiko. En 

oversikt over relevant regelverk og retningslinjer er gitt i referanselisten. 
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7 Referanser 

7.1 Styrende dokumenter 

Tabell 8: Styrende dokumenter 

Ref. Tittel Dato Utgiver 

7.1.1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge 

7.1.2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven) 

2008 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

7.1.3 Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR-2017-06-

19-840 

2017 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

7.1.4 Veiledning om tekniske krav til byggverk 2017 Direktoratet for byggkvalitet 

7.1.5 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

7.1.6 Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

7.1.7 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2016 Helse- og 

omsorgsdepartementet 

7.1.8 Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging 

2017 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

7.1.9 Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven 2011 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

7.1.10 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og 

skredfare i arealplanar, revidert 22. mai 2014 

2014 Norges vassdrags- og 

energidirektoratet 

7.1.11 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 

innsigelser i plansaker etter plan- og 

bygningsloven 

2010 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 

7.2 Grunnlagsdokumentasjon 

Ref. Tittel Dato Utgiver 

7.2.1 Kommunedelplan for Lista fly- og næringspark, 

bestemmelser 

2001 Farsund kommune 

7.2.2 Kommunedelplan Lista fly- og næringspark, 

plankart 

2001 Farsund kommune 

7.2.3 Kommunedelplan Lista fly- og næringspark, 

innkomne merknader 

1996 Vest-Agder fylkeskommune 
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7.2.4 Rammetillatelse til oppgraving, håndtering og 

behandling av forurenset masser for Forsvarets 

områder 

1997 SFT 

7.2.5 Rapport fra feltregistrering av automatisk 

fredete kulturminner og nyere tids kulturminner 

1996 Vest-Agder fylkeskommuner 

7.2.6 Restriksjonsplan for Farsund lufthavn, Lista 1999 Asplan Viak 

7.2.7 Rapport fra den arkeologiske feltundersøkelsen 1996 Fylkeskonservatoren i Vest 

Agder 

7.2.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Listerregionen 2012 6 kommuner i Listerregionen 

7.2.9 Klimaprofil, Vest-Agder 2017 Norsk Klimaservicesenter 

7.2.10 NVE-veileder nr. 7-2014. Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet 

ved arealplanlegging og utbygging i områder 

med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper 

2014 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

7.2.11 StrålevernInfo 14:2012 Radon i 

arealplanlegging 

2012 Statens strålevern 

7.2.12 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse 

ved høyspentanlegg 

2005 Statens strålevern 

7.2.13 Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

7.2.14 Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – 

veiledning 

2017 Mattilsynet mfl. 

7.2.15 Åpen trusselvurdering 2017 Politiets sikkerhetstjeneste 

7.2.16 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering 2017 Etterretningstjenesten 

7.2.17 Offisielle kartdatabaser og statistikk  Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap, Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat, Norges 

geologiske undersøkelse, 

Statens vegvesen, 

Miljødirektoratet, Statens 

strålevern, Riksantikvaren, 

Statens kartverk, mfl. 

7.2.18 Veiledning til forskrift 8. juni 2009 om 

håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og 

trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som 

benyttes ved håndteringen (forskrift om 

håndtering av farlig stoff) 

2017 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 
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7.2.19 Temaveiledning om innhenting av samtykke 

(forskrift om håndtering av farlig stoff § 17) 

2016 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

7.2.20 Planprogram plan – R01 2018 Sweco 

7.2.21 Restriksjonsplan for Farsund Lufthavn, Lista 1999 Asplan Viak 

 

Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende. 

 


