
 
 

NR.  45 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:  
Farlige omgivelser – terrengformasjoner/stup 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
   
Bakgrunn: Området for boligbebyggelse grenser til en bratt skrent sør for området på østsiden. Her er det 

fare for at dyr og folk kan falle ned, på grunn av at boligbebyggelsen ligger helt inntil skrenten.  

 
 

Uønsket hendelse – En person går uforvarende for langt ut mot skrenten, sklir og faller. Skadeomfanget blir 

stort.  

 

 ÅRSAKER   

-Mørke/dårlig sikt 

-Glatt føre, vått eller is 

-Lav eller høy alder; dårlige reflekser, nedsatt bevegelighet eller underutviklet sanseapparat 

-Manglende sikring mot stupet 

  

 EKSISTERENDE BARRIERER    
  

   

Det er ingen eksisterende barrierer mot stupet.  

  

 SÅRBARHETSVURDERING    
  

Etter utbygging vil det være en blanding av folk i foskjellig alder som befolker området, bl.a. små barn og 

eldre. Ved vått eller kaldt vær er de mosekledde berget glatt og gjør det vanskelig å ha godt fotfeste.  

Et fall herfra (dyr eller mennesker) kan i verste fall føre til tap av liv.  

 SANNSYNLIGHET    HØY    MIDDELS    LAV    FORKLARING   
   

   x    Uten sikring er det ikke 

usannsynlig at noen før 

eller siden faller utfor 

skrenten. 

  

Begrunnelse for sannsynlighet  
 
Barn er nysgjerrige og ferdes over alt. Dårlig dømmekraft på egne fysiske evner, samt dårlig evne til å 

vurdere farer og konsekvenser. Det samme kan gjelde for eldre.  

 

 KONSEKVENSVURDERING   
  
  
    Konsekvenskategorier    

  

  

 KONSEKVENSTYPER    HØY    MIDDELS    SMÅ   IKKE 
RELEVANT   

 FORKLARING   

 Liv og helse      x       Et fall ned 

denne 

skrenten vil 

kunne 

medføre 

alvorlig skade 



og i verste fall 

tap av liv. 

 Stabilitet              x 
 

 Materielle verdier   

Ikke tap av materielle verdier, 

men kan ha konsekvenser for 

personøkonomi for den 

skadde/pårørende. 

 
     x    En skade eller 

et tap av liv 

kan medføre 

store 

økonomiske 

konsekvenser 

for personen 

eller til de 

pårørende. 

Samlet begrunnelse av 

konsekvens : 

 

 

 

     x    Det er ikke 

fare for 

mange 

samtidig, men 

en uønsket 

hendelse kan 

ha alvorlige 

konsekvenser.  

 USIKKERHET    BEGRUNNELSE   
  

   
  Middels 

 En ulykke avhenger av personene som bor i 

området og hvor bevisste de er på omgivelsene 

rundt seg. Unger i fri lek vil være vanskelige å styre 

unna et slikt område uten fysiske sperrer. 

  

  

  

 FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET   

 Tiltak      

Sikringsgjerde Det er stilt krav om sikringsgjerde over stupet, jf. bestemmelsene og 

plankart. Lengre vest er skråningen «snillere», og det er regulert en turveg 

som ender her, for muligheten til å opparbeide en snarvei gjennom 

planområdet og ned til fjorden. Derfor er det ikke regulert sikringsgjerde 

langs hele planområdet mot sør.  

 


