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1. BAKGRUNN

I følge plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging
påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko -
og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer
i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS - analysen skal ivareta dette kravet. I
planprosessen er det / er det ikke avdekket særskilte krav til dokumentasjon av samfunnssikkerhet
i og ved planområdet.

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.

2. METODE

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS 5814 og rundskriv fra DSB1.
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vur dering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen ). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er
tilstede i planområdet eller i p l anen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis
kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse har
stort omfang.

Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort
omfang.

Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har lite
omfang.

Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år;
en hendelse har marginalt omfang.

1 Systematisk samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:

Personskade Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings -
krevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare t iltak nødvendig .

Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig .

Hendelser i gule felt: Overvåkes; t iltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte .

Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres .

Tiltak som redusere r sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som
begrenser konsekvensene .

Asplan Viak AS v/ Sigrid Rasmussen har gjennomført analysen, på grunnlag av dokumentasjon
som er framskaffet i planprosessen o g kilder som er angitt i kap 5 .
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3. OVERORDN ET RI SI KOSI TU ASJON

Det er 3 risikomomenter som er overordnet for dette planområdet: støy , overvann og skred. Alle
disse forholdene er ivaretatt i planen, og tiltak er konkretisert. Overordnet vurderes derfor
risiko situasjonen som uproblematisk i denne planen.

4. UØN SKETE H EN DELSER , RI SI KO OG TI LTAK

4.1. Analyseskjema

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko K ilde/K ommentar/Tiltak

Natur risiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Stein skred ; steinsprang ja 1 1 Ingen fare for steinsprang,
jfr. rapport vedlegg 5c)

2. Snø - /is skred ja 1 1 Ingen fare for snøskred, jfr.
rapport vedlegg 5c)

3. Løsmasseskred / flomskred ja 3 3 Flomskred kan forekomme i
vassdrag ovenfor
planområdet. Jordskred har
gått i sørenden av
planområdet for ca.100 år
siden. Tiltak: Terrenggrøfter
på fjellet, for å drenere
myrområde, erosjonssikring
av samlede bekkeløp, holde
kummer og drenering åpne,
riktig dimensjonering, jfr
rapport vedlegg 5c) og j)

4. Sørpeskred ja 3 3 Tilsvarende som flomskred.

5. Elveflom ja 4 2 Elvene vil ha stor vannføring
om våren, og vil kunne gå ut
over bredder. Tiltak:
flombeskyttelse ved skolen
samt erosjonssikring av
samlede vassdrag, jfr. 5c)

6. Tidevannsflom ; stormflo nei - - - -

7. Klimaendring ja 4 2 Man må regne med økt
nedbør og belastning på
elver. Tiltak: som punkt 3 - 5,
jfr. rapport 5c)
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko K ilde/K ommentar/Tiltak

8. Radongass ja 1 1 Det er ikke registrert
radongass i området, jfr.
temakart KPA.

Krav i TEK 10 § 13 - 5 må
dokumenteres i byggesak.

9. Vindutsatt ja 1 1 Området er utsatt for
kulderas fra fjellet, kald
sommervind fra nord og
nedbørrik vind fra sørvest.

Tiltak: lekeplasser plassert
mellom bygg med skjerming
fra nord samt sol.
Blokkbebyggelse i overkant
tar av for kulderas.

10. Nedbørutsatt nei - - - Området er ikke spesielt
nedbørutsatt.

11. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

ja 3 3 Viser til punkt 3 om
løsmasseskred/ flomskred
pga bratt fjellside

12. Annen naturrisiko nei - - - -

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

13. Sårbar flora ja 1 1 Lokale C naturtypelokaliteter
kan ikke utelukkes i tørre
berg/ skråninger. Tiltak: krav
om å utrede evt. C
naturtypelokaliteter før
etablering av lysløype.

14. Sårbar fauna/fisk ja 1 1 Registrert elgtrekk. Elgen vil
naturlig gå lengre opp i
terrenget retning sør - nord,
og vil kunne følge grøntdrag
langs elver retning øst - vest.

15. Naturv erneområder nei - - - Ingen naturområder av
spesiell verdi, jfr. rapport
5m)

16. Vassdragsområder nei - - - Vassdrag som inngår i
planen blir utbedret og
erosjonssikret.

17. Automatisk fredete
kultur minner

ja 4 4 Automatisk fredet
steinalderfunn og mølletufte
inngår i planen. Tiltak:
området er avsatt med
hensynssone H730 i planen

18. Nyere tids k ulturminne/ - miljø ja 4 2 Gårdstun på eiendom
14/164 vurderes å ha
kulturhistorisk verdi sammen
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko K ilde/K ommentar/Tiltak
med mølletufta. Tiltak:
området er avsatt med
hensynssone H570 i planen

19. Viktige landbruksområder
( både jord - /skogressurser og
kulturlandskap )

ja 3 1 Noe av jorda i nedre
planområde er i dag dyrket
mark, men vurderes ikke
som så viktig at den ikke kan
bebygges. Mesteparten av
dyrket mark kan opprett -
holdes innen BFS områdene
for eneboliger i nedre del av
planen.

20. Parker og friluftsområder ja 4 2 Planområdet grenser mot
friluftsområde i øst. Området
nord og øst for skolen er i
KPA avsatt som
boligområde, men er aktivt i
bruk av skole, barnehage og
befolkning. Tiltak:
bebyggelse danner tydelig
avgrensing mot frilufts -
område i øst. Stort offentlig
strøkslek område reguleres
nord og øst for skolen.
Lysløype og g/s vei kan
videreføres nordover i
framtidig bebyggelse.

21. Andre sårbare områder nei - - - Ingen andre sårbare
områder.

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for s t rategiske områder og funksjoner :

22. Vei, bru, knutepunkt ja 4 2 Utbygging medfører økt
belastning på veisystemet.
Planen legger til rette for
framtidig etablering av ny
øvre Fv. 53. Det er i planen
stilt rekkefølgekrav om
ferdigstilling av rundkjøring
ved Stenberg i Kroken.

23. Havn, kaianlegg , farleder n ei - - Bunkringshavn i tilknytning
til tankanlegg nordvest for
planområdet vil få endrede
adkomstforhold, med
avkjøring, dersom ny øvre
Fv. 53 etableres. Dette
sikres evt. i framtidig plan,
og har ingen konsekvens for
anlegget.

24. Sykehus/ - hjem , andre inst. nei - - Skjelnan skole og
barnehage ligger i sørlige
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko K ilde/K ommentar/Tiltak
del av området. Tiltak:
institusjonene har fått noe
utvidelsesmulighet i planen.
I tillegg er det avsatt store
grøntområder i tilknytning til
institusjonene.

25. Brann/politi/ ambulanse/
sivilforsvar ( utrykningstid mm)

ja 2 1 Nytt stort boligområde
krever utvidet områ de som
må dekkes av nødetatene,
og noe forlenget
utrykningstid.

Tiltak: veier er dimensjonert
slik at nødetatene får tilgang
til bebyggelse. I tillegg er det
regulert kjørbar gangvei som
kobler Skjelnan til
adkomstvei i plan for Øvre
Kroken. Dette gir en
sikkerhet i tilfelle intern
samlevei skulle bli stengt.

26. Kraftfor syning ja 1 1 Eksisterende luftspent
høyspentlinje skal legges i
grunnen under g/s vei. Det
må etableres 5 nye
trafostasoner som ihht
planen legges i
grøntområder og
boligområde minst 5 m fra
bygg.

27. Vannforsyning og avløpsnett ja 3 1 Området kobles til
kommunalt vann - og avløp.
Avløp ledes til eksisterende
renseanlegg Tomasjord. For
å betjene øvre del av
området må vannledning
forlenges fra Skjelna n skole
og nordover i lysløype, og ny
pumpestasjon må etableres.

28. Forsvarsområde nei - - - Ingen forsvarsområder i
nærheten.

29. Tilfluktsrom nei - - - Ingen tilfluktsrom i området

30. Annen infrastruktur nei - - - -

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av , eller medfører planen/tiltaket risiko for :

31. Kilder til a kutt forurensning
i/ved planområdet

ja 1 4 Storulykkerisiko i forbindelse
med tankanlegg nordvest for
planområdet. Det er lagt 3
hensynssoner rundt tiltaket.
Indre og ytre sone har ingen



N OTAT

7

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko K ilde/K ommentar/Tiltak
konsekvens for planen.
Tiltak: i midtre sone, hvor
det bare tillates spredt
bebyggelse, er det i planen
bare l agt opp til 5 nye
eneboliger. Viser til rapport
5g).

32. Tiltak i planområdet som
medfører f are for akutt
forurensning

nei - - - Ingen forurensende
virksomhet innen
planområdet.

33. Kilder til p ermanent
forurensning i/ ved
planområdet

ja 2 2 Økt forurensing fra veitrafikk
som følge av nye boliger.
Tiltak: avstand til vei samt
støysikring.

34. Tiltak i planområdet som
medfører f are for
f orurensning t i l grunn eller
sjø /vassdrag

nei - - - Ingen tiltak i planen
medfører fare for foruren s ing

35. Forurenset grunn nei - - - Ingen forurenset grunn
innen planområdet

36. Kilder til s tø ybelastning i/ved
planområdet (inkl trafikk)

ja 4 2 Boliger langs samlevei og
hovedvei er utsatt for
trafikkstøy. Også båter i
tilknytning til kai ved
tankanlegg produserer støy,
spesielt nattestid. Støy
rammer samme boliger som
trafikkstøy, og kommer fra
samme side. For boliger i
gul støysone stilles krav om
støysikring av uteplass samt
minst 1 soverom mot stille
side. Ved eventuell
etablering av ny øvre trasé
for fylkesvei vil enkelte
boliger komme i rød
støysone, og det vil bli
behov for å etablere
støyskjerming.

Det må også dokumenteres
gode støyforhold for boliger
sør for planområdet, nord for
avkjøring til Krokstranda.

Viser til støyfaglig utredning
5 i) og f) samt drøfting av
støy i KU rapport 5 a).

37. Planen/tiltaket medfører økt
støy belastning

ja 4 2 Dagens ÅDT forbi
planområdet er 2 600.
Etablering av 756 boenheter
medfører økning i ÅDT på
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko K ilde/K ommentar/Tiltak
ca. 500. Dette medfører økt
støybelastning.
Tiltak: se punkt 36.

38. Høyspentlinje
( elektro m agnetisk stråling)

ja 4 1 Eksisterende luft spent
høyspentlinje skal legges i
grunnen, under regulert
gang - og sykkelvei.

39. Skog - /lyngbrann nei - - - Ingen økt fare for
skogbrann.

40. Dambrudd nei - - - Ingen dam i området

41. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

nei - - - Ingen vannmagasiner i
området.

42. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

nei - - - Ingen gruver/ sjakter i
områet

43. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv )

ja 1 4 Viser til punkt 31 og 36.

44. Område for a vfallsbehandling nei - - - Ingen områder for
avfallsbehandling

45. Oljekatastrofeområde nei - - - Ingen oljekatastrofeområder

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

ja 1 4 Vegtrafikk til/ fra Tønsnes
industrihavn samt
tankanlegg Skjelnan går
forbi planområdet, og kan
innebære farlig gods.
Mesteparten av transporten
går via sjøen/ havn.

Tiltak: mesteparten av ny
bebyggelse ligger med god
avstand til hovedvei.

47. Ulykke i av - /påkjørsler ja 2 3 Bebyggelse langs Fv. 53 har
regulert avkjørsel via gang -
og sykkelvei. Dette gjelder
også nye eneboliger, BFS6 -
7.

Boliger med adkomst direkte
til samlevei , internt i feltet,
har parvis felles a vkjørsel,
for å minimalisere antall
avkjørsler. De fleste boliger
har avkjørsel fra adkomstvei.

48. Ulykke med gående/syklende ja 1 3 Området er godt tilrettelagt
for gående syklende. Fortau
langs samlevei, lysløype i
bro over vei, gang - og
sykkelvei på 2 nivåer.



N OTAT

9

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko K ilde/K ommentar/Tiltak

49. Andre ulykkespunkter langs
veg .

nei - - - Området er ikke spesielt
utsatt for ulykker

50. E r tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

nei - - - Ingen sabotasjemål

51. E r det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

ja 1 4 Tankanlegg vil kunne
utsettes for sabotasje. Tiltak:
bare 5 eneboliger i midtre
hensynssone, hvor det
tillates spredt bebyggelse

52. Annen virksomhetsrisiko nei - - - Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

53. A. Utbyggingsrekkefølge ja 1 1 Området skal bygges ut
trinnvis, nedenfra og opp.
Området nedenfor lysløypa
skal bygges ut før øvre del
kan påbegynnes, for å sikre
konsentrert utnyttelse og
ferdigstilling av fellesanlegg.

54. B …

Tabell 3 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 38 5, 7, 18, 20, 22 ,
36, 37

17

3. Sannsynlig 19, 27 3, 4, 11

2. Mindre sannsynlig 25 33 47

1. Lite sannsynlig 1, 2, 8, 9, 13, 14,
26, 53

48 31, 43, 46, 51

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og /eller ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Det er ikke identifisert slike hendelser eller
situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler.
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e) DSB rapport tankanlegg Skjelnan, datert 04.01.13
f) Støyvurdering Skjelnan tankanlegg, Asplan Viak as, datert 31.10.14
g) Rapport Skjelnan depot, hensynssoner, Cowi as, datert 27.10.14
h) Trafikkutredning, beregning av ÅDT og konsekvenser av tiltaket, Asplan Viak as,

datert 16.12 14
i) Støy faglig utredning med støysoner detaljregulering Skjelnan, Asplan Viak as, datert
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