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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Plan og bygningsloven § 4 3 krever at det utarbeides ROS analyse for alle planer som inneholder
utbyggingsformål:

«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.»

1.2 Metode

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale
risiko og sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av
sannsynligheten (frekvensen) for, og konsekvensene av, uønskede hendelser.

Hensikten med en ROS analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser
for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).

I tabell 2 listes opp en rekke hendelser relatert til hhv naturrisiko, teknisk/sosial infrastruktur og
virksomhetsrisiko.

Mens hendelser som ikke er til stede i planområdet eller i planen kvitteres ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommenteres, vurderes aktuelle hendelser ifht sannsynlighet og konsekvens i tråd
med følgende:

Vurdering av sannsynlighetfor 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.
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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 tiltak nødvendig.

Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.

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

Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres.

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

Mens uønskede hendelser som vurderes i alle saker er listet opp i avsnitt 3.1, oppsummeres
risikovurderinger knyttet til hendelser i denne konkrete saken i avsnitt 3.2.

Multiconsult AS har gjennomført analysen, på grunnlag av beskrivelser knyttet til planområdet og
utbyggingsplanene som framgår av kapittel 2.
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2 KORT BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE OG OMRÅDET

2.1 Om utbyggingsplanene

Multiconsult skal på oppdrag fra Tromsø Havn KF utarbeide forslag til detaljreguleringsplan som
legger til rette for etablering av hhv bussdepot, fiskeriterminal og servicebedrifter innenfor
områdene som i plan 1479 er benevnt F/K/I, I1, I2 og I3.

Konseptskisse
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2.2 Forholdet til gjeldende planer

Utviklingsplanene er i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 28.11.12, der planområdet i
hovedsak er avsatt til næringsformål.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel
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Utviklingsplanene er i stor grad i tråd med gjeldende reguleringsplan, vedtatt 27.02.08, der
planområdet er avsatt til havne og næringsformål.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan
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2.3 Dagens situasjon

Området er delvis utfylt, og da ihht gjeldende reguleringsplan.

Arealene framstår som ubehandlede stein og grusflater fyllinger inntil de blir bygget ut.

Flyfoto over området, inkl eiendommer og bebyggelse (tatt 10.09.12)
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2.4 Geotekniske forhold

Som det framgår foran, er det foretatt betydelig utfylling i sjø innenfor planområdet, i tråd med
vedtatt reguleringsplan (1479).

I forkant av utfyllingsarbeidene ble det foretatt grunnundersøkelser, som er oppsummert i rapport
710791 1, datert 11.03.09:

«Tromsø Havnevesen planlegger en molo mellom lsrenna (Breivika) og Skattøra i Tromsø.

Sjøbunnen faller mot øst sørøst fra ca. kote minus 3 inne ved eksisterende fyllingsfot ned til ca.
kote minus 10 ut mot sundet. Bunnhelningen varierer mellom ca. 1:15 og 1:20.

Fjelloverflaten i borpunktene faller mot sør sørøst fra ca. kote minus 11 til minus 16 i den sørlige
halvdelen av området, og fra ca. kote minus 13 til minus 20 i nord.

Løsmassetykkelsen varierer mellom 6 og 10 m. Løsmassene er i hovedsak meget bløte ned til like
over fjell, der det for det meste er et inntil 1 m tykt fastere lag. En morenerygg med tykkelse opp
mot 6 m er påtruffet i nordre halvdel av området.

De bløte toppmassene er fordelt i 2 lag, der det øvre er bløt korallsilt og det nedre tilnærmet
kvikkleire.»

Etterfølgende geotekniske vurderinger har med grunnlag i grunnundersøkelsene medført at det i
forkant av alle utfyllinger på strekningen mudres en renne for forankring av omfatningsmolo:

Etter ønske fra NVE har Multiconsult foretatt en konkret vurdering av stabilitet i planområdet,
oppsummert i et notat, datert 20.05.16:

«Resultater fra grunnundersøkelsene viser 6 10 m med meget bløte løsmasser ned til like over fjell,
der det er < 1 m tykt fastere lag. Toppmassene består øverst av et lag med bløt korallsilt over bløt
leire.

Leirmassene er tidligere omtalt som «tilnærmet kvikkleire». Leira med omrørt udrenert skjærstyrke
Su på 0,6 4,6 kPa og sensitivitet St på 1,5 7,8 kan imidlertid ikke klassifiseres som verken kvikkleire
(Su < 0,5 kPa og St > 15) eller sprøbruddsmateriale (Su < 2 kPa og St > 15).

Dessuten har det ved flere dokumenterte skred i strandområdet ikke utviklet seg retrogressivt
skred, det vil si at grunnen ikke viser utglidningsmønsteret som er typisk for sprøbruddsmateriale.

Ut fra dette konkluderes det med at utfylling innenfor planområdet ikke er underlagt kravene i TEK
10 kap 7 og nærmere beskrevet i NVEs veileder 7/2014.

Utfylling i sjø krever imidlertid geoteknisk prosjektering.»
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2.5 Havnivåstigning og stormflo

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 26.08.15) er forholdet til estimert havnivåstigning fulgt opp
gjennom følgende bestemmelser:

«Bygg og offentlig anlegg skal plasseres eller sikres for å hindre skade ved tidevannsnivå opp til og
med stormflo.

Omfang av avbøtende tiltak for avløps og overvannsløsninger og endelig høydenivå som berøres
av tiltaket må avklaresmed kommunens fagmyndighet i hver enkelt reguleringsplansak.

Bygninger tillates ikke på terreng lavere enn kote +4 uten at det dokumenteres og iverksettes
avbøtende tiltak mot konsekvenser av fremtidig havnivåstigning og stormflonivå. Offentlige
veganlegg skal ikke plasseres på terreng lavere enn kote +3,1.

Konsekvenser av prognostisert havnivåstigning og stormflonivå skal alltid vurderes i forbindelse
med reguleringsplaner i de områdene der bebyggelse samt teknisk infrastruktur og grønnstruktur
vil være sårbare med hensyn til dette.»

Med bakgrunn i dette har Multiconsult v/ Marin avdeling vurdert utfordringer knyttet til
klimaendringer i et notat av 10.11.15:

I vurderingene er det tatt utgangspunkt i etablering av kaifront ved kote +3,0, fyllinger ved kote
+3,2 og gulvhøyde for industribygg til fiskeforedling ved kote +3,5.

For å tilfredsstille myndighetskrav til klimatilpasning bør området ved Breivika tilpasses et
vannstandsnivå i området 222 cm – 257 cm relativt til NN1954.

Bygninger og infrastruktur må tåle påvirkning fra bølger ved stormflo.

Ved betraktning av estimert havnivåstigning fram mot år 2100 (NCCS, 2015) ansees planlagte
høyder for kai, fyllinger og industribebyggelse som akseptable, og det vurderes som
gjennomførbart å møte krav om prosjektering mot skade, selv under forhold tilsvarende de mest
konservative anslagene for stormflo nivå i år 2100 med 200 års gjentaksintervall.
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2.6 Infrastruktur

Eksisterende høyspentkabel blir berørt, og må legges om.

Utbygger er i dialog med Troms Kraft om dette.

Kraftforsyning
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Eksisterende hovedvannledning gjennom området skal utfases i forbindelse med etablering av nytt
høydebasseng på Nordøya.

Eksisterende avløpsanlegg ved Ringvegen er i ferd med å legges om.

Vann og avløp



Detaljreguleringsplan for Breivika nord multiconsult.no
Forenklet ROS analyse 2 KORT BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE

OG OMRÅDET

712276 PLAN RAP 001 23.05.16/03 SIDE 15/23

2.7 Grunnforurensning

Som det framgår foran, er det foretatt betydelig utfylling i sjø innenfor planområdet, i tråd med
vedtatt reguleringsplan (1479).

I forkant av utfyllingsarbeidene ble det foretatt miljøundersøkelser, som er oppsummert i rapport
710791 2, datert 16.02.10:

«Tromsø Havn KF planlegger å utvide eksisterende utfylling ved Isrenna (Breivika) på østsiden av
Tromsøya. I den forbindelse må deler av det aktuelle området mudres. Multiconsult AS er
engasjert av Tromsø Havn KF som rådgiver i miljøgeologi for prosjektet og har utført
miljøundersøkelse av sjøbunnssedimenter i det aktuelle omradet.

Feltarbeid med prøvetaking av sedimenter ble utført 21. januar 2010. Det ble samlet inn
prøvemateriale ved hjelp av dykker og håndholdte prøvetakingssylindere ved til sammen 4
stasjoner.

Til sammen 5 sedimentprøver er kjemisk analysert for innhold av metaller, PAH 16, PCB7, TBT og
TOC. Det er i tillegg utført korngradering av de samme prøvene.

Det er påvist TBT (5,4 g/kg) like over grensen mellomtilstandsklasse II og III (5 g/kg) i 1 av 5
analyserte sedimentprøver. Dette er overflateprøven (0 5 cm) fra ST3. Utover dette er det ikke
påvist metaller eller organiske miljøgifter over tilstandsklasse II i noen av de analyserte prøvene.»

Siden utfyllingene er foretatt med rene masser, bl.a. fra Ryatunnelen, framstår dagens byggeområder
som rene, uten grunnforurensning.

Når det gjelder gjenværende sjøarealer mellom Isrenna og Skattøra, legges til grunn at det er behov
for miljøgeologisk avklaring i forkant av utfyllingsarbeider.
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2.8 Støy

Som det framgår under er arealene langs hovedvegnettet utsatt for betydelig støy, allerede i dagens
situasjon.

I en separat støyutredning er det dokumentert at bidraget fra framtidig aktivitet i planområdet er
begrenset.
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3 UØNSKETE HEN DELSER, RISIKO OG TILTAK

3.1 Analyseskjema

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

Tabell 2 Bruttoliste med mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/
Tiltak

Naturrisiko

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

1. Masseras/-skred;
steinsprang

Nei

2. Snø-/isras Nei

3. Flomras; kvikkleire,
ustabil grunn

Ja 2 3 Ifølge grunnundersøkelser
er det registrert utfordrende
grunnforhold i området, dog
ikke kvikkleire eller
sprøbruddsmateriale.

Dette har lagt føringer for
etablering av utfyllinger i
området.

Det nedfelles krav i
reguleringsplanens bestemmelser
om at det ved søknad om
rammetillatelse for anleggstekniske
arbeider, skal legges ved
dokumentasjon på at
grunnforholdene er tilfredsstillende
og at nødvendige tiltak vil bli
gjennomført.

4. Elveflom Nei

5. Tidevannsflom;
stormflo

Ja 2 2 Nærhet til sjø gir utfordringer ifht
havnivåstigning og stormflo.

Det er nedfelt i kommuneplanens
arealdel at bygninger ikke tillates på
terreng lavere enn kote +4 uten at
det dokumenteres og iverksettes
avbøtende tiltak mot konsekvenser
av fremtidig havnivåstigning og
stormflonivå.

Basert på en konkret vurdering
åpnes det for å senke kravet til
minimumshøyde.

Behovet for sikring i forhold til
havnivåstigning og stormflo
vurderes ivaretatt dersom det i
planbestemmelsene stilles krav om
at laveste tillatte terrengnivå er satt
til kote +3,2 og laveste tillatte
gulvnivå er satt til kote +3,5
(NN1954). Og krav om at det ved
søknad om rammetillatelse skal
foreligge en konkret vurdering av
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/
Tiltak

behovet for sikring mot
oversvømmelse og oppskylling, og
dokumentasjon på evt avbøtende
tiltak.

6. Klimaendring Nei

7. Radongass Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Nedbørutsatt Nei

10. Naturlige
terrengformasjoner
som utgjør spesiell
fare

Nei

11 . Annen naturrisiko Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m.

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

12. Sårbar flora Nei

13. Sårbar fauna/fisk Nei

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Nei

17. Nyere tids
kulturminner/-miljø

Nei

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

Nei

19. Parker og
friluftsområder

Nei

20. Andre sårbare
områder

Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:

21 . Vei, bru,
knutepunkt

Nei

22. Havn, kaianlegg,
farleder

Nei

23. Sykehus/-hjem,
andre institusjoner

Nei

24. Brann/politi/ambula
nse/ sivilforsvar
(utrykningstid mm)

Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/
Tiltak

25. Kraftforsyning Ja 1 1 Eksisterende høyspentkabel blir
berørt, og må legges om.

Utbygger er i dialog med berørte
etater om framtidige løsninger.

26. Vannforsyning og
avløpsnett

Ja 1 1 Eksisterende hovedvannledning og
avløpsanlegg er i ferd med å legges
om i regi av Tromsø kommune.

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfør er planen/tiltaket risiko for:

30. Kilder til akutt
forurensning i/ved
planområdet

Nei

31 . Tiltak i planområdet
som medfører fare
for akutt
forurensning

Nei

32. Kilder til permanent
forurensning i/ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet
som medfører fare
for forurensning til
grunn eller
sjø/vassdrag

Nei

34. Forurenset grunn Ja 2 2 Det er ikke registrert
forurensninger på land eller i
sjø/sedimenter.

Planlagt utfylling og kaibygging
forutsettes å foregå med rene
masser, og vurderes ikke å tilføre
ny forurensning til sjø.

Ifht videre utfylling mot sør,
nedfelles krav i reguleringsplanens
bestemmelser om at det ved
søknad om rammetillatelse skal
foreligge miljøgeologisk
undersøkelse, som grunnlag for evt
nødvendige risikovurderinger og
tiltaksplaner i tråd med gjeldende
regelverk.

35. Kilder til
støybelastning i/ved
planområdet (inkl
trafikk)

Ja 3 2 Hovedvegen belaster omgivelsene
med betydelig støy, herunder
nærliggende boliger.

Planlagte virksomheter i området er
ikke klassifisert som støyømfintlig.
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/
Tiltak

36. Planen/tiltaket
medfører økt
støybelastning

Ja 3 2 Planen i seg selv medfører
begrenset støybelastning
sammenliknet med trafikken langs
Stakkevollvegen.

Problemstillingene er nærmere
behandlet i egen rapport.

Forholdet til støy anbefales fulgt opp
i tråd med faglige råd, bl.a. når det
gjelder utforming av
reguleringsplanens bestemmelser.

37. Høyspentlinje
(elektromagnetisk
stråling)

Nei

38. Skog-/lyngbrann Nei

39. Dambrudd Nei

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

Nei

41 . Gruver, åpne
sjakter, steintipper
etc

Nei

42. Risikofylt industri
mm (kjemikalier/
eksplosiver osv)

Ja 1 2 Planen åpner for etablering av
drivstoffanlegg. Det nedfelles i
planen bestemmelser at utforming,
opparbeidelse og drift av anlegget
skal skje i tråd med gjeldende
retningslinjer, herunder krav til
avstander.

43. Område for
avfallsbehandling

Nei

44. Oljekatastrofe-
område

Nei

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

Nei

46. Ulykke i
av-/påkjørsler

Ja 1 2 Planlagt virksomhet i området
genererer noe trafikk, primært
busser til/fra oppstillingsområdet.

Vedtatte vegløsninger vurderes å
bidra til økt trafikksikkerhet.

47. Ulykke med
gående/syklende

Ja 1 3 Vedtatte vegløsninger vurderes å
bidra til økt trafikksikkerhet, også
ifht myke trafikanter.

Planen legger til rette for
separering.
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/
Tiltak

48. Andre
ulykkespunkter
langs veg.

Nei

49. Er tiltaket i seg selv
et sabotasje-
/terrormål?

Nei

50. Er det potensielle
sabotasje-
/terrormål i
nærheten?

Nei

51 . Annen
virksomhetsrisiko

Nei

3.2 Oppsummering

Resultatene fra risikovurderingen foran er sammenfattet i tabell 3.

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser krever tiltak, jf tabell 1.

Tabell 3 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

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

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig 35, 36

2. Mindre sannsynlig 5, 34 3

1. Lite sannsynlig 25, 26 42, 46 47

3.2.1 Naturrisiko

Områdestabiliteten, herunder forholdet til kvikkleire, vurderes som avklart gjennom utførte
undersøkelser og vurderinger. Det anbefales nedfelt krav i reguleringsplanens bestemmelser om at
det ved søknad om rammetillatelse for anleggstekniske arbeider, skal legges ved dokumentasjon på
at grunnforholdene er tilfredsstillende og at nødvendige tiltak vil bli gjennomført.

Behovet for sikring i forhold til havnivåstigning og stormflo vurderes ivaretatt dersom det i
reguleringsplanens bestemmelser stilles krav om at laveste tillatte terrengnivå er satt til kote +3,20
og laveste tillatte gulvnivå er satt til kote +3,50 (NN1954).»
Og ved at der inntas krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge en konkret
vurdering av behovet for sikring mot oversvømmelse og oppskylling, og dokumentasjon på evt
avbøtende tiltak.

3.2.2 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Det er hverken registrert viktige naturverdier eller kulturminneverdier innenfor planområdet.
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3.2.3 Teknisk og sosial infrastruktur

Det er ikke identifisert særskilte utfordringer knyttet til ovennevnte.

3.2.4 Virksomhetsrisiko

Planen legger opp til at det i en framtidig situasjon etableres et vegsystem som skiller myke
trafikanter fra kjørende. Veger og kryss dimensjoneres i tråd med gjeldende normer.

Forholdet til grunnforurensning vurderes som avklart.

Når det gjelder evt forurensede sedimenter nedfelles krav i reguleringsplanens bestemmelser om at
det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge miljøgeologisk undersøkelse, som grunnlag for evt
nødvendige risikovurderinger og tiltaksplaner i tråd med gjeldende regelverk.

Forholdet til støy anbefales fulgt opp i tråd med faglige råd, bl.a. når det gjelder utforming av
reguleringsplanens bestemmelser.
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4 KILDER

Veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, 1994.

Systematisk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid i kommunene. Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, 2001.

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet. Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, 2010.

Notat. Klimatilpasning – havnivåstigning, datert 10.11.15 (Multiconsult)

Notat. Geoteknisk vurdering – Grunnforhold, datert 20.05.16 (Multiconsult)

Tematiske databaser:

Steinskredfare (NGU)

Snøskredfare (NGU)

Jord og flomskredfare (NGU)

Kvikkleireskredfare (NGU)

Kulturminner (Askeladden)

Naturmiljø (Naturbase/Artsdatabanken)

Grunnforurensing (Miljødirektoratet, tidl SFT)


