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GNR./BNR./SNR.: 200/1285 m.fl. i tromsø kommune ANSVARLIG ENHET 1135 Multiconsult AS

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av
reguleringsplan for Vervet, skipsverftstomta i Tromsø.

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede hendelser
som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, for derigjennom å identifisere
hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens
§ 4-3.

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.

Utsjekk av aktuelle tema for ROS-analysen er gjort ved hjelp av sjekklisten i kapittel 4. ROS-analysen finner
at de fleste tema er tilstrekkelig behandlet i foreliggende planforslag. Tre tema har likevel blitt analysert:

- Sterk vind

- Fallulykke i sjø

- Storulykke ved Bunker Oil AS Tromsø Tankanlegg

Disse temaene er videre behandlet i analysens kapittel 5 hvor det vises til anbefalte avbøtende tiltak som
enten tas inn i reguleringsplan, byggeplan eller ved prosjektering av planområdet. Med utførelse av
anbefalte tiltak vil planen ikke være utsatt for omfattende risiko- og sårbarhetsforhold som er i konflikt
med utbyggingsformålet.
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1 Innledning

1.1 Hensikten med ROS-analyser

Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold
til Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-analyse er å sikre et tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt
beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.

I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket
utbyggingstiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av
arealbruken.

1.2 Begrepsforklaring

Tabell 1: Begrepsforklaring

Begrep Beskrivelse
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser

som innebærer skade eller tap. En fare er derfor ikke stedfestet og kan
representere en gruppe hendelser med likhetstrekk.

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, stabilitet
eller materielle verdier.

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for
mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved
sannsynligheten for- og konsekvensene av de uønskede hendelsenene.

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i
planområdet innenfor et visst tidsrom.

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene,
evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse.

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde.
Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget.
Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig

industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og
konsekvens av en uønsket hendelse.

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for
tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i
barrierer eller nye tiltak.
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2 Metode

2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte

Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i DSB veileder
«Samfunnsikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017. I veilederen anbefaler DSB at en ROS-
analyse omfatter:

- Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.

- Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.

- Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.

- Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når
det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.

- Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.

- Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller
om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

Metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og utbyggingsformålet,
se Figur 1. Dette innebærer å identifisere mulige uønskede hendelser gjennom å:

- kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,

- vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger

- vurdere om sikkerhetskrav i TEK 10, kap. 7, er relevante

Figur 1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. Kilde: DSB
veileder «samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».
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2.2 Analyseoppsett
Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i
følgende trinn:

2.3 Avgrensning
I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv
og helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Konsekvenser for ytre miljø, som var
med i tidligere mal for ROS-analyser, er tatt ut av analysen. Dette fordi konsekvenser for ytre miljø
skal omfattes av andre utredninger.

Det forutsettes at planlegging, prosjektering, bygging og drift av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende
lover og forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen. ROS-analysen vurderer derfor ikke
temaer som er sikret gjennom annet regelverk med krav til utredning, eller inngår i planbeskrivelsen.
Eksempler på dette er brannsikkerhet i bygg, som forutsettes ivaretatt iht. byggteknisk forskrift (TEK
10). Sårbare naturområder omtales heller ikke, da dette er et utredningskrav i planbeskrivelsen, jf.
naturmangfoldloven. Fornminner (automatisk fredete kulturminner) ivaretas gjennom
kulturminneloven, og belyses i planbeskrivelsen. Forurenset grunn ivaretas gjennom
forurensningsforskriften, og inngår kun i ROS-analysen i den grad forurensingen er så massiv at det
kan påvirke fremtidig arealbruk eller gir utfordringer med hensyn til mulig deponering.
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Luftforurensning og støyforhold anses heller ikke som et risikofylt tema, og forutsettes belyst i
planbeskrivelsen. Disse temaene omtales derfor ikke i ROS-analysen. Disse temaene er heller ikke
nevnt som aktuelle tema i den nye veilederen til DSB.

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til driftsfasen. Forhold knyttet til anleggsfasen er
kun medtatt dersom den uønskede hendelsen kan få konsekvenser for det omkringliggende området,
da dette er relevant for planarbeidet. Uønskede hendelser, som f.eks. personskader på anlegget som
kan inntreffe i anleggsperioden, og som omfattes av SHA-reglementet, er derfor ikke beskrevet i
denne analysen.

Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på
tilgjengelige faglige vurderinger. Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er
beskrevet i analyseskjema for den enkelte hendelse. Analysen omfatter ikke flere uavhengige,
sammenfallende hendelser.

2.4 Analyseskjema
Alle de uønskede hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet er analysert i eget skjema for
å identifisere risiko og sårbarhetsforhold, som vist i tabell 2. I skjemaet vurderes mulige årsaker til
hendelsen, eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet. I tillegg
foreslås det forbyggende tiltak for planarbeidet. I Tabell 2 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger
til grunn for vurderingene i analysen. Blant annet er konsekvenser for liv og helse vurdert som store
dersom den uønskede hendelsen har dødsfall som verste konsekvens.

Tabell 2: ROS-analyseskjema

Nr.: Gi hendelsen et nr. Navn uønsket hendelse: ( Navn )
Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hv or i planområdet den inntreffer. Er det særlige
forhold fra beskrivelsen av planområdet som er aktuelle?
Om naturpåkjenninger (TEK 10) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
Ja / nei F1/F2/F3 eller S1/S2/S3 Høy: 1 gang i løpet

av 20 år, 1/20
Middels: 1 gang i
løpet av 200 år,
1/200
Lav: 1 gang i løpet av
1000 år, 1/1000

Årsaker
Beskriv mulige årsaker
Eksisterende barrierer
- Hva finnes allerede?
- Videre vurdering må ta hensyn til disse
- Vurdering av funksjonalitet
Sårbarhetsvurdering
Sårbarhetsvurd eringen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende
barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring
PLAN - ROS
SANNSYNLIGHET

Oftere
enn 1
gang i
løpet
av 10

år. >10
år

1 gang i løpet
av 10-100 år.

1-10%

Sjeldnere enn 1
gang i løpet av 100

år. <1%

Vurderingen skjer på bakgrunn av
informasjon fra beskrivelsen av
planområdet, kjente forekomster av
tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer
eller forventede hendelser i fremtiden. Det
gis en forklaring.

FLOM OG STORM
SANNSYNLIGHET

1 gang
i løpet
av 20

år,
1/20

1 gang i løpet
av 200 år,

1/200

1 gang i løpet av
1000 år, 1/1000

Konsekvensvurdering
Konsekvenskategorier
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Konsekvenstyper Store M iddels Små Ikke
relev
ant

Forklaring

Liv og helse Død Alvorlige
personskader

Få og små
person-
skader

Antall skadde og
alvorlighet.

Stabilitet Bidrar til
manglende
tilgang på
husly, varme,
mat eller
drikke. Eller
kommunikasjo
n og
fremkommelig-
het som
forårsaker
manglende
tilgang til lege,
sykehus etc.

Bidrar til
manglende tilgang
på
kommunikasjon,
fremkommelighet,
telefon etc. i en
kortere periode
uten livsviktige
konsekvenser

Bidrar til
manglende
følelse av
trygghet i
nabolaget
som ved
manglende
gate-
belysning,
uoversiktlig
trafikk,
glatte veier
etc.

Antall og varighet.

Materielle verdier, skadepotensial > 10 millioner 1 – 10 millioner < 1 million Direkte kostnader.
Økonomiske tap
knyttet til skade på
eiendom.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Usikkerhet Begrunnelse
Høy, middels, lav 1. Hvilke data og erfaringer er benyttet?

Er dataene/erfaringene relevante for
hendelsen? Dersom data eller
erfaringer er utilgjengelige eller
upålitelige er usikkerheten høy. Beskriv
benyttede kilder.

2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan
forstår vi den? Dersom forståelsen er
dårlig er usikkerheten høy.

3. Er ekspertene som har gjort
vurderingen enige? Dersom det er
manglende enighet er usikkerheten
høy.

Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er
enige og det foreligger tilstrekkelig data som
er delvis pålitelige, er usikkerheten middels
eller lav. Avhengig av hvor pålitelige dataene
er.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
- Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de uønskede

hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet
- Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering og

egnethet?
- Synliggjøre dersom forhold er avdekket, men det ikke skal følges opp av

kommunen

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.:
- Opprettelse av hensynssoner,

bestemmelser, arealformål, krav til
byggesak etc.

- Man kan også foreslå at man skal la
være å gå videre med planforslaget

- Det er viktig at alvorlige forhold
kommer frem her slik at de følges opp i
planforslaget

Som vist i tabell 2 vil bakgrunnen for vurderingen av hver uønsket hendelse komme tydelig frem ved
hjelp av at usikkerheten rundt vurderingen også fremgår av analysen. Dette punktet er nytt for den
nye ROS-malen, og er ment som en hjelp til kommunen for å kunne etterprøve vurderingene. Det er
derfor viktig at hvert analyseskjema leses i sin helhet, slik at man kan danne en egen mening om de
enkelte uønskede hendelsene. Dersom usikkerheten er vurdert til å være høy kan det skyldes:

- manglende relevante data

- at hendelsen er vanskelig å forstå

- at det er manglende enighet blant ekspertene
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Planmyndighet kan i disse tilfellene tilføye ny informasjon for å gjøre vurderingen mindre usikker.

2.5 Prosess
I denne saken har man valgt å utarbeide analysen som en ekspertanalyse der fagfolk innen hvert
område har bidratt. På grunn av tiltakets begrensede omfang fant man det ikke påkrevd å innkalle til
et bredt sammensatt ROS-seminar. Analysen er basert på foreløpig forslag til detaljregulering.

2.6 Sammenstilling
I kapittel 5 vises alle analyseskjema for mulige uønskede hendelser som er presentert i kapittel 4. For
at det skal være lettere å jobbe videre med tiltak for å hindre uønskede hendelser i
reguleringsplanarbeidet og i gjennomføringsfasen, er det laget en sammenstilling av uønskede
hendelser og avbøtende tiltak. Det er også tatt med sannsynlighet og konsekvens slik at en kan se
om det er viktig å følge opp de identifiserte hendelsene. Denne sammenstillingen er presentert i
kapittel 6.
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3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak

Multiconsult er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse
med detaljreguleringsplan for Vervet. Planområdet er lokalisert i Tromsø sentrum, som vist i Figur 2.
Planområdet avgrenses av Skansen og Skansegata i sør og vest, og av Tromsøysundet/sjøen i vest.

Figur 2: Planområdet

Hensikten med planen er å sørge for at Skipsverftstomta utvikles fra industri til nye sentrumsformål
og åpnes for allmenn ferdsel, med en bebyggelse bestående av kombinerte formål med hovedvekt
boliger, hotell og et bymessig næringstilbud på gateplan.

3.1 Dagens situasjon
I dag er Skipsverftstomta benyttet som industriområde/verft og småbåthavn. Dagens bruk er
hovedsakelig Tromsø mekaniske, samt noen få boliger og annen næring. Arealene i tilstøtende
områder består av bolig og næring. Hovedatkomsten til tomta er i dag fra Skansegata med
innkjøring til området nord på eiendommen langs Tromsøbrua.

Området er fundamentert på blandede fyll-/løsmasser langs land og et lite stykke ut i sjøen.
Grunnundersøkelser viser løsmasser til 18 meter dybde lengst inn mot Skansegata og opp mot 35
meter lengst ute mot sjøen. Opprinnelig grunn består for det meste av fast lagret sand/silt. Det er
ikke registrert sprøbruddsmaterialer i forbindelse med grunnundersøkelsene, og områdestabiliteten
regnes for å være god. De utlagte moloene utenfor verftsområdet består av masser av sprengstein.

3.2 Utbyggingsformålet

Planområdet skal videre fylles ut i sjøen og planlagt bebyggelse skal etableres minimum på kote +3
etter høydereferansesystem NN2000.
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Figur 3: Planavgrensning (svart stiplet strek) og den planlagte utfyllingen av området (blått område).

Virksomheten som skipsverft har foregått siden 1848, og det foregår miljøsanering som følger av
forurensninger i grunnen.
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4 Identifisering av uønskede hendelser

I Tabell 3 gis en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene for detaljreguleringen av Vervet.
Spesifikk vurdering av hver enkelt hendelse med aktualitet for ROS-analyse gis i analyseskjemaene i
kapittel 0.

Tabell 3: Identifiserte uønskede hendelser

RISIKO- OG

SÅRBARHETSFORHOLD

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE AKTUELT TEMA? JA/NEI

KOMMENTAR

Naturgitte forhold

Sterk vind Det er utført en vind- og snødriftanalyse i
forbindelse med planforslaget. Denne viser

at hovedvindretningen er vind fra sør-
sørvest. Denne vinden vil gi stor variasjon i
vindklima rundt bygningene. Store deler av

området rundt og mellom bygningene har
godt vindklima. Passasjene mellom

bygningene kan imidlertid forme kanaler
med akselerert vind. Resultatene indikerer

at områdene mot vannkanten kan være

spesielt utsatt for vind, og at man kan
forvente dårlig vindforhold i denne sonen.

Kilde: 10202130-RIMT-RAP-001.

Ja.

Se kapittel 5.1

Bølger/bølgehøyde Planområdet skal etableres i en høyde på 3

meter over sjønivå etter høydereferanse
NN2000. Lokale bølgeforhold i Tromsø

sentrum er gode, og bølger utgjør i seg selv
ingen risiko. Ved dimensjonerende

stormflo med gjentaksintervall 200 år, vil
bølger med over 40 cm amplitude (80 cm

høye bølger) kunne skylle inn over land. Det
skal imidlertid mye til om disse bølgene

utgjør noen nevneverdig risiko siden den
sørligste delen av planområdet

(hovedvindretning er sør-sørvest) ligger
skjermet av molo og indre havn.

Bryggekanten mot nord skal prosjekteres
med overheng og vil dermed redusere

faren for sjøsprut som følger av bølger og
vind.

Nei.

Snø/is Det er utført en vind- og snødriftanalyse i

forbindelse med planforslaget. Denne viser
det er begrenset redistribusjon av snø, og

at ingen tiltak derfor vil være nødvendig.
Kilde: 10202130-RIMT-RAP-001.

Nei.

Flom i vassdrag Nei.

Urban flom/overvann Overvannsprosjektering må gjøres i
henhold til offentlige krav med hensyn til

Nei.
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klimapåslag og forventninger knyttet til økt
hyppighet av tilfeller med ekstremnedbør.

Stormflo (høy vannstand) Reguleringsplanen viser koter etter
høydereferansenivå NN2000. Området skal

planeres til minste høyde 3 m.o.h. og alle

byggverk, inkl. parkeringskjeller, anlegges
til dette nivået.

Reguleringsplanen for Vervet inneholder
ikke sårbare samfunnsfunksjoner og vil

dermed være dimensjonert av
sikkerhetsklasse F2 (middels konsekvens,

200 års gjentaksintervall). Ut fra tabellene i
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap sin veileder «Havnivåstigning og

stormflo» vil planområdet ha største
stormflo inkl. klimapåslag på 260 cm.

Nei.

Tema vurderes tilstrekkelig

ivaretatt av planen.

Skred (kvikkleire, stein,

jord, fjell, snø, inkl.
sekundærvirkning

flodbølge, flomras,
steinsprang,

områdestabilitet/fare for
utglidning)

Grunnundersøkelser av området viser at
det ikke er registrert noen lag eller masser
som kan klassifiseres som
sprøbruddsmateriale eller kvikkleire. Det er
ingen risiko for at tiltaket skal kunne utløse
skred som kan bre seg til andre
områder. Det er heller ingen risiko for at
andre tiltak skal kunne utløses skred som

kan berøre tiltaksområdet.

Nei.

Krav til områdestabilitet er iht.
TEK 10 oppfylt.

Store nedbørsmengder Planområdet vil bli fundamentert på
løsmasser og har dermed gode

forutsetninger for å kunne infiltrere
regnvann i grunnen, og for øvrig lede

regnvannet til overvannssystem eller i sjø.

Nei.

Skog- og lyngbrann Nei.

Erosjon Nei.

Radon NGU sitt aktsomhetskart for radon viser at

planområdet ligger i gul sone, det vil si
«moderat til lav» aktsomhet. Tromsø

kommune har laget et temakart som viser
at det i perioden 2001 – 2014 er registrert

75 radonmålinger innenfor et 1x1 km stort
område som også omfatter planområdet.

Kartet viser at mesteparten av målingene
ligger under den anbefalte grensen på 100

Bq m³, men at noen få målinger er mellom
100 og 200 Bq m³. Statens strålevern

anbefaler at verdiene alltid skal være lavere
enn 200 Bq m³ for oppholdsrom.

Planområdet har ytterligere lav risiko for

høye radonverdier på grunn av følgende
momenter:

Nei.

Risikoen for skadelige nivåer er

ivaretatt i planen som følger av
krav i TEK10/TEK17.
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- Nye bygg skal ihht TEK 10 og TEK 17 sikres

mot overskridende grenseverdier av radon
gjennom bygningstekniske tiltak.

- Deler av den planlagte bebyggelsen skal
ligge over parkeringskjeller for biler.

Grunnvann Grunnvannsstanden følger i stor grad
tidevannet i sjøen. Det planlagte tiltaket vil

ligge over denne høyden og vil derfor ikke

endre på grunnvannsstanden.

Nei.

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer

Samferdselsårer som vei,
jernbane, luftfart,
skipsfart, bru, tunnel og

knutepunkt

Utbyggingen av området kan påvirke
Tromsøbrua ut fra hensyn til stabilitet av
fyllinger, setninger på grunn av nye

fyllinger, og skader som følger av boring av
peler. Multiconsult har utarbeidet en

stabilitetsvurdering i forbindelse med
bygging i nærhet av Tromsøbrua. I den

forbindelse er det prosjektert en
betongkonstruksjon som skal

fundamenteres på injeksjonspeler mot
brukonstruksjonen. Statens vegvesen har

godkjent denne konstruksjonen under
forutsetning om at arbeidet følges opp med

både rystelses- og xyz-målinger under
bygging.

Kilde: Prosjekteringsnotat geoteknikk,
713681-RI G-NOT-002.

Nei.

Hensynet til brufundamentene

er vist som egen hensynssone H
430-1 i reguleringsplan.

Infrastruktur for forsyning

av vann, avløps- og
overvannshåndtering,

energi/el, gass og
telekommunikasjon

Nei.

Forsvarsområde Nei.

Ivaretakelse av sårbare

grupper.

Planforslaget legger opp til universell

utforming både på utearealer og i henhold
til byggtekniske krav ved prosjekteringen av

bygg. Universell utforming er sikret
gjennom planens bestemmelser 1.3 og 1.4.

Ut over dette er det ikke avdekket noen
risikoforhold for sårbare grupper.

Nei.

Sårbare grupper vurderes å

være tilstrekkelig ivaretatt av
foreliggende reguleringsplan.

Transport og trafikksikkerhet

Ulykke med farlig gods Nei.

Vær/føreforhold

begrenser tilgjengelighet
til området

Nei.

Ulykke i avkjørselspunkt,

med syklende/gående,
anleggsgjennomføring,

eller andre ulykkespunkt

Etter planen skal det anlegges

kjøreadkomst til og fra området via Nedre
Elvegate og Skansegata. Det skal anlegges

en ny veg langs sørsiden av brua som blir

Nei.
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hovedadkomst for bil og varelevering. Inn

og utkjøring fra parkeringsanlegget
plasseres på bebyggelsens nordside.

Området vil ha svært god tilgjengelighet for

gående og syklende, som prioriteres
fremfor biltrafikk. Hele havnepromenaden

vil være tilgjengelig for gående og syklende.
For havnepromenaden på sørsiden vil det

kun være tillatt med kjøretøy for
varelevering og utrykning. Torget mot

slippen vil kun være tilgjengelig for
fotgjengere.

Planområdet vil generere mer trafikk enn

det er i dag, både biltrafikk og gående og

syklende. Det vil alltid være en viss fare
knyttet til å bevege seg i trafikken, men

dette er ikke spesielt for dette prosjektet.
Reguleringsplanen legger opp til stor grad

av separasjon mellom myke og harde
trafikanter. Skansegata og de tilgrensende

veiene er lite trafikkert i dag. Planen legger
opp til sikker adkomst for gående og

syklende til/fra planområdet via fortau
langs Skansengata og opp til Fridjof

Nansens plass.

Temaet vurderes å være

tilstrekkelig ivaretatt av
foreliggende planforslag.

Forurensningskilder

Virksomhet som håndterer

farlige stoffer (kjemikalier,
eksplosiver, olje/gass,

radioaktivitet,
storulykkevirksomheter)

Bunker Oil AS Tromsø Tankanlegg ligger ca.

100 meter nord for planområdet.
Tankanlegget er bunkringsanlegg for båter

og har 6 tanker av varierende størrelse som
til sammen rommer 4600 m³. Tankene er

fylt med diesel. Dette gir en vekt på 3910
tonn, og er dermed et anlegg som er

underlagt Storulykkeforskriften.

Ja.

Se kapittel 5.3

Fare for akutt forurensning
på land eller i sjø,

oljeutslipp, etc.

Områdets virksomhet som verft har pågått
siden 1848 og er i dag under miljøsanering
som følger av forurensning i grunnen.
Multiconsult har utført overvåkning av
mulig utlekking av forurensning fra land til
sjø langs sjøfronten av skipsverfttomten.
Det er kun påvist innhold av sink (løste
forbindelser) i tilstandsklasse III i stasjon
Passiv 5, som er lokalisert i Tromsø Indre
havn. Øvrige parametere er i tilstandsklasse
II eller bedre. Det er påvist innhold av TBT
(tributyltinnforbindelser) i de passive
måletakerne fra alle stasjonene samt
nullprøven og referansestasjonen. Generelt
viser analyseresultatene at det er en

Nei.
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forbedring fra de tidligere
overvåkingsrundene.

Saneringen av bygningene på verftstomta

er i gang, og forurenset grunn på
eiendommen vil bli sanert når tillatelsen til

tiltaket foreligger. I tillegg vil forurenset
sjøbunn bli forskriftsmessig tildekket før

utfylling med sprengstein for innvinning av
nye landområder (tillatelse fra

Fylkesmannen foreligger, datert
24.08.2017).

Faren for miljøforurensning anses å være

tilstrekkelig ivaretatt av foreliggende
planforslag.

Elektromagnetiske forhold Det er ikke avdekket forhold
(høyspentlinjer eller store trafostasjoner)

som tilsier at planområdet har risiko for
stråling over utredningsnivået på 0,4 µT .

Nei.

Foreslåtte arealformål/virksomhet

Brannvannforsyning Det skal utarbeides en rammeplan for vann

og avløp i forbindelse med byggesaken.

Planen skal tilrettelegge for tilstrekkelig
brannvannsforsyning på 50 liter/sekund.

Kilde: Tommy Jakobsen, Tromsø kommune.

Nei.

Bortfall av strøm Nei.

Utrykningstid politi,
ambulanse og brann

Planområdet ligger sentralt i Tromsø by, og
har nærhet til brannstasjon, sykehus og

politistasjon, samt en relativ høy frekvens
av kjøretøy i tjeneste. Helsedirektoratets

krav om 12 minutters utrykningstid anses
derfor å være innfridd.

Nei.

Andre forhold

Fare for
sabotasje/terrorhandlinger

Nei.

Naturlige
terrengformasjoner som

utgjør fare (stup, vann,
etc.)

Planområdet ligger langs sjøen i
Tromsøysundet og det legges opp til at

bryggekanten rundt planområdet gjøres
tilgjengelig for offentligheten. I den

forbindelse kan fallulykker i sjøen inntreffe.

Ja.

Se kapittel 5.5

Gruver, åpne sjakter, etc. Nei.

Dambrudd Nei.

Spesielle forhold ved

utbygging/gjennomføring

Nei.

Andre forhold Nei.
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5 Risiko- og sårbarhetsvurdering

5.1 Naturgitte forhold
Nr. 1 Navn uønsket

hendelse:
Sterk vind

Beskrivelse av uønsket hendelse: Sterk vind som medfører fare for ulykker

Om naturpåkjenninger (TEK 10) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
Nei - -
Årsaker
Det er utført en vind- og snødriftanalyse i forbindelse med planforslaget. Denne viser at
hovedvindretningen er vind fra sør-sørvest. Den planlagte bygningsstrukturen kan forme kanaler
med akselerert vind, inn til 1,5 ganger av vindhastigheten.

Figur 4: Relativ vindhastighet og hastighetsvektorer, hovedvindretning sør-sørvest.

Figuren over viser to områder (blå sirkel) innenfor planområdet hvor det kan formes kanaler med
særlig økt vindhastighet. Bryggekanten nærmest slippen vil også kunne få akselererte vindforhold.
Eksisterende barrierer
Store deler av området rundt og mellom bygningene har godt vindklima som følger av
bygningsstrukturer i øst/vest-retning.
Sårbarhetsvurdering
- Det kan oppstå farlige situasjoner ved at mennesker ferdes eller oppholder seg i områder hvor

vinden har akselerert hastighet.
- Det bør ikke plasseres løse gjenstander i områder hvor vinden har evne til å flytte disse

gjenstandene.
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Storm og orkan kan forekomme årlig.
Konsekvensvurdering

Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke

relevant
Forklaring
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Liv og helse X Det kan oppstå
situasjoner hvor sterk
vind drar med seg
mennesker eller
kaster løse
gjenstander som kan
treffe mennesker.
Områdene nær
bryggekanten utgjør
en fare.

Stabilitet X Hovedadkomst til
området er ikke
spesielt utsatt, og
varigheten av sterk
vind er normalt kun
noen få dager i året.

Materielle verdier X Det fremgår ingen
forhøyet risiko for
skade på materielle
verdier i vindanalysen.

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Vindanalysen viser at hovedvindretningen er vind fra sør-sørvest. Denne vinden vil gi stor variasjon i
vindklima rundt bygningene. Store deler av området rundt og mellom bygningene har godt

vindklima. Passasjene mellom bygningene kan imidlertid forme kanaler med akselerert vind.
Resultatene indikerer at områdene mot vannkanten kan være spesielt utsatt for vind, og at man kan
forvente dårlig vindforhold i denne sonen.

Det kan oppstå situasjoner hvor sterk vind drar med seg mennesker eller kaster løse gjenstander

som kan treffe mennesker.

Perioder med høy vindhastighet er kortvarige og planområdets hovedadkomst fra bysiden er ikke
spesielt utsatt.

Usikkerhet Begrunnelse
Lav Foreliggende vindanalyse er gjort på bakgrunn

av kjente data om vindforhold i området, og gir
en forholdsvis detaljert situasjonsbeskrivelse.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:

Det bør i forbindelse med byggesaken vurderes
om det skal oppføres vindskjermer der hvor det er
økt risiko for akselerert vindstyrke.

Løse gjenstander bør sikres på en måte som gjør
at disse ikke kan flyttes eller skades som følger av
sterk vind.

Det anses ikke naturlig å sikre disse hensynene i
reguleringsplanen, men at disse tas med som
tema i byggesaken, evt. sikres gjennomført som et
vilkår for brukstillatelse.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.:
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5.2 Kritisk infrastruktur

ROS-analysen har ikke avdekket forhold som er gjenstand for risiko- og sårbarhet ut over det som er
omtalt og behandlet av planforslaget. Kritisk infrastruktur anses derfor tilstrekkelig ivaretatt som
tema i planforslaget.

5.3 Menneske- og virksomhetsbaserte farer, inkl. forurensing
Nr. 2 Navn uønsket

hendelse:
Lekkasje eller brann ved Bunker Oil AS Tromsø Tankanlegg

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Bunker Oil AS Tromsø Tankanlegg ligger ca. 100 meter nord for planområdet. Tankanlegget er

bunkringsanlegg for båter og har 6 tanker av varierende størrelse som til sammen rommer 4600 m³.
Tankene er fylt med diesel. Dette gir en vekt på 3910 tonn (densitet 0,85), og er dermed et anlegg

som er underlagt Storulykkeforskriften.

Uønskede hendelser omfatter lekkasje og brann ved anlegget.

Om naturpåkjenninger (TEK 10) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
Nei - -
Årsaker
I Bunker Oil AS sin ROS-analyse er flere årsaker til uønskede hendelser vurdert:
- Overbunkring
- Slangebrudd
- Utslipp renner på sjøen
- Gassretur fra tankbil
- Hærverk
- Lekkasje ved bunkring
- Påkjørsel
- Lekkasje fra tank på tankbil
- Lekkasje rørliner
- Grunnstøting av importbåt
- Slangebrudd import
- Lekkasje IBC
- Lekkasje tank
- Lekkasje ventiler
- Overfylt bil
- Brann
Eksisterende barrierer
- Det er etablert en ringmur rundt hovedtankene ved anlegget
- Bunker Oil har rutiner for vedlikehold og kontroll av anleggets infrastruktur
Sårbarhetsvurdering
Anlegget har selv utført ROS-vurderinger, sist i kvartal 3, 2014. Her er det redegjort for anleggets
rutiner for vedlikehold og kontroll. Anleggets 6 hovedtanker er etablert bak en ringmur for

oppsamling ved evt. lekkasje. Risikoanalysen til Bunker Oil vurderer det som lite sannsynlig at det
skal forekomme ulykker med kritisk, meget kritisk eller katastrofale følger. ROS-analysen til Bunker

Oil har ikke gjort vurderinger av mulig influensområde ved en eventuell hendelse. Vi legger derfor til
grunn at kun hendelser med kritiske, meget kritiske eller katastrofale følger vil kunne ha

konsekvenser for planområdet. Dette samsvarer også med hendelsene sin beskrivelse.

Selv om diesel inneholder mye energi, regnes det for å være et av de sikrere typene av farlige stoffer
med hensyn til antennelse og eksplosjonsfare.

På bakgrunn av ROS-analysen utført av Bunker Oil er det samlet sett lite sannsynlig at en eventuell
uønsket hendelse vil ha konsekvenser for planområdet.
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring
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X Baseres på Bunker Oil sin vurdering av
sannsynlighet for uønskede hendelser med
kritisk, meget kritisk eller katastrofale følger.

Konsekvensvurdering
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke

relevant
Forklaring

Liv og helse X Avstand fra
tankanlegg og
sikkerhetsrutiner gjør
at en evt. hendelse
trolig har små
konsekvenser for liv
og helse

Stabilitet X En eventuell uønsket
hendelse kan
muligens medføre
evakuering innenfor
planområdet.

Materielle verdier X Trolig vil en evt.
hendelse ha små
konsekvenser for de
materielle verdiene i
planområdet.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
- Kombinasjonen av avstand fra storulykkevirksomheten med foreliggende sikkerhetstiltak og

rutiner ved anlegget gjør at det trolig ikke fare for liv og helse eller materielle verdier
- Ved brann/røykutvikling eller store utslipp kan det muligens være aktuelt å evakuere innenfor

planområdet.
Usikkerhet Begrunnelse
Middels - Det er ikke vurdert influensområde for en

eventuell storulykke.
- Sannsynlighetsvurderingen er kvalitativ i

Bunker Oil sin ROS-analyse, ikke basert på
tidligere hendelser.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:

Det er vurdert som lite sannsynlig at en uønsket
hendelse skal inntreffe, og avstand til anlegget
gjør at konsekvensene trolig er små.

Det foreslås derfor ingen konkrete tiltak til
oppfølging.

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.:

5.4 Farer relatert til anleggsarbeid

ROS-analysen har ikke avdekket forhold som er gjenstand for risiko- og sårbarhet ut over det som er
omtalt og behandlet av planforslaget. Farer relatert til anleggsarbeid anses derfor ikke inneholde
tema som er relevant for videre ROS-vurderinger.



multiconsult.no
5 Risiko- og sårbarhetsvurdering

5.5 Andre uønskede hendelser
Nr. 3 Navn uønsket

hendelse:
Fallulykke i sjøen

Beskrivelse av uønsket hendelse: Planen legger opp til økt aktivitet for ferdsel og opphold langs
bryggekanten. I den forbindelse kan det oppstå fallulykker eller farer som følge av bading i sjøen.

Om naturpåkjenninger (TEK 10) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
Nei - -
Årsaker
Planområdet ligger langs sjøen i Tromsøysundet, og det legges opp til at bryggekanten rundt
planområdet gjøres tilgjengelig for offentligheten. I den forbindelse kan fallulykker i sjøen inntreffe.
Laveste gjennomsnittlige månedlige vannstand i Tromsø siden 1952 er målt til -219 cm i forhold til

NN2000 høydereferansesystem (kilde: Kartverket). Dette medfører en potensiell fallhøyde på over 5
meter ettersom bryggekanten planlegges 3 m.o.h. I Den norske los er området ved Tromsøbrua

(midt i sundet) beskrevet med moderate strømforhold, normalt 1,5 knop ved spring. Det er således
ingen unormalt høy risiko som følger av strøm i sjøen. I bakevjer kan det likevel oppstå sterkere

strømforhold. Deler av utbyggingsområdet vil i være skjermet av moloen og indre havn.

Eksisterende barrierer
Ingen barrierer utover generell forsiktighet langs sjøkanten.
Sårbarhetsvurdering
En fallulykke medfører ingen sårbarheter for utbyggingsformålet.
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Fallulykker er forekommende ulykker langs
brygge og sjøkant. Intervall for slike ulykker er
ikke kjent, og vil uansett være sterkt avhengig
av skapt aktivitet, opphold og ferdsel langs den
aktuelle bryggekanten. Sannsynligheten antas
for det aktuelle planområdet å være middels.

Konsekvensvurdering
Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke
relevant

Forklaring

Liv og helse X
Stabilitet X
Materielle verdier X
Samlet begrunnelse av konsekvens:
En fallulykke på 5 meter vil kunne medføre tap av liv som følger av drukning eller skader som følger
av å treffe fyllingsfront for kaikonstruksjonens fundamenter.

En fallulykke antas å ha ingen konsekvenser for stabilitet eller materielle verdier.
Usikkerhet Begrunnelse
Middels - Det finnes ikke gode tall på forventet skapt

aktivitet, opphold og ferdsel langs
bryggekanten, samt hyppighet for
fallulykker i slike områder.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak:
Det bør etableres stiger langs bryggekanten som
gir mulighet for å klatre opp fra sjøens laveste
nivå ved fjære. I tillegg bør det vurderes om det er
behov for livredningsbøyer.

På steder hvor det er fare for at man kan treffe
fyllingsfront for kaikonstruksjonens
fundamentering ved fall i sjøen, bør det etableres
rekkverk langs bryggekanten. For området med

Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.:
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kjøring til og fra parkeringskjeller er det planlagt å
etablere et kjøresterkt rekkverk langs
bryggekanten.

Det anses ikke naturlig å ivareta disse hensynene
som del av reguleringsplanen. Forholdene bør
heller være tema for innarbeidelse i byggesaken
og ved prosjektering av uteområdene.
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6 Sammenstilling av analysen

6.1 Foreslåtte tiltak i reguleringsplanen

TILTAK

- Reguleringsplan

Uønsket hendelse: Tiltak i planen: Sans. Kons.

Naturgitte forhold

1. Sterk vind Ingen tiltak. Høy Høy

Menneske- og virksomhetsbaserte farer

2. Lekkasje eller brann ved
Bunker Oil AS

Ingen tiltak. Lav Lav

Andre uønskede hendelser

3. Fallulykke i sjøen Ingen tiltak. Middels Høy

6.2 Foreslåtte tiltak i gjennomføringsfasen
TILTAK

- Gjennomføringsfasen

Uønsket hendelse: Tiltak PRO/UTF: Sans. Kons.

Naturgitte forhold

1. Sterk vind - Etablere vindskjermer

- Sikre løse gjenstander

Menneske- og virksomhetsbaserte farer

2. Lekkasje eller brann ved

Bunker Oil AS

Ingen tiltak.

Andre uønskede hendelser

3. Fallulykke i sjøen - Etablere stiger langs
bryggekanten

- Plassere ut livbøyer
- Rekkverk hvor det er fare for å

treffe fylling/fundamenter
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7 Konklusjon

ROS-analysen har avdekket 3 risiko- og sårbarhetsforhold som ikke er godt nok ivaretatt gjennom
foreliggende planforslag. Disse er:

- Sterk vind

- Fallulykke i sjø

- Storulykke ved Bunker Oil AS Tromsø Tankanlegg

Det er ikke hensiktsmessig å innarbeide de avbøtende tiltakene i reguleringsplanen. ROS-analysen
foreslår avbøtende tiltak som videreføres til byggesaken og gjennomføringsstadiet.
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