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Analysen viser at reguleringsområdet kan være utsatt for skred. En slik hendelse er ikke registrert 

tidligere, men det er faglige grunner til å tro at en slik hendelse kan finne sted. Mulighet for skred i 

område er minimal, under 1%.  

Det er ikke behov for avbøtende tiltak. Derfor vil det ikke stilles krav om risikoreduserende tiltak i 

planbestemmelsene.  

forhold som er avdekket i analysen er av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi at 

tiltaket ikke bør gjennomføres. 
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1 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert av Tromsø kommune til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) i forbindelse med detaljregulering fortau ved Solstrandvegen 471 i Tromsø kommune. 

Figur 1-1 viser et oversiktskart med lokalisering av planområdet.  
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Figur 1-1. Lokalisering av planområdet på Kaldsletta i Tromsø kommune. 

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 fortau langs Solstrandvegen i Tromsø 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.  

 

1.2 Hjemmel 

I Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav kreves det 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 



   

 
 

ROS-ANALYSE SIDE 6 AV 18  

31.05.2018 

 
 

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». 
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2 Beskrivelse av planområdet og planforslaget  

2.1 Planområdet  

Planområdet omfatter eiendommen gårdsnummer/bruksnummer 16/18 i Tromsø kommune. Arealstørrelse til 

planen er på ca. 2 daa. Det skal kun reguleres til samferdselsformål.  

 

2.2 Planlagt tiltaket 

Planområdet omfatter en del av Solstrandvegen mellom Arntjordet og Solstrandvegen 479 og 486.  
Reguleringsplanen vil tilrettelegge for utbygning av fortau langs Solstrandvegen. Det vil øke sikkerhet for 
gående, særlig de som hører til de eksisterende boligområdene. Detaljreguleringen vil føre til positive 
konsekvenser for trafikkbildet og minske risiko for uhell.  

 

2.3 Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger 

I området er ikke registrert noen typer av naturpåkjenning. Det er ikke registret noen typer ulykker forårsaket 

av trafikk eller natur (ras eller flom).  
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3 Metode 

3.1 Generell beskrivelse av metode  

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

for å redusere disse. Hensikten med ROS analysen er å gi 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 3-1 viser trinnene i ROS-analysen. 

 

 

Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (kilde: DSB, 2017). 

3.1.1 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger på Kaldslett. Det er spredt bebyggelse langs veien. Nord og sør for veien er det store 
boligområder. Dagens vei er asfaltert to-felt vei. Planavgrensningen omfatter veien, veigrøft og areal for 
fremtidig fortau på øst-siden.  

3.1.2 Mulige uønskede hendelser  

Det er ikke registrert noen uønskede hendelser. 

3.1.3 Vurdering av risiko og sårbarhet 

I en ROS-analyse gjøres en risikovurdering av hver av de identifiserte uønskede hendelsene, det vil en 

vurdering av sannsynlighet for om hendelsen vil inntreffe og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Det 

benyttes et analyseskjema for hver uønsket hendelse.  

Sannsynlighetsvurdering 

Sannsynlighet brukes som et mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i 

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

 

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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Tabell 1. Sannsynlighetskategorier for planROS.  

SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET (PER ÅR) 

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 % 

 

Feil! Fant ikke referansekilden. viser sannsynlighetskategoriene for naturhendelsene flom/stormflo og 

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

Tabell 2. Sannsynlighetsvurdering for skred.  

S SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET (PER ÅR) 

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 

3.1.4 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planlagt tiltak 

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

ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risiki illustreres ved hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen som 

benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017), og det vil bli 

presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i sammendraget.  

Tabell 3. Risikomatrise (DSB, 2017).  

 KONSEKVENSER FOR <konsekvenstype> 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10%     

Middels 1-10% 

 

    

Lav <1%  

 

   

 

Konsekvensene deles inn i ulike konsekvenstyper for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre 

når det gjelder alvorlighetsgrad for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Det er brukt følgende 

konsekvenskategorier i denne ROS-analysen:  

Liv og helse: Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre som kan 

bli påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.  
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Stabilitet: Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av 

hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, 

husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.  

Materielle verdier: Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen 

i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendommen.  

3.1.5 Identifisere tiltak for å redusere risiko  

På bakgrunn av ROS-vurderingen identifiseres tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Aktuelle tiltak kan 

være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer.  

3.2 Avgrensinger 

 ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller 

sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.  

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

inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

 ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder anleggsfase og driftsfase fram til eventuell ny, 

vesentlig ombygging. 

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

betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert. 

 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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4 Mulige uønskede hendelser 

Som en del av ROS-analysen er det gjennomført en innledende kartlegging av mulige hendelser og 

potensielle farer innenfor planområdet, se tabellen nedenfor. Risiko-identifiseringen danner grunnlag for 

hvilke potensielle farer som bør vurderes spesielt i ROS-analysen. Uønskede hendelser vurderes nærmere i 

kap 5.    

4.1 Risikoidentifisering  

Uønskede hendelser Relevant for 

tiltaket 

Kommentar/Begrunnelse 

Naturgitte forhold 

Sterk vind Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Bølger/bølgehøyde Nei Ikke aktuelt. 

Snø/is Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Frost/tele/sprengkulde Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Nedbørmangel Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Store nedbørsmengder Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Stormflo/havnivåstigning  Nei Ikke aktuelt. 

Flom i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt. 

Oversvømmelser i nedenforliggende 

områder? 

Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Havnivåstigning Nei  

Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø), 

inkludert sekundærvirkninger 

JA Database til Tromsø kommune – temakart: 
samfunnssikkerhet viser skredfare for 1000 og 
5000 års skred. Samme kart viser 
aktsomhetsområde for snø og steinskred. 

 

Ifølge NGUs aktsomhetsområder er området 
potensielt i jord- og flomskredfare.   

Erosjon Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Skog- og lyngbrann Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Terrengformasjoner (stup etc).  Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer 

Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart 

og skipsfart 

Nei Regulering av lokalvei, men ingen kritiske punkter. 

Ingen registrerte trafikkulykker. Veien har lav 
trafikkbelastning og brukes kun av beboere i 
området.  
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Infrastrukturer for forsyning av vann, 

avløps- og overvanns-håndtering, energi, 

gass og telekommunikasjon 

Nei Ikke aktuelt. Videreføring av dagens vann- og 

avløpsnett. Ingen kritiske punkt ift. infrastruktur.  

Tjenester som skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, nød- og 

redningstjenester 

Nei Ikke aktuelt. Omfatter ingen av de nevne formål. 

Regulering av fortau sikrer bedre og sikrere 

fremkommelighet for blant annet skole- og 

barnehagebarn.  

Ivaretakelse av sårbare grupper Nei Ikke aktuelt. 

Næringsvirksomhet  

Virksomheter som håndterer farlige stoffer, 

eksplosiver og storulykkevirksomheter 

Nei Ikke aktuelt. 

Forurensning fra tidligere bruk  Nei Ikke aktuelt. 

Damanlegg Nei Ikke aktuelt. 

Høyspent Nei Ikke aktuelt. 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Om utbyggingen medfører nye risiko- og 

sårbarhetsforhold i planområdet 

Nei Ingen. Planen viderefører dagens situasjon.  

Forhold til omkringliggende områder 

Om det er risiko og sårbarhet i 

omkringliggende områder som kan påvirke 

utbyggingsformålet og planområdet 

Nei Ingen kjente. 

Om det er forhold ved utbyggingsformålet 

som kan påvirke omkringliggende områder 

Nei Planen har positive innvirkninger for 

omkringliggende områder. Den vil øke sikkerhet for 

syklende og gående langs Solstrandvegen. 

Forhold som påvirker hverandre 

Om forholdene over påvirker hverandre, og 

medfører økt risiko og sårbarhet i 

planområdet 

Nei Ingen negative konsekvenser.  

Naturgitte forhold og effekt av 

klimaendringer  

Nei Ikke registrert avvik i forhold til omgivelsene. 

Jernbane  Nei Ikke aktuelt.  

Vei (ulykkespunkt m.m.) Nei Ingen ulykkes punkter og ulykker registrert inntil nå.  

Kort veistrekk uten krysningspunkt.  

Lokale forhold (ikke uttømmende) Nei Ingen forhold som skiller seg ut fra de opplistede 

farer og uønskede hendelser.  

 

4.2 Identifiserte hendelser 

Følgende hendelser er identifiserte og vurderes nærmere i egne analyseskjemaer:  
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 Uønskede hendelser  

1 Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø), inkludert 

sekundærvirkninger 

 

Sannsynlighet for skred ved gjentaksintervall 1000 og 5000 år er så liten at dette ikke er betydelig. 
Gjentaksintervall 1000 år (1000-årsskred) har årlig sannsynlighet på 1/1000, dvs. 0,1%. For gjentaksintervall 
5000 år (5000-årsskred) har årlig sannsynlighet på 1/5000, dvs. 0,05%. 
Det er potensiale for jordskred og flomskred, samt aktsomhetsområde for snø- og steinskred, men faren 
oppfattes ikke sannsynlig.  
 
Avbøtende tiltak: grunnet liten sannsynlighet for skred er det ingen konkrete forslag om tiltak.  
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet  

Identifiserte uønskede hendelser i kap. 4.1 er vurdert nærmere igjennom analyseskjema for hver hendelse.   

NR. 1 NAVN PÅHENDELSE   Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø), inkludert 

sekundærvirkninger 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Det er potensiale for jordskred og flomskred, samt aktsomhetsområde for snø- og steinskred, men faren 
oppfattes ikke som sannsynlig.  

 

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE 

FLOM/SKRED 

FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

 

EKSISTERENDE BARRIERER  

Ingen eksisterende barrierer.  

SÅRBARHETSVURDERING  

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS  LAV  FORKLARING  

     

Begrunnelse for sannsynlighet:  

Sannsynlighet for hendelsen er veldig lav. Gjentaksintervall 1000 år (1000-årsskred) har årlig 

sannsynlighet på 1/1000, dvs. 0,1%. For gjentaksintervall 5000 år (5000-årsskred) har årlig sannsynlighet 

på 1/5000, dvs. 0,05%. 

 

KONSEKVENSVURDERING  

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENS-TYPER HØY MIDDELS  SMÅ IKKE 

RELEVANT 

FORKLARING  

Liv og helse x    Vurdert ut fra antall  

 

Stabilitet      Vurdert ut fra antall  

Materielle verdier    x  Vurdert ut fra direkte 

skade på eiendom  

 

Samlet begrunnelse av konsekvens:  

 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
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6 Hvordan påvirker analysen planlagt tiltak? 

6.1 Sammenstilling  

Risikoer som er avdekket gjennom foreliggende analyse er oppsummert i Tabell 4, Tabell 5 og Tabell 6. Det 

er skilt mellom konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.  

Tabell 4. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse.  

 KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

 
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10%     

Middels 1-10%     

Lav <1% X   Konsekvenser ved et 
eventuelt skred kan være 
store dersom det finnes 
folk i det aktuelle området. 
Fare for tap av 
menneskeliv er til stede. 
Men i planområdet er det 
lite sannsynlig at en slik 

hendelse vil finne sted – 

gjentaksintervall er 1000 og 

5000 år. 

 

 

Tabell 5. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet.  

 KONSEKVENSER FOR STABILITET 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

 
STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING 

Høy >10%     

Middels 1-10%     

Lav <1%  

 

 X Eventuelle uønskede 

hendelser vil hindre 

forbindelse mellom to 

boligfelt langs 

Solstrandvegen. Begge 

boligfeltene har mulighet 

for adkomst fra andre 

veier, slik at eventuelle 
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konsekvenser for 

befolkningen vil være 

minimale. 

 

 

Tabell 6. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier. 

 KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

  
STORE MIDDELS  SMÅ FORKLARING 

Høy >10%     

Middels 1-10%     

Lav <1%  

 

 X Planområdet omfatter kun 
en vei og ingen bygninger. 
som brukes at beboere i 
de nærmeste boligfeltene.  
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6.2 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen er det gjort en nærmere vurdering av om det er tiltak som 

er aktuelle for å redusere risiko og sårbarhet.  

Tabellen nedenfor oppsummerer forslag til tiltak og mulig oppfølging i den videre prosessen:  

Hendelse Tiltak Oppfølging gjennom 

planverktøy eller annet 

Risikobilde etter 

tiltak 

Skred (kvikkleire, 

jord, stein, fjell, 

snø), inkludert 

sekundærvirkninger 

Ingen aktuelle 

tiltak er 

nødvendig. 

Det stilles ingen krav i 

bestemmelsene eller 

plankartet.    

Ingen risiko.  

6.3 Oppsummering  

Reguleringsområdet kan være utsatt for skred. En slik hendelse er ikke registrert tidligere, men det er faglige 

grunner til å tro at en slik hendelse kan finne sted. Mulighet for skred i område er minimal, under 1%.  

Ved en uønsket hendelse er fare for tap av menneskeliv og verdi veldig liten siden planen ikke regulerer 

bygninger over bakken. Det er heller ikke behov for avbøtende tiltak. Derfor vil det ikke stilles krav om 

risikoreduserende tiltak i planbestemmelsene.  

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging av fortau. Ingen av 

de forhold som er avdekket i analysen er av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi at 

tiltaket ikke bør gjennomføres.   
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7 Kilder 

Kartbaser:  

https://kommunekart.com/ 

http://tromso.maps.arcgis.com/home/index.html 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

http://www.norgeskart.no/ 

 

 

https://kommunekart.com/
http://tromso.maps.arcgis.com/home/index.html
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.norgeskart.no/
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