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Forord
Ved utarbeidelse av detaljregulering stiller plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven
krav til utarbeidelse av ROS-analyse for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet.
ROS-analysen er utarbeidet i henhold til metodikken i DSB (2017) sin veileder. Tiltakene som
fremkommer i analysen er inntatt i planbestemmelsene.
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1. Bakgrunn
Se utsnitt av plankartene.
Vestre/nedre område.

Omfatter ca 94,5 daa mellom Fv120 og Tunhovdfjorden, inkludert ca 4 daa område for
båthavn i Tunhovdfjorden, målt ved normalvannstand. Planlagt 15 tomter pluss båthavn på
land og i vannet.
Gjennomsnittlig tomtestørrelse er 2316 m2.
Atkomst fra Fv120 med tilhørende siktsoner.
Byggeområdene er plassert der byggegrunnen er god, samt med god avstand til Fv120 og
Tunhovdfjorden.
Interne veger ligger slik at de ikke får for stor stigning samtidig som de deler områdene slik
at tomtene blir hensiktsmessig store og mest mulig kvadratiske.
Områdene mellom tomtene er planlagt til landbruksområder, som kan skjøttes forsiktig mht
vegetasjon.
Nedre områder planlegges til båtutsetting og båtopplag. Det tillates også satt opp et mindre
driftsbygg for disse formål.
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Østre/øvre område.

Omfatter ca 144,5 daa ved Broketjønne.
Planlagt 17 hyttetomter pluss et område for hyttetun. Gjennomsnittlig tomtestørrelse er
2502 m2.
Størrelse på område for hyttetun er 10581 m2. Dvs et relativt stort område som gir rom for
mange enheter. Bestemmelsene angir at det kan tillates inntil 6 bygningsenheter. Det er ikke
satt grense for hvor mange leiligheter det kan bli her.
Tomtene er plassert innenfor kommunedelplanens avgrensninger. Byggegrunnen er god.
Området for hyttetun består av et platå med hellende terreng mot kantene.
Atkomstveg fra Slåttelihaugvegen.
Interne veger ligger slik at de ikke får for stor stigning samtidig som de deler områdene slik
at tomtene blir hensiktsmessig store og mest mulig kvadratiske.
Områdene mellom tomtene er planlagt til landbruksområder, som kan skjøttes forsiktig mht
vegetasjon.

5

2. Metode
Denne ROS-analysen er gjennomført etter de fem trinne som følger av DSB (2017) sin
veileder.

Sannsynlighet for hvor ofte en uønsket hendelse vil inntreffe er satt til høy, middels lav etter
følgende tabell:
SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL

SANNSYNLIGHET
(PR. ÅR)

Høy

> 10 %

Middels
Lav

Oftere enn 1 gang i løpet
av året
1 gang i løpet av 10-100
år
Sjeldnere enn en gang i
løpet av 100 år

FORKLARING

1 – 10 %
<1%

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighetsvurdering for flom og storflom er utført henhold til krav i TEK 17, kapittel 7:
F

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL

F1 Høy
F2 Middels
F3 Lav

1 gang i løpet av 20 år
1 gang i løpet av 200 år
1 gang i løpet av 1000
år

SANNSYNLIGHET
(PR. ÅR)

FORKLARING

1/20
1/200
1/1000

Tabell 2: Sannsynlighetskategorier flom og storflom

Sannsynlighetsvurdering for skred er utført i henhold til krav i TEK 17, kapittel 7:
S

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL

S1 Høy
S2 Middels
S3 Lav

1 gang i løpet av 100 år
1 gang i løpet av 1000 år
1 gang i løpet av 5 000 år

SANNSYNLIGHET
(PR. ÅR)

FORKLARING

1/100
1/1 000
1/5 000

Tabell 3: Sannsynlighetskategorier for skred.
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3. Mulige og uønskede hendelser
NR Uønsket hendelse
Naturgitte forhold
1
Sterk vind (ekstremvær)

Aktuell?

Begrunnelse

Nei

2

Bølger/bølgehøyde

Nei

3

Snø/is

Nei

4

Frost/tele/sprengkulde

Nei

5

Nedbørmangel

Nei

6
7

Stormflo
Flom i bekk (flom i vassdrag, overvann,
storflom)

Nei
Ja

8
9

Havnivåstigning
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø)

Nei
Nei

10
11

Erosjon i bekk
Radon

Nei
Ja

12

Skogbrann

Nei

13

Farlige terrengformasjoner

Nei

Ikke sterkere enn for resten av
innlands-Norge.
Bølgene i Tunhovdfjorden kan ikke
karakteriseres som svært høye.
Normale snøforhold som resten av
innlands-Norge.
Normale temperaturforhold som
resten av innlands-Norge.
Området har normalvær. Vann kan
i ekstreme tilfeller hentes i hhv
Tunhovdfjorden eller Broketjønne.
Ligger ikke ved havet.
Bekk ut fra Broketjønne passerer
gjennom utbyggingsområde i
øst/øvre del. Sikret ved
tilbaketrukne byggegrenser.
Ligger ikke ved havet.
Områdene har for grunne
løsmasser og slake skråninger mht
snøskred.
Fjell i grunnen.
Reell fare i nedre del. Jfr NGU’s
radonkartlegging. Tiltak ivaretas av
TEK17 ved byggesøknad.
Ikke større enn andre i andre
skogområder.
Områdene har kun mindre koller
der terrenget lokalt er noe bratt.
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Kritiske samfunnsfunksjoner
Samferdselsårer som vei

Ja

15

Teknisk infrastruktur (VA, overvann,
energi, gass, telekommunikasjon)

Ja.

16

Sosial infrastruktur (skoler, barnehage,
helseinstitusjoner)

Nei

Begge delområdene har avkjøring
til FV120. Men begge avkjøringene
har gode siktforhold og trafikken
på begge veiene er liten.
Langsmed Fv120 ved vestre/nedre
område er det høyspentlinje, men
denne ligger godt utenfor
hyttetomtene. Må vise forsiktighet
når det skal være
anleggsvirksomhet mht ny atkomst
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17

Nød- og redningsetater (inkl.
fremkommelighet for
utrykningskjøretøy)

Nei

18

Ivaretakelse av sårbare grupper
Næringsvirksomhet
Samlokalisering i næringsområder
Virksomheter som forvalter kritiske
samfunnsfunksjoner og kritiske
infrastrukturer
Virksomheter som håndterer farlige
stoffer, eksplosiver og
storulykkevirksomheter
Damanlegg
Forhold ved utbyggingsformålet
Kan utbyggingen medføre nye risikoog sårbarhetsforhold i planområdet
Forhold til omkringliggende områder
Forhold i omkringliggende områder
som kan påvirke planområdet
Forhold ved planen som kan påvirke
omkringliggende områder
Forhold som påvirker hverandre
I planområdet (bygninger, forurenset
grunn)
Naturgitte forhold og effekt av
klimaendringer

Nei

19
20
21
22
23

24
25

26
27

Pga nærhet til vann er det go
kapasitet på slokkevann. Veger gir
tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Nei
Nei
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4. Vurdering av risiko og sårbarhet
Skjemaene som følger er hentet fra DSB (2017) sin veileder. Mulige og uønskede hendelser
som ble ansett som aktuelle i forrige kapittel behandles nå videre i hvert sitt skjema. Nederst
i skjemaene presenteres forslag til risikoreduserende tiltak.
NR
7
Flom i bekk (overvann)
Beskrivelse av uønsket hendelse
Flom i bekk kan gjøre skade på bygninger
OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK17)

SIKKERHETSKLASSE FLOM

FORKLARING

Ja

F2

Ved ekstremnedbør kan
vannstand i Broketjønne og
bekk ut øke unormalt.

ÅRSAKER
Vannføring som overstiger vannkapasiteten i bekken.
EKSISTERENDE BARRIERER
Ingen spesielle. Kun noe flatt terreng der bekken går gjennom feltet. Mellom tomtene 24 og 25 i
BFF6.
SÅRBARHETSVURDERING
Ekstrem nedbør kan gi stor vannføring i bekken. Ved isgang i bekken kan dette gi vann utover i
terrenget.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS
x

LAV

FORKLARING
Sannsynlighet under 1/200

Begrunnelse for sannsynlighet
Kan ikke se av terreng eller vegetasjon at slik situasjon har oppstått tidligere.
Utbygging vil i liten grad endre avrenning fra området. Deler av området er fjell med skrint jordlag
som normalt ikke danner nye terskler.
KONSEKVENSVURDERING
IKKE
TYPER
HØY
MIDDELS SMÅ
RELEV FORKLARING
ANT
Vurderes som usannsynlig at en slik
flom vil få betydning for liv og helse.
Liv og helse
x
Flom vil komme gradvis og ikke
medføre fare for personer.
Stabilitet
Materielle verdier

x
x

Fjell i grunnen. Slakt terreng.
Uten tiltak vil bygninger bli
vannskadet.

Samlet begrunnelse av konsekvenser:
 Usannsynlig at hendelse kan medføre tap av liv
 Ved spesielt ugunstig sammentreff med mye regn på snødekt mark vil vannet kunnet stige
unormalt høyt.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Lav
Oversiktlig problemvurdering.
FORSLAG TIL TILTAK
Ingen spesielle.

MULIG OPPFØLGING
Hytteeiere må selv se til mulige krisesituasjoner.
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NR
11
Radon
Beskrivelse av uønsket hendelse
Radon i inneluft som følge av radonstråling fra grunnen. Gjelder vestre/nedre område.
FORKLARING
Radon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3
ÅRSAKER
Radon siver inn i boligen fra byggegrunn. Radon kan komme fra lokale grunnforhold, tilkjørte masser
eller borebrønner.
EKSISTERENDE BARRIERER
Alle bygg oppføres med radonsperre mot grunnen.
SÅRBARHETSVURDERING
Byggetiltak gjennomføres ved oppføring av boligen. Måling kan ikke gjennomføres før etter at bygg er
satt opp så alle bygninger må sikres.
SANNSYNLIGHET
HØY
MIDDELS LAV
FORKLARING
Ikke spesielt utsatt, men
x
generell radonfare.
Begrunnelse for sannsynlighet
Området er ikke merket som spesielt fareområde for radon, men radonstråling kan ikke utelukkes.
KONSEKVENSVURDERING
KONSEKVENSTYPER

HØY

Liv og helse
Materielle verdier

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Påvirkning av radon øker
kreftrisiko for mennesker.

x
x

Samlet begrunnelse av konsekvenser:
Krav til radonsikring er innarbeidet i TEK17 og sikrer at alle bygg oppføres med radonsikring.
USIKKERHET
Lav

BEGRUNNELSE
Alle bygg med rom for varig opphold oppføres med radonsikring.

FORSLAG TIL TILTAK
Krav til radonsikring av
bygninger med rom for varig
opphold.

MULIG OPPFØLGING
Krav om radonsikring følger av § 13-5 i TEK 17 for at
årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon skal ikke skal overstige
200 Bq/m3.
I planbestemmelsene innarbeides krav om at alle bygninger med
rom for varig opphold skal sikres mot radon.
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NR
14
Samferdselsårer. Kryss
Beskrivelse av uønsket hendelse
Fare for ulykke i av-/påkjørsler.
FORKLARING
Kollisjon mellom biler og andre trafikanter
ÅRSAKER
Kryss er generelt mer trafikkfarlige enn på rett veg.
SÅRBARHETSVURDERING
Føreres uoppmerksomhet.
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV
x

FORKLARING
Nytt kryss etableres på en
oversiktlig strekning med lite
trafikk.

Begrunnelse for sannsynlighet
Sannsynlighet for ulykke anses å være liten da krysset etableres på en oversiktlig strekning. De totale
trafikkmengdene i området er relativt beskjedne. Feltet bidrar kun med en liten økning av trafikken i
området.
KONSEKVENSVURDERING
IKKE
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS SMÅ
FORKLARING
RELEVANT
Ulykker kan føre til mindre til
Liv og helse
x
svært alvorlige personskader
eller død.
Materielle verdier

x

Skade på bil.

Samlet begrunnelse av konsekvenser:
Evt. trafikkulykke vil få konsekvenser for trafikanter.
USIKKERHET
Liten usikkerhet

BEGRUNNELSE
Oversiktlig problemvurdering

FORSLAG TIL TILTAK
Avkjørsler med tilfredsstillende
sikt

MULIG OPPFØLGING
Plankart viser siktsoner og bestemmelsene setter krav til disse.
Kommunen eller fremtidig velforening må holde vegetasjonen
nede.
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NR
15
Teknisk infrastruktur. Høyspentlinje
Beskrivelse av uønsket hendelse
Potensiell fare ved anleggsvirksomhet under linjespennet.
FORKLARING
Bruk av gravemaskin under linjespennet.
ÅRSAKER
Begrenset høyde mellom terreng og høyspentlinje.
SÅRBARHETSVURDERING
Uoppmerksomhet eller manglende garanti mot at maskin kan komme bort i høyspentlinje
SANNSYNLIGHET

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING
x

Begrunnelse for sannsynlighet
En forutsetter at firma, fører har erfaring fra slikt arbeid og at maskinelt utstyr kan ha automatisk hjelp
mot slike ulykker.
KONSEKVENSVURDERING
IKKE
KONSEKVENSTYPER
HØY
MIDDELS SMÅ
FORKLARING
RELEVANT
Liv og helse

x

Livsfare

Materielle verdier

x

Evt. brann i maskin

Samlet begrunnelse av konsekvenser:
Evt. ulykke kan få store konsekvenser for liv og helse.
USIKKERHET
Liten usikkerhet

BEGRUNNELSE
Oversiktlig problemvurdering

FORSLAG TIL TILTAK
Problemet må informeres om
ved innleie av entreprenør.

OPPFØLGING
Entreprenør må beskrive egne forholdsregler og tiltak.

5. Oppsummering av risiko
Nedenfor følger en oppsummering av de tiltakene som inntas i reguleringsplanen som følge
av den gjennomførte ROS-analysen:
Uønsket hendelse
7 Flom
11 Radon
14 Samferdselsårer. Kryss
15 Teknisk infrastruktur.
Høyspentlinje

Hvordan påvirkes planforslaget?
- Planen har byggegrense som sikrer mot bygging på
for lavt i terreng mot bekk.
- Planen krever radonsikring i henhold til TEK 17.
- Sikringssoner i planen setter krav til tilfredsstillende
sikt, både i plankart og for drift av dem
-

Høyspentlinja er vist som fareområde.
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I risikomatrisen nedenfor viser resultatene fra endelig risikovurdering etter at tiltak er inntatt
i planen. Det er vist en risikomatrise for hver av de valgte konsekvenstypene (liv og helse,
stabilitet og materielle verdier).

Konsekvenser for liv og helse
Høy > 10%
Sannsynlighet
14, 15

Middels 1-10%
11

Lav < 1%
7

Konsekvenser materielle verdier
Høy >10%
Middels 1-10%
Sannsynlighet
15
7, 14

Lav < 1%
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