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Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering av fortau på Remane

Sammendrag/konklusjon

Norconsult AS har på oppdrag fra Sula kommune utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
som en del av vedtaksgrunnlaget til reguleringsplan for fortau på Remane.

Planomtalen til reguleringsplanen beskriver tiltaket, området og forholdet til miljø og samfunn. Det vises
derfor til planomtalen for nærmere beskrivelse av tiltaket, eksisterende forhold i planområdet samt planens
forventede virkning.

Planens formål er å legge til rette for bygging av fortau på Remane og samtidig regulere inn riktig vegbredde
på kjørevegen og sanere overflødige avkjørsler.

Reguleringsplanen er i samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel.

Mulige uønskede hendelser er kartlagt i analysen ved å ta utgangspunkt i Statsforvalteren sin sjekkliste for
ROS-analyser.

Følgende farer har blitt utredet:

flom fra Vassetelva
grunnforhold/grunnstabilitet

Det er gjennom videre risikovurdering identifisert tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er
nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i planområdet. Tiltakene er sammenstilt
avslutningsvis i dette dokumentet.



Oppdragsgiver: Sula kommune

Oppdragsnr.: 52104280 Dokumentnr.: 4 Versjon: 01

2022-09-19 | Side 2 av 18

Innhold

1 Bakgrunn 3

1.1 Forutsetningar og avgrensingar 3

1.2 Styrende dokumenter 3

1.3 Metode 4

1.4 Begreper og forkortelser 4

1.5 Fareidentifikasjon 5

1.6 Sårbarheitsvurdering 5

1.7 Sannsynlegheit og konsekvens 5

1.8 Vurdering av risiko 6

1.9 Sårbarheits- og risikoreduserande tiltak 7

1.10 Krav i Byggteknisk forskrift 7

1.10.1 TEK 17 § 7-2 Sikkerheit mot flaum og stormflo 7

1.10.2 TEK 17 § 7-3 Sikkerheit mot skred 8

2 Beskrivelse av planområdet 9

3 Identifikasjon av mulige uønskede hendelser 10

4 Sårbarhetsvurdering 14

4.1 Sårbarhetsvurdering – flom 14

5 Oppsummering og vurdering av tiltak 17

01 2022 - 09 - 19 For gjennomgang av kommunen StMFi PerLer StMFi

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.



Oppdragsgiver: Sula kommune

Oppdragsnr.: 52104280 Dokumentnr.: 4 Versjon: 01

2022-09-19 | Side 3 av 18

1 Bakgrunn

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved
all arealplanlegging (plan- og bygningsloven § 4.3). 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. ROS-analysen på reguleringsplannivå skal avdekke reell fare. I byggesak skal
utbygger dokumentere at utbyggingen er sikker.

Områder med særlig fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Reguleringsplanen
skal inneholde bestemmelser om utbyggingen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og
tap.

NVEs retningslinjer 2-2011 «Flom og skredfare i arealplaner» (rev. 2014) stiller krav om at det ikke skal
bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og forskrifter krav om sikkerhet mot farer. Blant
annet skal det tas hensyn til beregninger om fremtidens klima. Se oversikt over styrende dokumenter i
kapittel 1.1.

ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle
planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med utvikling av
området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klimaendringer er en integrert del av analysen.

1.1 Forutsetningar og avgrensingar

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen:

ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse.
Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Analysen omfattar farar for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdiar.
Vurderingane i analysen er basert på føreliggande dokumentasjon om prosjektet.
Analysar tek føre seg forhold knytt til driftsfasen (ferdig løysing), dersom ikkje heilt spesielle høve
som har betydning utover anleggsområdet avdekkast.
Analysen omhandla enkelthendingar, ikkje fleire uavhengige og samanfallande hendingar.

1.2 Styrende dokumenter

Analysen bygger på følgende styrende dokument og grunnlagsdokumentasjon, lov/forskrift, offentlige
databaser osv:

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Veileder. DSB, 2017.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Veileder. DSB, 2014.
Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanlegging. Faktaark. NVE nr. 7/2018
Sikkerhet mot kvikkleireskred. Veileder. NVE 7/2014.
Offisielle kartdatabaser som: www.gislink.no , www.miljostatus.no , www.geo.ngu.no/kart/radon/
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1.3 Metode

Metoden bygger på veilederen fra DSB - Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, Metode for
risiko og sårbarhet – 2017. Trinnene i ROS-analysen jfr. DSBs veileder beskrives som følger:

Risiko knytt til uønskt hendingar, dvs. hendingar som i utgangspunktet ikkje skal inntreffe. Det er difor knytt
usikkerheit til både om hendinga inntreff (sannsynlegheit) og omfanget (konsekvens) av hendinga dersom
den inntreff. Vurdering av usikkerheit gjerast basert på det kunnskapsgrunnlaget som leggast til grunn for
ROS-analysa.

Det er gjennomført ei innleiande farekartlegging kor relevante farar takast med vidare til ei
sårbarheitsvurdering. Farar som vurderast med moderat eller høg sårbarheit, vurderast i ei detaljert
risikoanalyse.

Gjennom fareidentifikasjon, sårbarheitsanalyse og risikovurdering, vil ein fremje tiltak som vert føreslått
implementert i plandokumenta. Desse sårbarheits- og risikoreduserande tiltaka oppsummerast i kapittel 5 og
6.

1.4 Begreper og forkortelser

Uttrykk Beskrivelse

Fare Forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Konsekvens Tap av verdier som følge av en uønsket hendelse

Risiko Usikkerhet knyttet til om en uønsket hendelse vil inntreffe og hvilke konsekvenser
den kan få

Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive risiko

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en uønsket
hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak og
konsekvensreduserende tiltak

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å ivareta
borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger

Beskrivelse av planområdet (kap. 2)

Idetifisere mulige uønskede
hendelser (kap. 3)

Vurdere risiko og sårbarhet (kap. 4)

Identifisere tiltak for å redusere
risiko og sårbarhet (kap. 5)

Dokumentere analysen og hvordan
den påvirker planforslaget (kap. 5)
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Uttrykk Beskrivelse

Sannsynlighet Hvor trolig det er at en hendelse vil inntreffe

Sårbarhet Analyseobjektets manglende evne til å motstå uønskede hendelser eller varige
påkjenninger, samt å opprettholde eller gjenoppta sin funksjon etterpå

Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NGU Norges geologiske undersøkelse

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat

SVV Statens vegvesen

1.5 Fareidentifikasjon

Ei fare er ei kilde til ei hending, eksempelvis brann, ekstrem-vind, trafikkulykke etc..

Ei hending er konkret, eksempelvis med omsyn til tid, stad og omfang. I kapittel 3 gjerast ein systematisk
gjennomgang av analyseobjektet i ein tabell basert på Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker
etter plan- og bygningslova , Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 2016. Sjekklista har óg ein del som skal
ivareta klimatilpassing; denne er lagt til i siste del av tabellen.

1.6 Sårbarheitsvurdering

Sårbarheit definerast ofte som analyseobjektets manglande evne til å oppretthalde og/eller gjenoppta sin
funksjon når det utsettast for ei uønskt hending eller varig påkjenning. Robusthet er det motsatte, - fravær av
sårbarhet. Dei farane som framstår som relevante gjennom innleiande farekartlegging, takast vidare til ei
sårbarheitsvurdering. I denne analysa graderast sårbarheit slik:

Tabell 1: Sårbarheitskategoriar

Sårbarhetskategori Beskrivelse

Svært sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og
områdets funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår

Moderat sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og
områdets funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og
områdets funksjonalitet rammes ubetydelig

Ikke sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og
områdets funksjonalitet rammes

1.7 Sannsynlegheit og konsekvens

Dei farane som framstår med auka sårbarheit takast vidare til ei detaljert hendingsbasert risikoanalyse. Kor
ofte ei uønskt hending kan inntreffe, uttrykkast ved hjelp av begrepet sannsynlegheit. Konsekvensane er
vurdert med omsyn til “Liv og helse”, “Stabilitet” og “Materielle verdiar”.
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Tabell 2: Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens)

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år

Tabell 3: Konsekvenskategoriar

Konsekvenskategori Beskrivelse

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade. Ingen skade på eller tap av stabilitet*.
Materielle skader < 100 000 kr

2. Liten konsekvens Personskade. Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet*
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade. Kortvarig skade på eller tap av stabilitet*
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person. Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet*.
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer. Varige skader på eller tap av stabilitet*
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr

* Med stabilitet menes svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av grunnleggende behov hos befolkningen.

1.8 Vurdering av risiko

Risiko for uønskt hendingar vurderast ut frå moglege orsakar, sannsyn og konsekvens. Hendinga vurderast
og plasserast inn i ein risikomatrise ut ifrå hendinga si sannsyn og konsekvens.

Tabell 4: Risikomatrise

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor
5. Meget
stor

5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Risikomatrisens 3 soner gir følgende vurdering:

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men kan vurderes

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig
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1.9 Sårbarheits- og risikoreduserande tiltak

Med risikoreduserande tiltak meinast sannsynlegheitsreduserande (førebyggande) eller
konsekvensreduserande tiltak (beredskap) som bidreg til å redusere risiko, for eksempel frå raud sone og
ned til akseptabel gul eller grøn sone i risikomatrisa. Dei risikoreduserande tiltaka medføra at klassifisering
av risiko for ei hending forskyvast i matrisa.

Hendingar i matrisa sine raude områder – risikoreduserande tiltak er naudsynt
Hendingar som ligg i det raude området i matrisa, er hendingar (med tilhøyrande sannsyn og konsekvens) vi
på grunnlag av kriteria ikkje kan akseptere. Dette er hendingar som må følgast opp i form av tiltak.
Fortrinnsvis omfattar dette tiltak som retter seg mot orsaka til hendinga, og på den måten redusera
sannsynet for at hendinga kan inntreffe.

Hendingar i matrisa sine gule områder – tiltak må vurderast
Hendingar som befinn seg i det gule området, er hendingar som ikkje direkte er ei overskriding av krav eller
akseptkriterier, men som krev kontinuerleg fokus på risikostyring. I monge tilfelle er dette hendingar som ein
ikkje kan forhindre, men kor tiltak bør iverksettast så langt dette er hensiktsmessig ut ifrå ei kost/nytte-
vurdering.

Hendingar i matrisa si grøne områder – akseptabel risiko
Hendingar i den grøne sona i risikomatrisa inneber akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserande tiltak ikkje er
naudsynt. Dersom risikoen for desse hendingane kan reduserast ytterlegare utan at dette krev betydeleg
ressursbruk, bør ein også vurdere å iverksette tiltak også for desse hendingane.

1.10 Krav i Byggteknisk forskrift

Når det gjeld kriteria for sannsyn og konsekvens knytt til naturhendingar, slik som flaum og skred, vil krav
beslutta gjennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) vere gjeldande ved utarbeiding av planar for utbygging.
Veiledninga til TEK 17 gjev retningsgjevande eksempel på byggverk som kjem inn under dei ulike
sikkerheitsklassane for flaum og skred.

1.10.1 TEK 17 § 7-2 Sikkerheit mot flom og stormflo

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres,
dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke
overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3.
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Tabell 5: Sikkerhetsklasse for flaum

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige
sannsynlighet

F1 liten 1/20

F2 middels 1/200

F3 stor 1/1000

1.10.2 TEK 1 7 § 7-3 Sikkerheit mot skred

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor,
skal ikke plasseres i skredfarlig område.

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende
uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av
skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.

Tabell 6: Sikkerheitsklasse for skred

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige
sannsynlighet

S1 liten 1/100

S2 middels 1/1000

S3 stor 1/5000
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2 Beskrivelse av planområdet

Det aktuelle området ligger ved etablert boligfelt på Remane, sørøst for Langevåg sentrum, i Sula kommune.

Figur 1: Planområdet er markert med en rød sirkel i oversiktskartet/flyfotoet.

Vassetvatnet ligger like øst for området og Vassetelva har sitt utløp like ved plangrensen, elva renner videre nordøstover
og har sitt utspring i Langevåg sentrum.

Eksisterende forhold?

NGU løsmassekart?

Grunnforhold kjent fra før ved kartleggingsrapport i Sula? Marie skrive en tekst?

Langevåg sentrum

Vassetvatnet
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3 Identifikasjon av mulige uønskede hendelser

Hendelsene listet opp i tabellen under er risiko- og sårbarhetsforhold som kan identifisere uønskede
hendelser som direkte eller indirekte kan påvirke samfunnsverdier og konsekvenstyper for liv og helse,
stabilitet og materielle verdier. I tråd med veilederen settes det et skille mellom naturhendelser og andre
uønskede hendelser. Naturhendelser er hendelser knyttet til de naturlige, stedlige forholdene. Andre
uønskede hendelser kan være hendelser som følger av tekniske eller menneskelige feil, men også tilsiktede
handlinger.

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i
Statsforvalteren i Møre og Romsdal sin sjekkliste for ROS-analyser. Sjekklisten for klimatilpasning er sydd
inn i siste delen av tabellen.
Hver hendelse blir vurdert og beskrevet. Alt ettersom kunnskapsgrunnlaget og den faglige vurderingen tilsier
om hendelsen er reell eller ikke for planen, blir det angitt om hendelsen vurderes videre i risiko og
sårbarhetsanalysen.

Hendelse Vurdering
Naturhendelse
- er det knyttet risiko til følgende element?

1. Snø-, flom-, jord- og/eller steinskred
Området er ikke utsatt for skredfare (jf.
aktsomhetssone for skred i NVE Atlas).
Hendelsen vurderes ikke videre.

2. Større fjellskred
Området er ikke utsatt for større fjellskred (jf.
aktsomhetssone for skred i NVE Atlas) Hendelsen
vurderes ikke videre.

3. Utgliding av området (ustabile
grunnforhold)

Planlagt tiltak ligger under marin grense og en kan
derfor ikke utelukke faren for områdeskred ifølge
NVEs prosedyre for utredning av områdeskredfare
(NVEs veileder 1/2019 – Sikkerhet mot
kvikkleireskred punkt 3.2).
Hendelsen vurderes videre

4. Problem med overflatevann, avløpssystem,
lukka bekker, oversvømmelse

Nei. Ikke kjent. Overflatevann i forbindelse med
klimaendringer er omtalt i planbeskrivelsen og det er
satt krav i planbestemmelsene om håndtering av
overvann.
Hendelsen vurderes ikke videre.

5. Skogbrann/lyngbrann

Det er ikke skog av betydning i planområdet. Det er
god tilkomst for brannbil til planområdet. Risikoen for
skogbrann vurderes som lav. Håndteres i kommunens
overordnede ROS-analyser. Hendelsen vurderes ikke
videre.

6. Er området sårbart for ekstremvær/stormflo
som følge av endret klima?

Nei.
Hendelsen vurderes ikke videre.

7. Radongass

På Sunnmøre er det generelt registrert moderat til lav
aktsomhetsgrad for radongass (jf. NGUs
kartdatabase).
Gjeldende bygg-teknisk forskrift stiller krav til at alle
nye bygg som er beregnet for varig opphold, skal
oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller
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forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i
inneluft under 200 Bq/m3. Det er derfor ikke behov for
ytterlige krav/bestemmelser. Hendelsen vurderes ikke
videre.

Omgivelser
- er det knyttet risiko til følgende element?

8. Regulerte vannmagasin Nei
9. Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare Nei
10. Oversvømmelse i lavere liggende områder Nei

Vannforsyning
- er det knyttet risiko til følgende element?

11. Vannforsyning Nei
12. Nedslagsfelt for drikkevann Nei

Kraftforsyning
- er det knyttet risiko til følgende element?

13. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) Nei, ingen slike linjer i planområdet.
14. Klatrefare i høyspentmaster Nei, ingen master i planområdet.
15. Forsyningssikkerheten i området? Nei, ingen endring.

Samferdsel
- er det knyttet risiko til følgende element?

16. Ulykkespunkt på transportnettet i området Nei
17. Utilsiktet/ukontrollerte hendelser på

nærliggende transportårer
Nei

18. Farlig gods til/gjennom området? Nei
19. Isolering som følge av blokkert infrastruktur Nei

Miljø/landbruk
- er det knyttet risiko til følgende element?

20. Forurensing i form av lyd, lukt eller støv? Nei. Hendelsen vurderes ikke videre.

21. Akutt eller permanent forurensing

Nei. Det vil alltid være knyttet en viss risiko til
forurensing i forbindelse med anleggsarbeid, men det
ferdige utbygget området vil ikke medføre
forurensingsrisiko.
Hendelsen vurderes ikke videre .

22. Annet (spesifiser): Kulturminner

Det er utført kulturminneundersøkelser (utgraving) i
mai 2022 uten funn. Det er satt bestemmelser i
planen om stanse- og meldeplikt til
kulturminnemyndighet i fylkeskommunen dersom det
blir oppdaget kulturminner i forbindelse med
anleggsarbeidet.
Hendelsen vurderes ikke videre.

Forurensing fra tidligere bruk
- er det knyttet risiko til følgende element?

23. Gruver
24.

Nei

25. Militære anlegg
26.

Nei

27. Avfallsdeponering, bålbrenning, gartneri
etc.

28.

Nei

Brann/ulykker
- er det knyttet risiko til følgende element?
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29. Slukkevannsforsyning
Bestemmelsene setter krav til tilstrekkelig
slukkevannsforsyning, dokumenteres i byggesøknad.
Hendelsen vurderes ikke videre.

30. Tilkomstruter for utrykningskjøretøy
God tilkomst via eksisterende veg.
Hendelsen vurderes ikke videre.

Sårbare objekt
- er det knyttet risiko til følgende element?

31. Bortfall av elektrisitet, teletjenester,
vannforsyning, renovasjon/avløp

Nei

32. Spesielle brannobjekt Nei
33. Omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner Nei

Virksomhetsrisiko - er det knyttet risiko til følgende element?

34. Farlige anlegg
Nei

35. Utilsiktet/ukontrollerte hendelser i
nærliggende virksomheter

Nei

36. Storulykkesbedrifter i nærheten som
representerer fare

Nei

Ulovlig virksomhet - er det knyttet risiko til følgende element?

37. Sabotasje-/terror
Nei

38. Nærliggende potensielle sabotasje-
/terrormål

Nei

Flomfare - er det knyttet risiko til følgende element?

39. Vassdrag over 100 km2
Nei

40. Bekker og mindre elver med bratt fall

Utløpet til Vassetvatnet kan potensielt føre til flom i
planområdet. Det er utført flomsoneberegninger ved
utløpet av Vassetelva med tanke på flom ved økte
nedbørsmengder/klimaendringer. Resultatene fra
beregningene er fremstilt i egen rapport som vedlegg
til planen.
Hendelsen vurderes videre.

Skred/erosjon
- er det knyttet risiko til følgende element?

41. Løsmasser langs elv og/ eller sjø som kan
være utsatt for erosjon

42.

Nei

Avløp - er det knyttet risiko til følgende element?
43. Kapasiteten i avløpssystema Nei, ikke kjent

Nei, ikke kjent
Nei, ikke kjent

I.A.

44. Tilbakeslag
45. Økt totalnedbør, oftere intens nedbør og

større nedbørsmengder på dager med
intens nedbør

46.
47. Økt havnivå som gir problem for

avløpsanlegg (tilbakeslag)

Havnivå/stormflo
48. Er beregning av havnivåstiging og stormflo

gjort i samsvar med prinsippene i
I.A.
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veilederen «Havnivåstigning og stormflo»
(DSB, 2016)?

Infrastruktur (utenom vann og avløp)
49. Kan økt fare for utfall av kritisk infrastruktur

endre risiko- og sårbarhetsforhold for det
aktuelle området

Nei

Slagregn - er det knyttet risiko til følgende element?
50. Kan området være sårbart for økt fare for

slagregn
Nei
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4 Sårbarhetsvurdering

Følgende farer fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av disse:

Fare nr. 40: Flom (ekstremnedbør/overvann)
Fare nr. 3: Grunnforhold/grunnstabilitet

4.1 Sårbarhetsvurdering – flom

Vassetelva renner inn i planområdet og går i kulvert under området før det har utløp utenfor/nedenfor
området. Ifølge kartbasen til NVE er det registrert hensynssone for flom i området rundt Vassetelva.

Figur 2: Flomsone fra kartbasen til NVE
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Ved flomhendelse fra Vassetelva vil vannet potensielt strømme over vegen «Øvre Råsa» og mot
bolighusene langs elva.

Ut ifra dette anser en at en flomhendelse vil kunne føre til at sikkerheten og områdets funksjonalitet rammes
slik at ulempe eller fare oppstår. Sårbarheten settes til moderat.

Planområdet fremstår som moderat sårbart og det gjennomføres derfor en hendelsesbasert
risikoanalyse.

4.2 Sårbarhetsvurdering grunnforhold/grunnstabilitet

Grunnen i planområdet består hovedsakelig av marine strandavsetninger og hele planområdet er under
marin grense. Norconsult har utført grunnundersøkelser på området sommeren 2022.
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Området ligger i aktsomhetsområde for marin leire. Det betyr at det kan være fare for forekomst av kvikkleire
eller sprøbruddmateriale som utløser områdeskred, og det må derfor gjøres en vurdering av
områdestabiliteten i henhold til Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) sin veileder Sikkerhet mot
kvikkleireskred [1].

Prøvegravingen ble utført med to prøvepunkt inne i aktsomhetsområdet for marin leire. Det er i tillegg utført
totalsondering i forbindelse med regionalt kartleggingsarbeid.

Det er ikke påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i prøvegropene på tiltaksområdet, heller ikke på
totalsondering utført for regional kartlegging. Utredningen av områdestabiliteten er avsluttet etter punkt 7 i
tabell 3.1 i NVE sin veileder [1], ettersom de tidligere geotekniske grunnundersøkelser og prøvegraving viser
at det ikke er marin leire på tomten.

Området vurderes som lite sårbart for skred og hendelsen tas ikke med i videre risikovurderinger.
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5 Risikoanalyse

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller svært
sårbart. For dette prosjektet gjelder det:

flom

5.1 Risikovurdering flom

5.1.1 Drøfting av sannsynlighet

Området ligger utsatt til ved kanten av Vassetelva, like nedstrøms Vassetvatnet. Det er sannsynlig at
området vil bli utsatt for flomskader med tiden om det ikke gjøres tiltak.

Basert på beregningene av flomfaren/kapasitetsberegningene (se vedlagt rapport) vurderes det som
moderat sannsynlig at planområdet vil bli oversvømt fra tid til annen.

5.1.2 Drøfting av konsekvens

Bygg og tiltak som planlegges faller i sikkerhetsklasse F2. Sikkerhetsklasse F2 gjelder tiltak der
oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold. De
økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor, men kritiske samfunnsfunksjoner,
som sykehus, politi og brannvesen etc. settes ikke ut av spill. Konsekvensgraden er altså «middels».

5.1.3 Oppsummering

Basert på konklusjonen av sannsynlighet og konsekvens havner hendelsen i risikomatrisens gule område,
se punkt 1.7 og 1.8. Risikoen er akseptabel, men det må gjøres en vurdering av risikoreduserende tiltak.
Enkelte områder i planen (markert med faresone H320) bør sikres mot flom i henhold til sikkerhetsklasse F2.

5.1.4 Risikoreduserende tiltak

Økning av kapasitet på overvannsnettet
Redusere etablering av tette flater, beholde flest mulig drenerende/magasinerende overflater
Nye bygninger innenfor hensynssonen bør etableres min. 30 cm over flomvannstand. Maks
flomvannstand 21,1 moh.

5.1.5 Oppfølging gjennom planverktøy

Det er lagt inn faresone for flom (H320) og knyttet bestemmelser til området (Planbestemmelsene punkt 5-2).

I faresone H320 kan det ikke etableres bygg/tiltak med mindre det er dokumentert tilstrekkelig sikring mot
flom i henhold til bestemmelsene.
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6 Konklusjon og oppsummering av tiltak

6.1 Konklusjon

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom
fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

Flom
Grunnforhold/grunnstabilitet

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre planarbeidet.

6.2 Oppsummering av tiltak

Tabell 7: Oppsummering av tiltak

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak
Flom Økning av kapasitet på overvannsnettet

Redusere etablering av tette flater, beholde flest mulig
drenerende/magasinerende overflater
Nye bygninger innenfor hensynssonen bør etableres min. 30 cm over
flomvannstand. Maks flomvannstand 21,1 moh.


