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FORORD
Asplan Viak AS er engasjert av Arendal kommune til å utarbeide forslag til detaljregulering av ny
hovedadkomst til Arendal havn på Eydehavn. Statens vegvesen har planlagt veitraseen, mens Asplan
Viak har vurdert om avsatte byggeområder i tilknytning til veitraseen kan omreguleres fra bolig til
næring.
Arendal kommune er forslagsstiller og planmyndighet, og er ansvarlig både for utarbeiding og
behandling av planforslaget.
Den nye veien vil være fylkesvei slik at Agder fylkeskommune blir veieier, mens Arendal kommune vil
være eier og tiltakshaver for tilrettelegging av planlagte næringsarealer.
ROS-analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i DSBs veileder
for ROS-analyse i planleggingen (2017).
Delutredningen er skrevet av Johan Nyland. Hans Munksgaard har vært kvalitetssikrer.

Arendal, 10.02.2020
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SAMMENDRAG
Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for ny vei til Arendal havn, Eydehavn er det gjennomført
en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).
Planforslaget omfatter bygging av ny fylkesvei i ny trase (grønn korridor iht. planprogrammet) fra fv.
410 Kystveien til Nitridveien i havna på Eydehavn og tilrettelegging av nye næringsarealer langs den
nye veitraseen. Planforslaget medfører at regulerte boligområder på Ulleråsen og Ulfsryggen (inkl.
regulert parkeringsplass ved Kloppedalsmyra idrettsplass) omreguleres til annet formål
(Næringsarealer, samferdselsanlegg og grønnstruktur).
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste, overordnet
ROS for Arendal kommune, utarbeidet notater angående forurensning til vann og forurensning i
grunn, delutredning kulturmiljø, møte med Sørfjell IL, grunnlag fra geolog hos Agder fylkeskommune
og samtale med geoteknikker hos Statens vegvesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Flom i lokalvassdrag
Kvikkleireskred
Ras i nedlagte gruver
Skogbrann
Større trafikkulykke
Utslipp av farlige stoffer
Brann i bygninger og anlegg

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder
innebærer en akseptabel risiko.
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.
Uønsket hendelse

Risiko
Liv/ helse

Forslag til risikoreduserende tiltak
•
Stabilitet

Materielle
verdier

Flom i lokalvassdrag

Fordrøye avrenning til resipient og ev.
vurdere om en bør styre utslipp mellom
Ulsryggtjønn og Stemmetjønn og utslippet
videre nedstrøms. Dette vurderes i videre
prosjektering av planlagte tiltak (vei og
næringsarealer).
Eksisterende grøntarealer i tilknytning til
vassdraget er regulert til arealformål
infiltrasjon/fordrøyning /avrenning.

Kvikkleireskred

Grunnundersøkelser, geoteknisk
vurdering og prosjektering før
igangsetting av anleggsarbeid.
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Risiko
Liv/ helse

Forslag til risikoreduserende tiltak
•
Stabilitet

Materielle
verdier

Ras i nedlagte gruver

Registrere aktuelle gruver og sjakter.
Legge om eksisterende vannledninger
i området før anleggsstart.
Utarbeiding av plan for nødvendig
sikring av eksisterende gruver
underveis i anleggsarbeidet.

Skogbrann

Bygging av den planlagte nye
fylkesveien vil gi tosidig atkomst og
bedre fremkommelighet for
utrykningskjøretøy.
Bygging av den planlagte nye
fylkesveien vil gi tosidig atkomst og
bedre fremkommelighet for
utrykningskjøretøy.
Bygging av tilhørende GS-vei og
trafikksikre kryssinger.
Håndtering av forurensede masser
innenfor aktuelt område må være
avklart, og hvis påkrevd, skal nødvendige tiltak være utført før tillatelse
til større terrenginngrep kan gis.
Bygging av den planlagte nye
fylkesveien vil gi tosidig atkomst og
bedre fremkommelighet for
utrykningskjøretøy.

Større trafikkulykke

Utslipp av farlige
stoffer

Brann i bygninger og
anlegg

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å
være akseptabel.

side 5 av

29

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

ROS-ANALYSE

INNHOLD
1

INNLEDNING ......................................................................................................................... 7

2

METODE .............................................................................................................................. 8

3

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ..........................................................................................12

3.1 Planforslaget og planlagte tiltak ....................................................................................................................12
3.2 Naturgitte forhold og omgivelser ..................................................................................................................14
Sårbarhet i området ...............................................................................................................................................15
3.3 Relevante forhold i overordnet ROS-analyse ................................................................................................16

4

UØNSKEDE HENDELSER ........................................................................................................19

5

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET ................................................................................20

6

OPPSUMMERING AV RISIKO .................................................................................................24

6.1 Risiko for liv og helse .....................................................................................................................................24
6.2 Risiko for stabilitet .........................................................................................................................................25
6.3 Risiko for materielle verdier ..........................................................................................................................26

KILDER ........................................................................................................................................27
VEDLEGG - SJEKKLISTE .................................................................................................................28

side 6 av

29

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

ROS-ANALYSE

1 INNLEDNING
Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).
Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven,
jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av planforslaget.
Planforslaget omfatter bygging av ny fylkesvei i ny trase fra fv. 410 Kystveien til Nitridveien i havna på
Eydehavn og tilrettelegging av nye næringsarealer langs den nye veitraseen. Planforslaget medfører
at regulerte boligområder på Ulleråsen og Ulfsryggen (inkl. regulert parkeringsplass ved
Kloppedalsmyra idrettsplass) omreguleres til annet formål (Næringsarealer, samferdselsanlegg og
grønnstruktur).
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2 METODE
ROS-analysen omfatter:
•
•
•
•
•
•

Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet
Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder
Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging
Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når
det legges klimapåslag for relevante naturforhold
Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet,
eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre
det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom
kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhets ROS.
Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROSanalyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er
presentert under.
Beskrive planområdet (kap. 3)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

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

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede
hendelser. Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROSanalyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige
terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.
Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet,
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av
de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og
områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og
konsekvens.
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Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av
kategoriene i tabellen under.
Tabell 1: Sannsynlighetskategorier
SANNSYNLIGHET
Høy
Middels
Lav

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

SANNSYNLIGHET PR. ÅR
> 10 %
1-10 %
< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise:
Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper
Liv og helse

Stabilitet
Materielle verdier

Store
Ulykke med dødsfall eller
personskade som
medfører varig mén;
mange skadd
System settes varig ut av
drift.
Uopprettelig skade på
eiendom

Middels

Små

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/ få/små
skader

System settes ut av drift
over lengre tid
Alvorlig skade på eiendom

Systembrudd er
uvesentlig
Uvesentlig skade på
eiendom

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisa i tabell 3. For hendelser i røde
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.
Tabell 3: Risikomatrise
KONSEKVENSER

SANNSYNLIGHET

Små

Middels

Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til
framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser.
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På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen
(plankart og bestemmelser).
Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).
Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for
reguleringsplanarbeidet.
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles på sikkerhetsklasser
for flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F) og sikkerhetsklasser for skred og flom
som kan medføre fare for menneskeliv (S).
Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen
innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises for
øvrig til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere
forklaring av forskriftens krav.
Tabell 4: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv.
Sikkerhetsklasse
flom
F1
F2

F3

Største nominelle
årlige sannsynlighet
1/20
(20-års flom)
1/200
(200-års flom)

Konsekvens

Type byggverk

Liten

1/1000
(1000-års flom)

Stor

Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje,
lager)
Byggverk beregnet for personopphold (f.eks.
bolig, fritidsbolig campinghytte, skole og
barnehage, kontorbygg, industribygg)
Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem,
sykehus, brannstasjon, politistasjon,
sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som kan gi
forurensningsfare)

Middels
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Tabell 5: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv.
Sikkerhetsklasse
flom

Konsekvens

Type byggverk

S1
S2

Største
nominelle årlige
sannsynlighet
1/100
1/1000

Liten
Middels

S3

1/5000

Stor

Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager)
Byggverk der det oppholder seg maksimum 25
personer eller der det er middels økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger,
kjedede boliger og blokker med maksimum 10
boenheter, fritidsboliger, arbeids og publikumsbygg,
brakkerigg, overnattingssted)
Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25
personer eller der det er store økonomiske eller andre
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger i kjede,
boligblokk eller fritidsboliger med mer enn 10
boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/
Overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer
enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal
beredskapsinstitusjon)

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko
etter en faglig vurdering.
Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til
risikoreduserende tiltak oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen
Eksisterende
barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket
hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens

Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko

Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse.

Sannsynlighet

Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Stabilitet

Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos
befolkningen.

System

Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur.

Sårbarhet

Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann.

Usikkerhet

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen.
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1

Planforslaget og planlagte tiltak

Figur 3-1 Planlagte tiltak i planforslaget

Planforslaget omfatter bygging av ny fylkesvei i ny trase (grønn korridor iht. planprogrammet) og
tilrettelegging av nye næringsarealer langs den nye veitraseen. Planforslaget legger til rette for
følgende utbyggingstiltak:
•
•
•
•
•

Etablering av ny fylkesvei fra fv. 410 Kystveien til Nitridveien (1650 lm)
Ny hovedavkjørsel som T-kryss på Kystveien (Fv 410) ved Ulfsryggen.
Ny rundkjøring med påkobling Else Hagens vei (40 m i diameter)
Ny rundkjøring i sørøst ved Nitridveien (40 m i diameter)
Utbedring og heving av Breivikveien (250 lm) med påkobling til den nye fylkesveien.
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Utbedring av Nitridveien fra Kristen Staksnæs vei (fv 3502) frem til ny rundkjøring i havna
(170 lm).
Etablering av to nye næringsområder på sørvestsiden (N7 og N8) og nord (N9) for veitraseen
ved Ulleråsen.
Realisering av regulert næringsområde (N1) og utvidelse av havneområdet (N6) mellom
Nitridveien og Else Hagens vei.
Realisering av regulerte boligområder med adkomst fra Breivikveien.

Planforslaget medfører at regulerte boligområder på Ulleråsen og Ulfsryggen (inkl. regulert
parkeringsplass ved Kloppedalsmyra idrettsplass) omreguleres til annet formål (Næringsarealer,
samferdselsanlegg og grønnstruktur).

Figur 3-2 Forslag til plankart datert 03.02.2020.
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3.2 Naturgitte forhold og omgivelser

Figur 3-3 Løsmassekart. Kilde: NGU

Landskapet på Eydehavnhalvøya er et kupert småskalalandskap med enkelte større landskapsformer,
som Ulleråsen som ligger midt i planområdet. Det er i hovedsak små koller og dalsøkk med berg som
stuper ut i sjøen, samt noe myr og sumpområder. Variasjonen er stor. Området er iht. NVE sine
kartdatabaser ikke angitt som skredutsatt med tilhørende aktsomhetsområder.
Det største sammenhengende skogsområdet innenfor planområdet ligger mellom Ulleråsen og
Ulsryggtjenn. Ulleråsen er iht. løsmassekartet dekt av et tynt lag med humus/torvdekke over
berggrunn.
Det går et lokalt vassdrag gjennom området fra Ulsryggtjenn helt i nordre kant av planområdet, med
kanal til Stemmetjønn i planområdet og bekk videre sørover på vestsiden av Ulleråsen. Nedstrøms
utenfor planområdet er bekken lagt i rør under eksisterende fylkesvei (Kirsten Staksnæs vei) og
videre ned til utløpet i Bekkevika. Ved store nedbørsmengder kan det forekomme oppstuing av vann
i myrområdet (mørk brunt) rett nord for Kirsten Staksnæs vei og periodevis på idrettsbanen (den
åpne gressletta) vest for Skoleveien.
Strandsonen til Stemmetjønn er også angitt som myrområde i løsmassekartet. I det belte rundet der
igjen og videre vest til og med Kloppedalsmyra er grunnen består grunnen av tynt dekke hav- og
strandavsetning (lys blå). Også langs Brevikveien, øst for planområdet, består grunnen av tynt dekke
hav- og strandavsetning (lys blå). Her er det gravd grøft langs veien for drenering ut til sjø. Området
er flatt slik at vannet ligger gjerne i kanalen. I sørvestre deler av Brevikveien er det et tilsvarende
løsmasseområde med bekk/kanal som leder ut til sjø i Heggedalsbukta. Deler av dette området
planlegges benyttet som rigg- og anleggsområdet og tilrettelegges for boliger og ny veiforbindelse til
Heggedalsveien i tråd med gjeldende plan.
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Sårbarhet i området
1.1.1.

Vannforekomster, forurensning til vann

Det er gjort en sårbarhetsvurdering av berørte resipienter (Lønmo 2020, notat). Vei i drift vil
generere forurensning. Det må påregnes salting av veien i overgangsperioder da dette driftsregimet
benyttes på driftskontrakten i området i dag. Som del av dette inngår en sårbarhetsvurdering av
aktuelle resipienter. Det oppstår lite ny trafikk som følge av veien. Avrenning mot sjø vil i liten grad
avvike fra dagens situasjon, og avrenningen fra ny vei vil skje diffust gjennom terreng før utslipp til
sjø. Sjø er dessuten en mer tålesterk resipient enn (små) ferskvann pga. relativt rask og sterk
fortynning av fremmedstoffer i avrenningsvann fra veien.
Stemmetjenn ligger i Flostadøysund bekkefelt (018-172-R) og er vurdert til å ha samlet sett middels
sårbarhet (se Lønmo 2020). Økologisk og kjemisk tilstand er god (Lønmo 2020), men det mangler
oppdatert dokumentasjon både på økologiske og kjemiske parametere. Vannforekomsten er vurdert
til høy sårbarhet på kriterier for sårbarhet på grunn av at (1) størrelsen på nedbørsfeltet er lite, (2)
vannforekomsten er kalkfattig og (3) vann-typen er klar, og dermed vil eventuell forurensning kunne
ha negativ effekt på grunn av liten bufferkapasitet som et resultat av både lite kalkinnhold, klart vann
og liten vannmengde.
1.1.2.

Forurenset grunn

Det er gjort en vurdering av planområdet for hvilke områder det kan ventes at det finnes forurenset
grunn (Svendsen 2020, notat). Datagrunnlaget er hentet fra ulike kilder. Det er ikke gjennomført
prøvetaking av aktuelle arealer i denne fasen, men på flere av områdene er det utført
grunnundersøkelser for flere år tilbake av ulike aktører. Forurenset grunn vurderes etter Veileder TA
2553/2009 – Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, SFT (nå Miljødirektoratet).
Det er påvist flere områder ned mot Arendal Havn med forurenset grunn. Det er gjennomført
opprydding flere steder, men det må fortsatt påregnes gjenværende forurensning innenfor
planområdet. Ved tiltak innenfor planområdet bør det gjennomføres ytterligere undersøkelser:
•
•
•

•
•

1.1.3.

I alle områdene hvor det er sannsynlig at det forekommer forurensning i grunnen må det
gjennomføres supplerende gjennomgang av historisk materiale, og eventuelt gjennomføre
supplerende undersøkelser. Undersøkelse og tiltaksplan må tilpasses hvert enkelt område.
Overvann fra områder som reguleres til næring/industri/veg må vurderes med hensyn til
potensiell forurensning til vann og grunn i detaljfasen. Avbøtende tiltak må beskrives for å
hindre negativ påvirkning av vannforekomstene.
Det må utarbeides plan for håndtering av overvann med grenseverdier for utslipp under
anleggsperioden. Dette inkluderer oppsamling, fordrøyning, rensing og utslipp til egnet
resipient. Påslipp til kommunalt overvann eller avløpsnett krever tillatelse før gjennomføring
av tiltak.
For arealer avsatt til bolig og grøntareal anses framtidig forurensningsfare til vann og grunn
som minimal.
For arealer for mulig riggplass og boliger (nr. 9 i kart) bør myrmasser og evt. gruver/deponi i
området vurderes nærmere.
Flom

I henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming skal 200-årsflommen legges til
grunn ved etablering av ny fylkesvei. Flomnivået i lokalvassdraget Ulfsryggstjønn – Stemmetjønn er
beregnet ved hjelp av programmet NEVINA. Dette gir en grov beregning av flomnivåer ved en 200
årsflom.
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Verken den planlagte fylkesveien eller planlagte næringsområdene vurderes å være spesielt
flomutsatte eller plassert slikt at de demmer opp for flom. Men det bør gjøres en nærmere vurdering
av avrenningen fra Ulleråsen mot næringsområde N7 og N8.
Harde tette flater vil gi økt avrenning, spesielt ved mye nedbør, men arealer regulert til
infiltrasjon/fordrøyning/avledning vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet.
For vestre del av fylkesveien er det i bestemmelse 4.1i stilt krav om at «o_V9.3 skal sikre at overvann
fra den nye fylkesveien ledes ut mot sjø og utformes slik at den også kan fungere som flomvei ved
store nedbørsmengder».
1.1.4.

Trafikksikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet

I dagens situasjon går all trafikk til og fra havna på Fv3502 gjennom Eydehavn sentrum. Det at
Eydehavn kun har en hovedadkomst gjør området sårbart ved eventuelle ulykker, brann eller andre
kritiske og uønskede hendelser.
Det er mange eneboliger med utkjøring til eksisterende fylkesvei. Det er gjort mange tiltak på denne
veien gjennom sentrum. Tiltak som reduserer fremkommeligheten og som gjør det vanskelig for
tungtrafikk å kjøre gjennom sentrum, men som har vært helt nødvendige for myke trafikanter. Selv
med de tiltak som er gjort, er den opplevde tryggheten lav. Tungtrafikk rett ved siden av lekeplass,
fortau og skoleveg. I følge Vegkart.no (Statens vegvesen) har det de siste 30 årene vært mange
lettere personskader på dagens vei.
Dagens trafikkmengde er 3.100 ÅDT. Økt utbygging i havna vil også medføre økt trafikk på veinettet.
På eksisterende vei er en økning i trafikkmengde ikke forenelig med behovene som de myke
trafikantgruppene har til en opplevd trygghet langs veien.
Planlagt bygging av ny vei vil i seg selv være et risikoreduserende tiltak da det vil gi:
•
•
•

Bedre tilgjengelig ved at det etableres tosidig hovedadkomst til Eydehavn.
Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved at ny vei bygges etter dagens krav til
standard.
Redusert trafikkmengde og redusert tungtrafikkandel på dagens vei gjennom sentrum.

Dette vil gi lavere sårbarhet og det vil være et viktig tiltak for å bedre beredskapen.

3.3 Relevante forhold i overordnet ROS-analyse
Det ble utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Arendal kommune i 2017. I
kommunebeskrivelsen i kapittel 2 omtales Eydehavn ifbm. følgende:
•
•
•

Utenfor sentrum er det konsentrert mye bebyggelse og aktivitet rundt det gamle
industristedet Eydehavn (med Saltrød), hvor Arendal Havn og flere industribedrifter er
lokalisert (sitat fra side 5).
Brannberedskapen i Arendal er organisert gjennom Østre Agder Brannvesen (ØABV), og
inkluderer kommunene i Østre Agder. Hovedbrannstasjonen ligger på Stoa i Arendal. Arendal
har også en bistasjon på Eydehavn (sitat side 8).
Kraftlinjenettet i Arendal er rimelig godt utbygget. I løpet av 2016 er Eydehavn
transformatorstasjon satt i drift og dette forbedrer både leveringskapasitet og
leverigspålitelighet i omkringliggende områder, deriblant Tromøy. (s11)
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Ifbm. risikoanalyse og vurdering av sårbarhet er det aktuelle hendelsene gruppert etter hva slags
konsekvenser de kan ha, og hva slags forhold som er årsak til hendelsene. Kommune-ROS opererer
med følgende inndeling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner
Smittevern
Brann og ulykker
Atomulykker og radioaktiv stråling
Natur- og klimarelaterte hendelser
Ras, skred og dambrudd
Terror og voldshendelser
Sektoranalyse vann og avløp
Sektoranalyse store arrangementer

Av hendelser listet opp i vedlegg 1 (Enkeltanalyser) til kommune-ROS er følgende mest relevante for
denne planen:
Ulykker ved transport av farlig gods på vei (Hendelse 3.13, side 42)
Iht. kommune-ROS skjer det årlig rundt 40 ulykker med farlig gods under kjøring på landsbasis, dette
tilsier en skjematisk sannsynlighet på i overkant av 10 – 15 år mellom hver ulykke i Arendal. Ettersom
det ikke er store bedrifter på Sørlandet som mottar eller genererer transport av farlig stoff utenom
petroleums-produkter er det naturlig å anslå sannsynligheten til gang i løpet av 10–50 år, eller
kanskje enda sjeldnere.
Det legges i utgangspunkt ikke opp til frakt av petroleums-produkter over havna på Eydehavn, men
en kan ikke se bort i fra at det kan forekomme transport av farlig gods over havna. Det vil da kunne
skje ulykke ved lasting/lossing i havna eller som trafikkulykke. Men sannsynligheten for dette
vurderes som lav. Både sannsynligheten og konsekvensen ved eventuell trafikkulykke vil gå ned ved
bygging av ny og bedre vei.
Skade av flom i mindre vassdrag (Hendelse 5.4, side 57)
Kommune-ROS påpeker at lokal flom i mindre vassdrag vil bli mer sannsynlig ettersom både vinterog vårnedbøren og antall episoder med mye nedbør forventes å øke. Det antas at sannsynlighetene
for skade av noen størrelse som følge av 50-års flom vil være mindre enn sannsynligheten for selve
hendelsen. Det viser til at Arendal kommune er ikke spesielt sårbar for flom i mindre vassdrag.
For lokalvassdraget knyttet til Ulsryggtjønn og Stemmetjønn er nedbørsfeltet så lite at
sannsynlighetene for skade vurderes som liten og sårbarheten som lav.
Kvikkleireskred (Hendelse 6.1, side 64)
Iht. kommune -ROS ligger de bebygde områdene i Arendal under marin grense. Det er utfordringer
knyttet til bygninger, anlegg og veier som er oppført i områder med marin leier eller hvor det kan
ligge marin leire under elveavsetninger. Iht. kommune-ROS er hovedårsaker til eventuelle uønskede
hendelser er ofte knyttet til:
•
•
•
•

Graving og byggearbeider i områder med marin leire.
Flom kan gi utgraving i vassdrag i områder med marin leire.
Brudd på vannledning gjennom områder med marin leire.
Tilføring av masse i områder med marin leire kan gi ustabil grunn.

Store deler av planområdet sør og vest for Ulleråsen er i NGU sin nasjonale løsmassedatabase angitt
som område med middels mulighet for sammenhengende forekomster for marin leire. Planlagte nye
næringsområder på Eydehavn ligger på fjell og krever uttak av masser. Planlagt vei ligger også i
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hovedsak på berggrunn, men med kryssing av enkelte partier med løsmasser (ved kryssing av gsveien fra Kloppedalsmyra, kanalen mellom Ulsryggtjønn og Stemmetjønn og i område ved planlagt
nye rundkjøring ved Eydehavn gamle skole. Statens vegvesen har utført grunnundersøkelser for de
områder der veien direkte berører løse masser. Resultatet er vurdert og beskrevet i geoteknisk
rapport.
Foreslått rigg- og anleggsområde sør for Brevikveien (merket som bestemmelsesområde #3) er ikke
undersøkt. Dette området er i angitt som område med svært stor, men usammenhengende/tynt,
mulighet for marin leire. Her er det også registrert forurensning i grunn. Det må utføres
grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering før området kan tas i bruk som rigg- og anleggsområde
og/eller tilrettelegges for bolig.
Ras ved gamle gruver (Hendelse 6.3, side 67)
Deler av Neskilen gruver ligger innenfor planlagt nytt næringsområde N6 ved havna. Ifølge
kommune-ROS er hovedårsaken til uønsket hendelse knyttet til ras ved gamle gruver graving og
byggearbeider i områder med gruveganger nær overflaten eller i områder med gruvetyper som ikke
er kartlagt. Et ras i tilknytning til en gruve vil normalt kun ha lokal effekt. Sannsynligheten for at en
slik hendelse i tillegg medfører skade på infrastruktur, naturverdier eller kulturverdier anses som
liten.
Det er stilt rekkefølgekrav om at før det kan gis igangsettingstillatelse til terrengarbeider innen
næringsområde N6 skal gruver og sjakter innenfor næringsområdet være registrert.

side 18 av

29

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

4

ROS-ANALYSE

UØNSKEDE HENDELSER

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige uønskede
hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er relevante
for området. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for identifisering av uønskede
hendelser:
•
•
•
•
•

Grunnlag fra geolog hos Agder fylkeskommune, samtale med geoteknikker hos Statens
vegvesen og møte med Sørfjell IL.
Utarbeidet sårbarhetsvurdering ang. forurensning til vann (notat)
Utarbeidet notat om forurensning
Utredning Kulturmiljø
Gjennomgang av overordnet ROS-analyse for Arendal kommune

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell 6: Uønskede hendelser

Nr Hendelse
1 Flom i lokalvassdrag

2

Kvikkleireskred

3

Ras i nedlagte gruver

4

Skogbrann

5

Større trafikkulykke

6

Utslipp av farlige stoffer

7

Brann i bygninger og
anlegg

Begrunnelse
Nedbygging av grønne arealer kan gi
raskere avrenning ved store
nedbørsmengder og forårsake oppstuing
av vann i områder med terskel nedstrøm.
Store deler av planområdet er i NGU sin
nasjonale løsmassedatabase angitt som
område med middels mulighet for
sammenhengende forekomster for marin
leire.
Neskil gruver ligger innenfor
næringsområde N6.
Planlagt næringsbebyggelse på Ulleråsen
vil ligge tett på skogen.
Transport til og fra havna med store biler
vil kunne medføre at trafikkulykke.
Det er påvist forurenset grunn. Ny vei og
næringsarealer vil kunne gi forurensning til
vann.
Det finnes en skole, to barnehager og
omsorgsboliger innenfor planområdet.
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Kilde
Sjekkliste i vedlegg 1.
Møte med Sørfjell IL.
Kommune ROS.
Sjekkliste i vedlegg 1.
Samtale med geoteknikker hos Agder
fylkeskommune.
Sjekkliste i vedlegg 1.
Utredning
Kulturmiljø.
Sjekkliste i vedlegg 1.
Kommune ROS.
Sjekkliste i vedlegg 1.
Veikart.no (SVV)
Sjekkliste i vedlegg 1.
Notat om
forurensning.
Sjekkliste i vedlegg 1.
Kommune ROS.
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VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver
hendelse.
Tabell 7: Analyseskjema for uønsket hendelse.
NR. 1

UØNSKET HENDELSE: Flom i lokalvassdrag

Beskrivelse

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Nedbygging av grønne arealer til vei og næringsareal kan gi raskere avrenning ved store
nedbørsmengder og forårsake oppstuing av vann i områder med terskel nedstrøms.
I lokalvassdraget Ulsryggtjønn – Stemmetjønn er nederste del av bekkeløpet lagt i rør under
eksisterende fylkesvei 3502 Kristen Staksnæs vei.
Basert på tilbakemeldinger og observasjoner.
Kommune ROS.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Lokalvassdraget er lite og nedbørsfelt begrenset.

Middels

Små

Begrunnelse

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Fare for liv og helse vurderes som liten da
en kan ferdes utom overflommet område
og da vannet vil være relativt stillestående.
Systembrudd er uvesentlig.

Lite bebyggelse som vil bli berørt. Stort
sett utearealer som vil bli oversvømt.
Fordrøye avrenning til resipient og ev. vurdere om en bør styre utslipp mellom Ulsryggtjønn
og Stemmetjønn og utslippet videre nedstrøms. Dette vurderes i videre prosjektering av
planlagte tiltak (vei og næringsarealer).
Eksisterende grøntarealer i tilknytning til vassdraget er regulert til arealformål
infiltrasjon/fordrøyning /avrenning.

•
•

NR. 2

Risiko

UØNSKET HENDELSE: Kvikkleireskred

Beskrivelse

Hele området ligger under marin grense.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Områdene rundt Stemmetjønn og Kloppedalsmyra idrettsanlegg, samt arealer langs Brevikveien er i
NGU sine kartdatabaser angitt som svært stor, men usammenhengende /tynt, mulighet for marin
leire. Kommune ROS.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse

Sannsynlighet

X
Konsekvens

Store

Liv og helse

X

Stabilitet
Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

•

Middels

Sannsynligheten for hendelse er lav da forekomsten er
kjent og må tas hensyn til ved prosjektering og utførelse.
Begrunnelse
Risiko

Små

Fare for liv dersom noen oppholder seg
i/ved skredet.
X
Små problemer pga gode
omkjøringsmuligheter.
X
Lite eller ingen bebyggelse som vil bli
berørt.
Grunnundersøkelser, geoteknisk vurdering og prosjektering før igangsetting av
anleggsarbeid.
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UØNSKET HENDELSE: Ras i nedlagte gruver

Beskrivelse

Neskilen gruver ligger innenfor næringsområde N6.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Delutredning Kulturmiljø. Kommune ROS.
Registrering av jerngruver i Arendal kommune.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Liv og helse

Små

X

Stabilitet
Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

Fare for liv dersom noen oppholder seg
i/ved rasstedet.
X
Ingen kritiske funksjoner i området.
Systembrudd er uvesentlig.
X
Medfører ikke skade på eiendom så lenge
tiltakene under er gjennomført.
Det er foreslått rekkefølgekrav om at før det kan gis igangsettingstillatelse til terrengarbeider innen
område N6 skal:
•
•

NR. 4

Middels

Sannsynligheten for hendelse er lav da forekomsten er
kjent og må tas hensyn til ved prosjektering og utførelse.
Begrunnelse
Risiko

Gruver og sjakter innenfor næringsområdet være registrert.
Det foreligge godkjent teknisk plan for omlegging av eksisterende vannledninger gjennom
området, samt plan for nødvendig sikring av eksisterende gruver underveis i
anleggsarbeidet.

UØNSKET HENDELSE: Skogbrann

Beskrivelse

Planlagt næringsbebyggelsen på Ulleråsen vil ligge tett på skogen.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kommune ROS.
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Liv og helse

Middels

Små

X

Stabilitet

Skogbrann vil være varslet og lett å
oppdage. Det legges ikke opp til
overnatting ifbm. næringsområdene. Ev.
påførte skader vurderes å kunne
behandles.
Ingen kritiske funksjoner i området.
Systembrudd er uvesentlig.
God tilkomst til næringsområdene gjør at
materielle verdier ved skogbrann vil kunne
rettes.

X

Materielle verdier

Risikoreduserende tiltak

Iht. kommune-ROS har det de siste årene vært i 0,6
skogbranner pr år i kommunen, dvs et relativt lite antall.
Sannsynlighet for skogbrann på Ulleråsen vurderes derfor
som lav.
Begrunnelse
Risiko

X

•

Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst og bedre fremkommelighet
for utrykningskjøretøy. Gjennomføring av tiltaket/planen vil være viktig risikoreduserende
tiltak i seg selv.
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UØNSKET HENDELSE: Større trafikkulykke

Beskrivelse

Transport til og fra havna med store biler vil kunne medføre at trafikkulykke kan forekomme.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Veikart.no (Statens vegvesen)
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Liv og helse

Middels

Små

X

Stabilitet

Dersom ulykken skulle inntreffe vil det
kunne resultere i at liv går tapt.
Små problemer pga gode
omkjøringsmuligheter.
God tilkomst til næringsområdene gjør at
materielle verdier ved skogbrann vil kunne
rettes.

X

Materielle verdier

Risikoreduserende tiltak

X

•

•

NR. 6

I følge Vegkart.no (Statens vegvesen) har det de siste 30
årene vært mange lettere personskader på dagens vei.
Men her er farten lav. Med ny vei blir standarden og
trafikksikkerheten bedre. Faren for større trafikkulykke
vurderes derfor som lav.
Begrunnelse
Risiko

Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst og bedre fremkommelighet
for utrykningskjøretøy. Gjennomføring av tiltaket/planen vil være viktig risikoreduserende
tiltak i seg selv.
Bygging av tilhørende GS-vei og trafikksikre kryssinger.

UØNSKET HENDELSE: Utslipp av farlige stoffer.

Beskrivelse

Det er påvist forurenset grunn, men det er ikke lagt opp til forurensende industri.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Notat ang. forurenset grunn.
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Liv og helse

Middels

Små

X

Stabilitet

Utslipp vil være uheldig, og vil kanskje
kunne medføre personskade, men neppe
medføre at liv går tapt.
Et utslipp vil ikke være kritisk for
stabiliteten.
Utslipp vil trolig ikke medføre vesentlig
skade på eiendom. Det vil nok være mer
skadelig for natur.

X

Materielle verdier

Risikoreduserende tiltak

Sannsynligheten for at uønsket hendelse inntreffer er lav
da forekomsten er kjent og må tas hensyn til ved
prosjektering og utførelse.
Begrunnelse
Risiko

X

•

Det er stilt rekkefølgekrav om at håndtering av forurensede masser innenfor aktuelt
område være avklart, og hvis det er påkrevd, skal nødvendige tiltak være utført og godkjent
av forurensningsmyndigheten før tillatelse til tiltak kan gis.
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UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger og anlegg.

Beskrivelse

Det finnes en skole, to barnehager og omsorgsboliger innenfor planområdet.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kommune ROS.
Høy

Middels
X

Konsekvens
Liv og helse

Store
(X)

Middels

X

Materielle verdier

X

•

Begrunnelse
(X)

Iht. kommune ROS så skjer de fleste branner/branntilløp i
skoler og barnehager utenfor åpningstiden, dvs. at
personskade er liten for disse.
Brann i omsorgsboliger er vanskeligere å forebygge, men
mindre sannsynlig, og konsekvensene kan bli større da det
ofte ikke er personale tilstede i disse bygningene.
Begrunnelse
Risiko

Små

X

Stabilitet

Risikoreduserende tiltak

Lav

Brann i skole og barnehage vurderes ikke å
være livstruende. Brann i omsorgsbolig
kan medføre at liv går tapt.
Kan tilby tilsvarende tjenester andre
steder.
Skoler, barnehager og omsorgsboliger er
så pass godt sikret at materielle skader kan
begrenses.

Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst og bedre fremkommelighet
for utrykningskjøretøy. Gjennomføring av tiltaket/planen vil være viktig risikoreduserende
tiltak i seg selv.
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6 Oppsummering av risiko
Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er også oppsummert
ved hver tabell.

6.1

Risiko for liv og helse

Tabell 8: Oppsummering av risiko for liv og helse

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Små

Middels

1

7

Nr.
1

Hendelse
Flom i lokalvassdrag

2

Kvikkleireskred

3

Ras i nedlagte gruver

4

Skogbrann

5

Større trafikkulykke

6

Utslipp av farlige stoffer

7

Brann i bygninger og
anlegg

Store

4, 6

2, 3, 5, (7)

Risikoreduserende tiltak
Fordrøye avrenning til resipient og ev. vurdere om en bør
styre utslipp mellom Ulsryggtjønn og Stemmetjønn og
utslippet videre nedstrøms. Dette vurderes i videre
prosjektering av planlagte tiltak (vei og næringsarealer).
Eksisterende grøntarealer i tilknytning til vassdraget er
regulert til arealformål infiltrasjon/fordrøyning /avrenning.
Grunnundersøkelser, geoteknisk vurdering og prosjektering
før igangsetting av anleggsarbeid.
Registrere aktuelle gruver og sjakter.
Legge om eksisterende vannledninger i området før
anleggsstart.
Utarbeiding av plan for nødvendig sikring av eksisterende
gruver underveis i anleggsarbeidet.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
Bygging av tilhørende GS-vei og trafikksikre kryssinger.
Håndtering av forurensede masser innenfor aktuelt område
må være avklart, og hvis påkrevd, skal nødvendige tiltak være
utført før tillatelse til større terrenginngrep kan gis.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
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Risiko for stabilitet

Tabell 9: Oppsummering av risiko for stabilitet
KONSEKVENSER FOR STABILITET

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Middels

Store

7
2, 3, 4, 5,6

Nr.
1

Hendelse
Flom i lokalvassdrag

2

Kvikkleireskred

3

Ras i nedlagte gruver

4

Skogbrann

5

Større trafikkulykke

6

Utslipp av farlige stoffer

7

Brann i bygninger og
anlegg

1

Risikoreduserende tiltak
Fordrøye avrenning til resipient og ev. vurdere om en bør
styre utslipp mellom Ulsryggtjønn og Stemmetjønn og
utslippet videre nedstrøms. Dette vurderes i videre
prosjektering av planlagte tiltak (vei og næringsarealer).
Eksisterende grøntarealer i tilknytning til vassdraget er
regulert til arealformål infiltrasjon/fordrøyning /avrenning.
Grunnundersøkelser, geoteknisk vurdering og prosjektering
før igangsetting av anleggsarbeid.
Registrere aktuelle gruver og sjakter.
Legge om eksisterende vannledninger i området før
anleggsstart.
Utarbeiding av plan for nødvendig sikring av eksisterende
gruver underveis i anleggsarbeidet.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
Bygging av tilhørende GS-vei og trafikksikre kryssinger.
Håndtering av forurensede masser innenfor aktuelt område
må være avklart, og hvis påkrevd, skal nødvendige tiltak være
utført før tillatelse til større terrenginngrep kan gis.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
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Risiko for materielle verdier

Tabell 10: Oppsummering av risiko for materielle verdier
KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

Middels

Store

7
2, 3

Nr.
1

Hendelse
Flom i lokalvassdrag

2

Kvikkleireskred

3

Ras i nedlagte gruver

4

Skogbrann

5

Større trafikkulykke

6

Utslipp av farlige stoffer

7

Brann i bygninger og
anlegg

1, 4, 5, 6

Risikoreduserende tiltak
Fordrøye avrenning til resipient og ev. vurdere om en bør
styre utslipp mellom Ulsryggtjønn og Stemmetjønn og
utslippet videre nedstrøms. Dette vurderes i videre
prosjektering av planlagte tiltak (vei og næringsarealer).
Eksisterende grøntarealer i tilknytning til vassdraget er
regulert til arealformål infiltrasjon/fordrøyning /avrenning.
Grunnundersøkelser, geoteknisk vurdering og prosjektering
før igangsetting av anleggsarbeid.
Registrere aktuelle gruver og sjakter.
Legge om eksisterende vannledninger i området før
anleggsstart.
Utarbeiding av plan for nødvendig sikring av eksisterende
gruver underveis i anleggsarbeidet.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
Bygging av tilhørende GS-vei og trafikksikre kryssinger.
Håndtering av forurensede masser innenfor aktuelt område
må være avklart, og hvis påkrevd, skal nødvendige tiltak være
utført før tillatelse til større terrenginngrep kan gis.
Bygging av den planlagte nye fylkesveien vil gi tosidig atkomst
og bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
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VEDLEGG - SJEKKLISTE
VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i
vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS-analyser 2017).
UØNSKEDE HENDELSER

Naturhendelser

AKTUELL?
Ja vurderes
i kap. 4. Nei (begrunnes her)

Ekstremvær
Storm og orkan

Ikke spesielt utsatt og ikke
funksjonene er ikke kritiske og
kan forlates.
Området ikke spesielt utsatt.

Lyn- og tordenvær
Flom
Flom i sjø og vassdrag

Ja

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

Det bygges bro i god høyde
over eksisterende vassdrag. Vil
ikke kunne føre til
oppdemming. Nedbygging av
grønne arealer med store harde
flater kan gi raskere avrenning
og ev. fare for oppstuing i
områder nedstrøms.
Planområdet omfatter eller
påvirker ikke urbane områder.
Tiltakene ligger over kote +7.

Ja

Ras i nedlagte gruver

Ja

Hele planområdet ligger under
marin grense.
Neskil gruver ligger innenfor
planlagt Næringsområde N6.

Skog- og lyngbrann
Skogbrann

Ja

Ny vei går gjennom
skogsområde ved Ulleråsen.
Ikke utpreget lyngområde. Ny
vei vil for øvrig gi bedre
tilgjengelighet, og dermed
lavere risiko.

Transport
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)

Ja

Transport til og fra havna med
store biler. Trafikkulykke kan
forekomme.

Næringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer.

Ja

Det er påvist forurenset grunn,
men det er ikke lagt opp til
forurensende industri.
Ikke forurensende virksomheter
i nærheten.
Legger ikke opp til virksomhet
med eksplosjonsfare. Foruten
vil ny vei gir tosidig adkomst,
bedre tilgjengelighet for
redningskjøretøy.

Urban flom/overvann

Lyngbrann

Andre
uønskede
hendelser

Akutt forurensning
Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg,
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri)
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Brann
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)

Brann i bygninger og anlegg (sykehus,
sykehjem, skole, barnehage,
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak,
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser,
verneverdig/fredet kulturminne)
Eksplosjon
Eksplosjon i industrivirksomhet

Ja

Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager
Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
Dambrudd
Distribusjon av forurenset drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet for personer og varer

Svikt i nød- og redningstjenesten
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Ikke spesiell fare. Ny vei gir
tosidig adkomst, bedre
tilgjengelighet og lavere risiko.
Det ligger to skoler og to
barnehager innenfor
planområde.

Legger ikke opp til virksomhet
med eksplosjonsfare.
Ikke slik virksomhet i nærheten.
Ikke slik virksomhet i nærheten.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke kritisk for planlagt næringsbebyggelse i kortere perioder.
Ikke kritisk for planlagt næringsbebyggelse i kortere perioder.
Ikke kritisk for planlagt næringsbebyggelse i kortere perioder.
Ikke kritisk for planlagt næringsbebyggelse i kortere perioder.
Veiprosjektet øker
tilgjengeligheten.
Tilgjengelighet ikke kritisk.
Ikke kritisk.
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