
Risiko- og sårbarhetsanalyse                                                                                            Detaljreguleringsplan for Vannøya opplevelser 

Hoff plan og byggesak - Orgnr. 923 181 393       Side 1 av 8

Prosjektnummer:  13-2020 Prosjektnavn:  Vannøya opplevelser 
Utarbeidet av:  Hoff plan og byggesak Utarbeidet dato: 14.12.2020, revidert 08.09.2021 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
For detaljreguleringsplan for Vannøya opplevelser 

 

Bakgrunn 
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.  

 

Kort situasjonsbeskrivelse av planforslaget 
Detaljreguleringsplanen for Vannøya opplevelser har som formål å videreutvikle turistanlegget på gnr. 
54. bnr. 37 og gnr. 54, bnr. 75. Reguleringsplanen legger til rette for et reiselivsanlegg med blant annet 
overnatting, kafe, molo, flytebrygge og bølgedemper. Moloens totale lengde er 95 meter. 

Sammendrag - de viktigste uønskete hendelsene 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er generelt lite risiko for uønskede hendelser i 
planområdet som følge av gjennomføring av planen. Det er ingen hendelser som har fått gul eller rød 
kategori i risikomatrisen. Det er foreslått tiltak for 6 av de 7 risikoområdene i analysen, se side 7 for 
gjennomgang av de uønskede hendelsene og tiltak. Planområdet anses trygt å bebygge i henhold til 
planforslaget. 

Beskrivelse av metode 
Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og 
sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om 
eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 
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Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år 

Sannsynlig (3) 
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang 
hvert 10. år 

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år 

Lite sannsynlig (1) 
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre 
enn en gang hvert 50. år 

 

Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i: 

 Personskade Miljøskade 
Skade på eiendom, 
forsyning m.m. 

Ubetydelig/ufarlig 
(1) 

Ingen personskader 
miljøskader, kun mindre 
forsinkelser;  

Ingen miljøskader, 
kun mindre 
forsinkelser 

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. Ikke 
behov for reservesystemer 

Mindre alvorlig/en 
viss fare (2) 

Ingen eller få/små 
personskader 

Ingen eller få/små 
miljøskader 

Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem/ 
alternativer ikke fins. 
Omkostninger opp til NOK 
3 millioner. 

Alvorlig/farlig (3) 

Inntil 4 døde og /eller få 
men alvorlig 
(behandlingskrevende) 
personskader 

Større skader på 
miljøet med opptil 
10 års restaurering 

System settes ut av drift 
over lengre tid (flere døgn). 
Omkostninger opp til NOK 
30 millioner. 

Meget 
alvorlig/meget farlig 
(4)  

Under 25 døde og/eller 
inntil 10 farlige skader, 
mange alvorlige og 
lettere skader.  

Alvorlige skader på 
miljøet med opptil 
25 års restaurering. 

Systemer settes ut av drift 
over lengre tid; andre 
avhengige systemer 
rammes midlertidig. 
Omkostninger opp til NOK 
500 millioner. 

Katastrofalt (5) 

Over 25 døde og/eller 
mer enn 10 farlige 
skader og et stort antall 
andre skader. 

Meget alvorlige og 
omfattende skader 
på miljøet med over 
25 års restaurering. 

Hoved- og avhengige 
systemer settes permanent 
ut av drift. Omkostninger 
over NOK 500 millioner. 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1. 

TABELL 1: RISIKOMATRISE 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Meget 
alvorlig/ meget 
farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

   
 

 

3. Sannsynlig      

2. Mindre 
sannsynlig 

   
 

 

1. Lite sannsynlig       

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i 
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.  

Tabell 2: Analyseskjema (Farge i kolonnen for risiko er hentet fra tabell 1) 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei    Det er ikke registrert 
skredhendelser eller fare for 
skred i NVEs karttjeneste. 
Planområdet består av bart 
fjell, stedvis tynt dekke. I sjø 
er det vist «bart fjell» i 
kartlaget Marin grense og 
mulighet for marin leire.  
Kilde NGU. Det er utført 
prøvegraving med maskin 
utover i fjæresonen. Det ble 
påvist grus og sand over fjell i 
dybder fra 0,2 til 1,0 m. 
På bakgrunn av dette anses 
grunnforholdene som gode.  

2. Snø-/isras Nei    Planområdet ligger utenfor 
aktsomhetsområde snøskred.  

3. Flomras Nei    P.g.a grunnforholdene i 
området (bart fjell i dagen) er 
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det ikke fare for flomskred i 
planområdet.   

4. Elveflom Ja 1 2  Deler av planområdet ligger 
innenfor en avstand mindre 
enn 20 meter til 
Stuvikbekken. I NVE`s 
aktsomhetskart for flom er 
det langs alle elver lagt inn en 
20 meters aktsomhetssone til 
elver. Stuvikbekken er liten 
og det anses som lite 
sannsynlig at planområdet vil 
bli flomutsatt.  

5. Radongass Ja 1 1  Området er vist med 
aktsomhetsgrad «moderat til 
lav». Det er krav til 
radonhåndtering i 
byggteknisk forskrift.  

Vær, vindeksponering og havnivå. Er området: 

6. Vindutsatt Ja 3 1  Kystnære strøk er vindutsatt 
og forutsetter prosjektering i 
henhold til krav gitt i plan- og 
bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.  

7. Nedbørutsatt Ja 3 1  Det er mye nedbør i kystnære 
strøk og klimaendringene vil 
sannsynligvis føre til økt 
nedbør og mer nedbør på 
kort tid enn hva vi er vant til i 
dag. Det må tas hensyn til 
overflatevann ved planlegging 
av ny bebyggelse.  

8. Havnivåsigning/stormflo ja 3 1  Planområdet ligger i sjøen og 
i strandsonen og er utsatt for 
fremtidig havnivåstigning 
/stormflo.   

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

9. Sårbar flora Nei    Det er ikke registrert sårbar 
Flora i planområdet.  

10. Sårbar fauna/fisk Nei    Påvirkning på 
naturmangfoldet er håndtert i 
utredning naturmangfold. 

11. Verneområder Nei     
12. Vassdragsområder Nei    Reguleringsplanen vil ikke 

føre til endringer for 
Stuvikbekken. 

13. Fornminner (afk) Nei    Ingen automatisk fredede 
kulturminner i planområdet.   

14. Kulturminne/-miljø Nei    Ingen viktige kulturminner/ 
miljø i eller ved planområdet  

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Nei     



Risiko- og sårbarhetsanalyse                                                                                            Detaljreguleringsplan for Vannøya opplevelser 

Hoff plan og byggesak - Orgnr. 923 181 393       Side 5 av 8

16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
19. Kraftforsyning Nei     
20. Vannforsyning Nei     
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Område for idrett/lek Nei     
24. Rekreasjonsområde Nei     
25. Vannområde for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei     
28. Støv og støy;industri Nei     
29. Støv og støy;trafikk Nei     
30. Støy; andre kilder Nei     
31. Forurenset grunn Nei     
32. Forurensning i sjø/vassdrag Nei     
33. Høyspentlinje (stråling) Nei     
34. Risikofylt industri  mm 

(kjemikalier/eksplosiver) 
Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensning Nei     
38. Støy og støv fra trafikk Nei     
39. Støy og støv fra andre kilder Nei     
40. Forurensning til sjø/vassdrag Nei     
41. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver) 
Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     
43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet 

til området 
Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3  Det er alltid en 
sannsynlighet/mulighet for 
ulykke i av-/påkjørsler. 
Planforslaget fører ikke til 
vesentlig økt trafikk i avkjørselen. 

45. Ulykke med gående/syklende Ja 1 3  Fylkesveien er lite trafikkert og 
oversiktlig. Den har en 
fartsgrense på 80 km/t forbi 
planområdet. Det er vanligvis lite 
gående og syklende langs veien, 
men det vil langs vei alltid være 
en fare for ulykke med gående 
og syklende.  

46. Andre ulykkespunkter Nei     
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Andre forhold 

47. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål 

Nei     

48. Er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærheten? 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker is, endringer 
i vannstrand mm 

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, steintipper 
etc. 

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

52. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Lite trafikk som følge av 
anleggsgjennomføring.  

53. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nei     

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak. Iht. vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med 
konsekvenser er ført inn i aktuell rute.):  

TABELL 3: MATRISE FOR RISIKOVURDERING MED HENDELSESNUMMER 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Meget 
alvorlig/ meget 
farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 6,7, 8     

2. Mindre 
sannsynlig 

4     

1. Lite sannsynlig  5 43, 44    

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ift. nytte 

 Hendelser i grønne felt: ”Billige/enkle” tiltak gjennomføres 
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Hvordan nåværende og fremtidige klimaendringer kan påvirke planområdet 
Klimaendringene vil for Troms særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer 
med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; jordskred og flomskred, samt havnivåstigning 
og stormflo (Klimaprofil Troms, sist revidert januar 2021) 
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/troms 

I tabell 2 er det punkt 4 – elveflom, punkt 6 – vindutsatt, punkt 7 – nedbørutsatt og punkt 8 – 
havnivåstigning/stormflo som er aktuelle i forbindelse med klimaendringene. Det er under 
«OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK» gjort vurderinger av nødvendige tiltak for å kunne 
håndtere klimaendringene på en trygg måte både nå og i fremtiden.   
 
Planens påvirkning på klimagassutslipp 
Det legges til rette for et lite reiselivsanlegg som vil gi svært liten økning av klimagassutslipp som følge 
av aktiviteten som skal foregå. 

 
OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK 
Forhold som i henhold til tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er 
gitt nedenfor: 

4. Elveflom 

Deler av planområdet ligger innenfor en avstand mindre enn 20 meter til Stuvikbekken. I NVE`s 
aktsomhetskart for flom er det langs alle elver lagt inn en 20 meters aktsomhetssone til elver. 
Stuvikbekken er liten og det anses som lite sannsynlig at planområdet vil bli flomutsatt. 

Tiltak  
Det er i reguleringsplanen krav til at nye bygg ikke skal plasseres lavere enn kote +3,5 moh og det er 
regulert inn byggegrense på 4 meter fra eiendomsgrensen mot bekken. Planområdet anses trygt å 
bebygge med disse tiltakene.  

6. Vindutsatt 

Kystnære strøk er vindutsatt og forutsetter prosjektering i henhold til krav gitt i plan- og bygningsloven 
med tilhørende forskrifter.  

Tiltak  
For å beskytte båthavna mot skader som følge av vind/bølger er det regulert inn bølgedemper. 

7. Nedbørutsatt 

Det er mye nedbør i kystnære strøk og klimaendringene vil sannsynligvis føre til økt nedbør og mer 
nedbør på kort tid enn hva vi er vant til i dag. Det må tas hensyn til overflatevann ved planlegging av ny 
bebyggelse.  

Tiltak 
Stille krav til overvannshåndtering i reguleringsbestemmelsene.  

8. Havnivåstigning/stormflo 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir råd til kommuner og andre om hvordan 
havnivåendring og stormflo skal håndteres i planleggingsarbeid. Tabellen gir de kommunevise tallene for 

https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/troms
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sikkerhetsklasser med klimapåslag som DSB anbefaler å rundes av til nærmeste 10 cm før bruk i 
planlegging. For Stuvika gjelder følgende tall: 

 

Tiltak 
På bakgrunn av framskrivningene/forventet havnivåstigning er det stilt krav til at ny bebyggelse på land 
ikke skal plasseres lavere enn kote 3,5+ moh. Det er stilt krav til kote 3+ moh som minimumshøyde på 
molo.   

 

43 Ulykke i av-/påkjørsler og 44. Ulykke med gående/syklende 

Det er alltid en sannsynlighet/mulighet for ulykke i av-/påkjørsler. Planforslaget fører ikke til vesentlig 
økt trafikk i avkjørselen. Fylkesveien er lite trafikkert og oversiktlig. Den har en fartsgrense på 80 km/t 
forbi planområdet. Det er vanligvis lite gående og syklende langs veien, men det vil langs vei alltid være 
en fare for ulykke med gående og syklende.  

Tiltak 
Det reguleres inn avkjørsel i tråd med N100 med siktlinjer og siktsoner. Rekkefølgekrav tas inn i 
reguleringsbestemmelsene som sikrer at avkjørsel til fylkesvegen er ferdig opparbeidet før 
småbåtanlegget kan tas i bruk. 

Konklusjon 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er generelt lite risiko for uønskede hendelser i 
planområdet som følge av gjennomføring av planen. Det er ingen hendelser som har fått gul eller rød 
kategori i risikomatrisen. Det er foreslått tiltak for 6 av de 7 risikoområdene i analysen. Det er for radon 
ikke foreslått tiltak i reguleringsplanen da krav til radonhåndtering er gitt i Byggteknisk forskrift. 
Planområdet anses trygt å bebygge i henhold til planforslaget.  


