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Sammendrag
I følge ROS-analysen er temaet transport det mest risikofylte temaet innenfor
planområdet. Området mangler brannvannskapasitet. Det er uavklarte grunnforhold
innenfor planområdet. Det er også registrert en risiko for området som
rekreasjonsområde.

Det anbefales følgende tiltak:
· Etablere gode løsninger for myke trafikanter
· Etablere sikker adkomst fra Fylkesvegen til planområdet
· Etablere sikker overgang over Fylkesvegen
· Ivareta strandsonene og adkomsten til strandsonen og fjæra
· Avbøtende tiltak for å ivareta slukkevann
· Grunnforholdene må vurderes av fagkyntige før det tillates etablert noe innenfor

planområdet

1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av boligområde med
tilhørende infrastruktur og lekeområder, samt etablere et bryggeområde til allmenn
utnyttelse.

Metode:

Grunnlaget for vurderingen ligger i Kommuneplanens arealdel Evenes kommune 2007-
2019, Kommunedelplanen for Liland og reguleringsplan Birkelund – Flåtta. I tillegg
kommer opplysninger fra kommunen, innkomne innspill, naturbase, NVE mfl.

Metoden baserer seg på en vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser
klassifisert som følger:

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men
det er en teoretisk sjanse

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje

3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd
er uvesentlig

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
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3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut
av drift over lengre tid

4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,
langvarige/uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift.

1.1 Klassifikasjon med fargekoder

Virkning:
1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:

1. Svært sannsynlig

2. Sannsynlig

3. Mindre sannsynlig

4. Lite sannsynlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige virkninger, krever tiltak. (Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i
egne avsnitt under).

1.2 Uønskede hendelser, virkninger og tiltak

Tabell med mulige uønskede hendelser.

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og å ha alvorlige til
svært alvorlige virkninger, krever tiltak (Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i
egne avsnitt).

Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei Sannsynlig Virkn

ing
Risiko
ja/nei Kommentar

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen
medføre risiko for:
1. Masseras/skred ja 1 3 Det er ifølge

NVEs
registreringer
ingen kjente
hendelser av
masseras/
skred
innenfor
planområdet.
Grunnforhold
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ene må
vurderes
nærmere før
det etableres
tiltak
innenfor
planområdet.

2. Snø- /isras nei I følge NVEs
aktsomhetska
rt er det
ingen fare for
snø eller isras
innenfor
planområdet.

3. Flomras nei I følge NVEs
aktsomhetska
rt er det
ingen fare for
flomras
innenfor
planområdet.

4. Elveflom nei I følge NVEs
faresonekart
er det ingen
fare for
elveflom
innenfor
planområdet.

5. Tidevannsflom nei I følge NVEs
faresonekart
er det ingen
fare for
tidevannsflo
m innenfor
planområdet.
Det er heller
ingen
tregistrerte
flomhendelse
r innenfor
planområdet.

6. Radongass nei Planområdet
ligger ifølge
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NGUs
aktsomhetska
rt for radon i
et område
hvor
aktsomhetsgr
aden er
usikker.
Tilgrensende
områder har
moderat til
lav
aktsomhetsgr
ad. Krav i Tek
ivaretas.

7. Vind ja 3 1 I følge lokale
går det et
vinddrag
gjennom
sundet.

8. Nedbør ja 3 1 Overvannshå
ndtering
ivaretas i
detaljreguleri
ngen.
Overvann
håndteres
lokalt eller
ledes til sjø.
Det må tas
hensyn til økt
nedbørsmeng
de som følge
av
klimaendring.

9. Sårbar flora nei Det er ifølge
naturbase
ikke registrert
sårbar flora
innenfor
planområdet.

10. Sårbar fauna nei Det er ifølge
naturbase
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ikke registrert
sårbar fauna
innenfor
planområdet.

11.
Naturvernområder

nei Det er ifølge
naturbase
ikke registrert
naturvernomr
åder innenfor
planområdet.

12.
Vassdragsområder

ja 2 1 Det er to
mindre
vassdrag
innenfor
planområdet.
Disse ivaretas
med
hensynssone.

13. Fornminner nei Det er ifølge
Askeladden.n
o ingen
kjente
fornminner
innenfor
planområdet.
va

14. Kulturminner nei Det er ifølge
Askeladden.n
o ingen
kjente
kulturminner
innenfor
planområdet.
Sametinget
og
Fylkeskommu
nen har
befart
området uten
å finne noe.
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Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for:
15. Veg, bru,
kollektivtransport

ja 1 1 Tiltaket vil
skape en
økning i myke
og harde
trafikanter
til/fra
området.
Etablere
sikker
adkomstveg
til området.
Etablere
gangforbindel
ser innad i
området og
særlig mot
skolen.

16. Havn, kaianlegg nei
17. Sykehus,
omsorgsinstitusjon

nei

18. Skole,
barnehage

ja 1 1 Planforslaget
kan få
virkning ifht
kapasitet.

19. Tilgjengelighet
for
utrykningskjøretøy

nei Tilgjengelighe
ten for
utrykningskjø
retøy vil
ivaretas i
planforslaget.

20.
Brannslukningsvann

ja 2 3 Det er ikke
brannvannska
pasitet i
området.

21. Kraftforsyning nei
22. Vannforsyning nei
23. Forsvarsområde nei
24.
Rekreasjonsområde
r

ja 3 2 Området er
ikke utbygd i
dag og er
ifølge
friluftslivsvur
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deringen
markert som
svært viktig
nærturterren
g. I følge
innspill er det
hovedsakelig
strandsonen
e og fjæra
som benyttes
til rekreasjon.
Denne må
ivaretas i
reguleringsfor
slaget.

Forurensningskilder – Berøres planområdet av:
25. Akutt
forurensing

nei

26. Permanent
forurensing

nei

27. Støv og støy fra
trafikk

ja 1 2 Fylkesvei
Fv721 ligger
like ved
planområdet,
men det
forventes
ikke risiko ifht
støy og støv.
Det samme
gjelder ifht fly
fra Evenes
flyplass.

28. Støv og støy fra
industri

nei

29. Støv og støy;
andre kilder

nei

30. Forurenset
grunn

nei
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31. Høyspentlinje nei

32. Risikofylt
industri

nei

33.
Avfallsbehandling

nei

34.
Oljekatastrofeområ
de

nei

Forurensing – Medfører tiltak i planen:
35. Fare for akutt
forurensing

nei

36. Støy og støv fra
trafikk

ja 3 1 Planforslaget
vil føre til en
økning i
biltrafikk,
men økning
av støy og
støvforurensi
ng forventes
ikke å være
nevneverdig.

37. Støy og støv fra
andre kilder

ja 3 1 Planforslaget
vil føre til mer
folk i
området,
men økning i
støy
forventes
ikke å skape
noe
belastning for
omgivelsene.

38. Forurensing av
sjø

nei

39. Risikofylt
industri

nei

Transport - Er det risiko for:
40. Ulykke med
farlig gods

nei

41. Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

nei



9(10)

ROS-ANALYSE
DATERT: 08.08.2018
AREALPLANID:

42. Ulykke i av- og
påkjørsler

ja 2 2 Generell
ulykkesrisiko
ved trafikk.
Det etableres
langsgående
fortau på en
side av vegen
gjennom hele
planområdet.

43. Ulykker med
gående - syklende

ja 2 2 Generell
ulykkesrisiko
ved økning av
gående og
syklende inn
og ut fra
planområdet.
Planen må
ivareta gode
løsninger for
myke
trafikanter.

44. Ulykke ved
anleggsgjennomføri
ng

ja 1 3 Økt trafikk i
området pga.
anleggsarbeid
et. Generell
ulykkesrisiko
ved anleggs-
gjennomførin
g.

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
45. Fare for
terror/sabotasje

ja 1 3 Utfallet ved
terror eller
sabotasje
kunne vært
alvorlig på
grunn av at
mange
mennesker er
samlet i
sammen
område, men
sannsynlighet
en for at det
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skal skje er
svært lav.

46. Regulerte
vannmagasin med
usikker is
/varierende
vannstand

nei

47. Fallfare ved
naturlige
terrengformasjoner
samt gruver, sjakter
og lignende

nei

48.
Overvannshåndterin
g/ klimatilpasning

ja 1 3 Overvannshå
ndtering
ivaretas i
detaljreguleri
ngen. Krav
ifht stormflo,
samt
klimaendring
må ivaretas i
planforslaget.

48.
Sjøgang/vannstand
ifht etablering av
bryggeanlegg på
utfylling

ja 1 3 Det er et
såpass lite
område som
skal fylles ut,
at dette
forventes
ikke å påvirke
strømningsfor
holdene
nevneverdig.


