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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planendringen er å legge til rette for åpent bekkeføre langs Kottengsveien.  

 

Rambøll har tidligere utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av 

planforslaget for Mebostad 14. Denne ROS-analysen tar utgangspunkt i reguleringsendringen. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

Reguleringsendringen omfatter ca. 32 daa som anvist på figur 1. ROS-analysen omfatter 

momenter som er relevant innenfor området for reguleringsendringen.   

 

Figur 1 Reguleringsendringssonen  
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Figur 2 Reguleringsendring over vedtatt reguleringsplan for Mebostad 14 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som 

kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 

hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

1.3 Metode  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 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. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. 

§§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 

herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 forskjellige hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 
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En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de aktuelle 

kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer og forslag til regulering. ROS-analysen er 

gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som 

fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller 

nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av 

usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. Dette 

er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er 

ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres 

som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av 

prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 41 ulike hendelser/situasjoner.  

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i 

sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller): Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, 

men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i løpet 

av en 10-års periode 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til tilfeller 

med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år. Skjer 

månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 

Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap:  

Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier 

/ produksjonstap 

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen 

personskader 

Ingen miljøskader Økonomisk tap inntil 

30.000,-. 

2. Mindre alvorlig 

/en viss fare 

Få/små 

personskader 

Mindre og lokale 

miljøskader 

Økonomisk tap mellom 

30.000,- og 300.000,-. 

3. Betydelig/kritisk Alvorlige 

personskader. 

Omfattende miljøskader 

og regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid < 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

300.000,- og 3 mill. kr 

4. Alvorlig/farlig Alvorlige 

personskader 

/ en død. 

Alvorlige miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 

år. 

Økonomisk tap mellom 

3 og 30 mill. kr 

5. Svært alvorlig / 

katastrofalt 

Personskade 

med en eller 

flere døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige miljøskader, 

uopprettelige. 

Økonomisk tap over 30 

mill. kr. 
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2.2 Sjekkliste 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Kilde/kommentar/tiltak 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Steinskred/-sprang Nei  

2. Snø-/isskred Nei  

3. Løsmasseskred Ja Deler av området er beliggende på marine 

avsetninger. Marine avsetninger er 

løsmasser med potensiale for funn av 

skredfarlige masser som kvikkleire og/eller 

sprøbruddmateriale. Det er gjennomført 

geotekniske undersøkelser og det er påvist 

løsmasser i krysset Kottengsveien/Rv721. 

 

4. Sørpeskred Nei  

5. Elveflom Nei NVE har gjennomført flomberegninger av 

bekken. Det er tatt høyde for ekstra 

sikkerhet ved dimensjoneringen av 

bekkeløpet med tilhørende erosjonssikring. 

Overvann fra hele bekkens nedslagsfelt er 

tatt med i beregningene. Bekken er 

dimensjonert for å tåle og håndtere 

dimensjonerende flomhendelse. Vennet vil 

derfor ledes trygt også under flom.  

 

6. Tidevannsflom; stormflo Nei  

7. Vindutsatt Nei  

8. Naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare 

Nei  

9. Radon Nei  

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

10. Vei, bru, knutepunkt Nei  

11. Havn, kaianlegg, farleder Nei  

12. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei  

13. Brann/politi/ambulanse/sivilforsvar Nei  

14. Kraftforsyning Nei  

15. Vannforsyning og avløpsnett Nei  

16. Forsvarsområde Nei  

17. Tilfluktsrom Nei  

18. Annen infrastruktur Nei  

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

19. Planen/tiltaket medfører økt 

støybelastning 

Nei  

20. Kilder til akutt forurensning i/ved 

planområdet 

Nei  
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21. Tiltak i planområdet som medfører 

fare for akutt forurensning 

Nei  

22. Kilder til permanent forurensning 

i/ved planområdet 

Nei  

23. Tiltak i planområdet som medfører 

fare for forurensning til grunn eller 

sjø/vassdrag 

Ja Avrenning fra jordbruk på eiendom 16/1 til 

bekken. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Kilde/kommentar/tiltak 

24. Område med forurenset grunn Nei  

25. Utilsiktet inngrep i eller påvirkning 

av områder med sårbart plante- 

eller dyreliv, herunder 

verneområder 

Nei  

26. Utilsiktet inngrep i eller påvirkning 

av vassdragsområder 

Nei  

27. Utilsiktet inngrep i automatisk 

fredete kulturminner/verdifulle 

kulturmiljø 

Nei Det er registrert et automatisk fredet 

kulturminne innenfor området. Dette 

inngår ikke reguleringsendringen. 

 

28. Utilsiktet inngrep i eller påvirkning 

av andre verdifulle områder 

Nei  

29. Risikofylt industri m.m. Nei  

30. Område for avfallbehandling Nei  

31. Oljekatastrofeområde Nei  

32. Høyspentlinje Ja Det går en høyspentlinje gjennom 

planområdet. 

 

33. Ulykke med farlig gods til/fra eller 

ved planområdet 

Nei  

34. Ulykke i av-/påkjørsler Nei  

35. Ulykke med gående/syklende Ja Det er ingen registrerte ulykker i området, 

men det er ingen gang-/sykkelforbindelser 

langs Kottengsveien i dag. 

 

36. Andre ulykkespunkter langs veg Ja Avkjøring fra veg uti bekken.  

 

37. Skog-/lyngbrann Nei  

38. Regulerte vannmagasiner, med 

spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand m.m. 

Nei  

39. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

Nei  

40. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

Nei  

41. Annen virksomhetsrisiko Nei  

 

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser 

3 Løsmasseskred 

23 Forurensning i bekk 
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32 Høyspentlinje 

35 Ulykke med gående/syklende 

36 Andre ulykkespunkt langs veg 

 
I det følgende kommenteres de overnevnte farene og hendelsene. 

 

2.3 Vurdering av tema 

2.3.1 Løsmasseskred  

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser for området. Grunnforholdene i planområdet er i 

stor grad lignende som for B15 med en del berg i dagen, liten dybde til berg eller faste masser til 

berg, men det er også områder med betydelig mektighet av løsmasser. Fra sjøen og et stykke 

oppover i dalsøkket øst for Mebostad gård (se figur 2 for omtrentlig plassering) er det ved 

grunnundersøkelsen påtruffet sensitiv og potensielt kvikk leire.  

 

NGI gjennomførte en rapport for geoteknisk prosjektering i 2019 hvor det ble dokumentert at 

stabiliteten er tilfredsstillende ved at eksisterende ravinedal delvis fylles igjen ved å legge om 

kottengsveien over dagens bekk og flytte bekken østover.  

 

 

Figur 3 Kvikkleire/sprøbruddmateriale 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig   X   

 Ubetydelig Mindre 

alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 

alvorlig 
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2.3.2 Forurensning i bekk 

Bekken legges åpen langs jordbruket som ligger på eiendom 16/1. Jordbruket ligger i en skråning 

og heller ned mot bekken. Nedbør fører til at næringsstoffene nitrogen og fosfor fra jordbruket 

kan renne ut i vassdraget. 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig  X    

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 Ubetydelig Mindre 

alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 

alvorlig 

 

 

2.3.3 Høyspentlinje 

Det går en høyspentlinje av 22 kV gjennom planområdet, tilhørende Fosenkraft AS. Planforslaget 

vil berøre høyspentlinje. Sannsynligheten for uønskede hendelser i forbindelse med høyspentlinje 

er vurdert til liten, men vil ha en betydelig konsekvens. 

 

 

Figur 4 Høyspentlinje gjennom planområdet i sør 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      
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Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig   X   

 Ubetydelig Mindre 

alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 

alvorlig 

 

2.3.4 Ulykke med gående/syklende 

Det er ingen registrerte ulykker i området, men det er i dag ingen gang-/sykkelforbindelser fra 

planområdet til gang-/sykkelveg langs Fv721. Atkomst til planområdet er fra Kottengsveien som 

har en fartsgrense på 80 km/t, uten fortau. Med dagens trafikksituasjon og utbygging av boliger 

er ulykke med gående/syklende vurdert til meget sannsynlig med alvorlig konsekvens.  

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig    X  

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 Ubetydelig Mindre 

alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 

alvorlig 

 

 

2.3.5 Andre ulykkespunkt langs veg 

Bekken ligger langs Kottengsveien, omtrent 2 meter lavere i terrenget enn vegen. Ved glatt 

kjørebane er det en viss risiko for utforkjøring. Konsekvensene er ikke fatale. Bekkekant ligger 

4,25 m fra vegkant. Helningen fra vegen til bekken blir da ca. 2,25:1.  

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig  X    

Lite sannsynlig      

 Ubetydelig Mindre 

alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 

alvorlig 

 

3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  
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Tallene med nummerering mellom 1 og 41 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er 

ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

 

3.2 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

3 Løsmasseskred Geoteknisk vurdering/prosjektering gjennomføres ved 

prosjektering av ny Kottengsvei. 

23 Forurensning i bekk Fangvekster. Det vil bli behov for å beplante langs 

bekken mot jordbruket for å avgrense avrenning.  

32 Høyspentlinje Høyspentlinje legges om.  

35 Ulykke med 

gående/syklende 

Ny Kottengsvei utbedres med gang-/sykkelveg i 

planarbeidet. Det legges inn gang-/sykkelveger langs 

hovedveger innenfor planområdet. 

36 Andre ulykkespunkt langs 

veg 

Helningen på fylling fra veg mot bekken er lik som i 

vedtatt plan for det ikke ble spesifisert 

trafikksikkerhetstiltak. Som en sikkerhetsøkning er 

vegens sideareal økt fra 0,25m til 0,5m på østsiden av 

vegen.   

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket  

3.3 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den 

aktuelle fasen. 

 

 

             Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

  

 

 

 

  

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

  

 

 

 

 

 

35 

 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

 

 

 

 

 

3, 32 

 

 

 

 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

3 Løsmasseskred Redusert risiko Redusert risiko 

23 Forurensning i bekk Uendret risiko Redusert risiko 

32 Høyspenlinje Uendret risiko Redusert risiko 

35 Ulykke med gående/syklende Uendret risiko Redusert risiko 

36 Andre ulykkespunkt langs veg Uendret risiko Uendret risiko 

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 
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4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 5 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

• Løsmasseskred 

• Avrenning til bekk 

• Høyspentlinje 

• Ulykke med gående/syklende 

• Andre ulykkespunkt langs veg 

 
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 
planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  
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Rambøll 

5. KILDER  

Forslag til regulering (Rambøll): 

Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

Arealis nettsted (Statens kartverk) 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

 

Miljøstatus 

www.miljostatus.no/kart 

 

NVE Atlas 

www.atlas.nve.no 

 

Vegdatabanken  

www.nvdb.no 

 

Kulturminner 

www.kulturminnesok.no 

 

Bjugn kommune 

www.bjugn.kommune.no 

 

 

 

 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.miljostatus.no/kart
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense
http://www.nvdb.no/
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.bjugn.kommune.no/

