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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved 
all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- 
og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en 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." 

Videre stiller NVEs retningslinjer 2-2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» (rev. 2014) krav om at det ikke 
skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og forskrifter krav om sikkerhet mot farer. 
Blant annet skal det tas hensyn til beregninger om fremtidens klima. Se oversikt over styrende dokumenter i 
kapittel 1.4. 

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

1.2 Forutsetninger og avgrensninger  

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 
• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  
• Analysen omfatter farer for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdier.  
• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 
• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle forhold 

som har betydning utover anleggsområdet avdekkes.  
• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 

1.3 Begreper og forkortelser 

Tabell 1.3 Oversikt over begreper og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 
Fare Forhold som kan føre til en uønsket hendelse 
Konsekvens Tap av verdier som følge av en uønsket hendelse 
Risiko Usikkerhet knyttet til om en uønsket hendelse vil inntreffe og hvilke 

konsekvenser den kan få 
Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive risiko 
Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en uønsket 

hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak og 
konsekvensreduserende tiltak 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å 
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 
påkjenninger 
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Uttrykk Beskrivelse 
Sannsynlighet Hvor trolig det er at en hendelse vil inntreffe 
Sårbarhet Analyseobjektets manglende evne til å motstå uønskede hendelser eller 

varige påkjenninger, samt å opprettholde eller gjenoppta sin funksjon etterpå 
Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier 
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
NGU Norges geologiske undersøkelse 
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 
SVV Statens vegvesen 
DSA Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

 

1.4 Styrende dokumenter 

Under vises en oversikt over styrende dokumenter som er grunnlag for denne ROS-analysen.  

Tabell 1.4 Styrende dokumenter 

Ref. Tittel Dato Utgiver 
1.4.1  NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger 2021 Standard Norge 
1.4.2  Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven) 
2008 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
1.4.3  Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR-2017-06-19-
840 

2017 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1.4.4  Veiledning om tekniske krav til byggverk  2017 Direktoratet for byggkvalitet 
1.4.5  Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 

beredskapsdepartementet 
1.4.6  Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 

beredskapsdepartementet 
1.4.7  Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2016 Helse- og 

omsorgsdepartementet 
1.4.8  Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 2017 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.9  NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare 
i arealplanar, revidert 22. mai 2014  

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.4.10  Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven 

2010 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.11  Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning 

2018 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1.4.12  Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på 
veg NA-rundskriv 2014/08 

2014 Statens vegvesen 
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1.5 Grunnlagsdokumentasjon 

Under vises en oversikt over grunnlagsdokumenter som er benyttet i arbeidet med denne ROS-analysen  

Tabell 1.5 Grunnlagsdokumentasjon 

Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 
1.5.1  Planbeskrivelse  2022 Norconsult på vegne av 

oppdragsgiver 
1.5.2  Geotekniske vurderinger for reguleringsplan for 

Bruholmsjordet  
2017 Multiconsult på vegne av 

oppdragsgiver  
1.5.3  ROS analyse for Områderegulering Brekstadbukta 2015 Rambøll på vegne av 

Ørland kommune 
1.5.4  Klimaprofil Sør-Trøndelag 2021 Norsk klimaservicesenter 
1.5.5  NVE-veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper. 

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.5.6  NVE-veileder nr. 8-2014: Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og 
byggesak. 

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.5.7  Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
NVEs saksområder i arealplanlegging - Grunnlag for 
innsigelse. 

2017 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.5.8  Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaks-
behandling. Rundskriv H-5/18 

2018 Kommunal- og 
moderniserings-
departementet 

1.5.9  StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging 2012 Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet 

1.5.10  Bebyggelse nær høyspenningsanlegg  2017 Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet 

1.5.11  Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i 
kommunal planlegging 

2016 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

1.5.12  Sea Level Change for Norway 2015 Kartverket, 
Nansensenteret og 
Bjerknessenteret  

1.5.13  Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 2015 Klimatilpasning Norge 
1.5.14  Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.15  Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - 
Veiledning 

2017 Mattilsynet mfl. 

1.5.16  Trusselvurdering 2021 Politiets 
sikkerhetstjeneste 

1.5.17  Fokus – Etterretningstjenestens vurdering av 
sikkerhetsutfordringer 

2021 Etterretningstjenesten 
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 
1.5.18  Offisielle kartdatabaser og statistikk  Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap, Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat, Norges 
geologiske undersøkelse, 
Statens vegvesen, 
Miljødirektoratet, 
Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet, 
Riksantikvaren, Statens 
kartverk, mfl. 
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2 Om analyseobjektet  

2.1 Beskrivelse av analyseområdet  

Analyseområdet ligger i Ørland kommune på Brekstad. Tiltakene som skal reguleres er mindre endringer av 
den allerede vedtatte reguleringsplanen for Bruholmsjordet, og består av ny adkomstveg og turveg.  

 

Figur 2-1: Plankart etter reguleringsendring. Røde sirkler viser områder med nye tiltak i forhold til opprinnelig 
reguleringsplan. 
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2.2 Planlagt tiltak  

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny adkomstveg til Bruholmsjordet. Dette vil 
medføre en endring i veg geometrien i forhold til gjeldende plan, der det i dag er en sving som blir erstattet 
med et T-kryss.  

I forbindelse med boligprosjekteringen ved Bruholmsjordet har det blitt konkludert med at behovet for 
pumpehus og teknisk infrastruktur utgår, og vil dermed fjernes fra ny plan. Arealet vil omdisponeres til 
grønnstruktur og legge til rette for turveg som skal kobles på tilgrensende områderegulering i sør. Arealet der 
turvegen er tiltenkt er regulert til friluftsområde.  

 

Figur 2-2: Snitt av ny adkomstveg 
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3 Metode 

3.1 Innledning 

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene i NS 
5814:2021 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1). Analysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4.8). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor 
knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen 
dersom den inntreffer. Vurdering av usikkerhet gjøres basert på det kunnskapsgrunnlaget som legges til 
grunn for ROS-analysen. 

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en 
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en detaljert 
risikoanalyse. 

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som 
foreslås implementert. Disse sårbarhets- og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 5.2. 

3.2 Fareidentifikasjon 

En fare er en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind, trafikkulykke. Farer er ikke stedfestet og 
kan representere en "gruppe hendelser" med likhetstrekk. En hendelse er konkret, eksempelvis med hensyn 
til tid, sted og omfang. I kapittel 4.1 gjøres det en systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell 
basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4.8) og andre 
veiledninger utarbeidet av relevante myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til 
fareidentifikasjonen. 

3.3 Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhet defineres ofte som analyseobjektets manglende evne til å opprettholde og/eller gjenoppta sin 
funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse eller varig påkjenning. Robusthet er det motsatte, - fravær 
av sårbarhet.  

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 
sårbarhetsvurdering i kapittel 4.3. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

Tabell 3.3 Sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 
Svært sårbart 
 

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

Moderat sårbart 
 

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

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

Ikke sårbart 
 

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

 
Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller svært 
sårbart.  
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3.4 Risikoanalyse 

 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.3, tas videre til en detaljert hendelsesbasert 
risikoanalyse. 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.  

Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Stabilitet” og “Materielle verdier”.  

Tabell 3.4-1 Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 
1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 
2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 
3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 
4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 
5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

 

Tabell 3.4-2 Konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Beskrivelse 
1. Svært liten konsekvens Ingen personskade 

Ingen skade på eller tap av stabilitet* 
Materielle skader < 100 000 kr 

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

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

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

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

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

  
Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) 
og faglig skjønn.  

 

 Vurdering av risiko 

De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. 
Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise 
gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens. Identifikasjon av mulige uønskete hendelser. 
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Risikomatrisen har 3 soner: 

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes 
GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes 
RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig  

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. 

 Tabell 3.4-3 Risikomatrise 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

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

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

 

3.5 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned 
til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering 
av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. 

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig 
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form av 
tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer 
sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. 

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak må vurderes 
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av krav 
eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser 
som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig ut ifra en 
kost/nytte-vurdering. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak 
ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever 
betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse hendelsene. 
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4 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering  

4.1 Innledning 

Det henvises til planbeskrivelsen del I kapittel 3 som beskriver eksisterende forhold og orienterer om 
tilgjengelige grunnlagsopplysninger.  

Hendelsene som er listet opp i tabellen under viser potensielle risiko- og sårbarhetsforhold. I tabellen skal 
det indentifiseres aktuelle uønskete hendelser som direkte eller indirekte kan påvirke samfunnsverdier og 
konsekvenstyper som liv og helse, stabilitet og materielle verdier. I tråd med veilederen settes det et skille 
mellom naturhendelser og andre uønskede hendelser. Naturhendelser er hendelser knyttet til de naturlige, 
stedlige forholdene. Andre uønskede hendelser kan være hendelser som følger av tekniske eller 
menneskelige feil, men også tilsiktede handlinger.  
 
Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSB sin 
rettleder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, men tar også for seg forhold som etter faglig 
skjønn blir vurdert som relevante for planområdet.  

I forbindelse med reguleringsplanen for Bruholmsjordet utførte Selberg arkitekter en ROS analyse for hele 
planområdet. Det ble også utført en ROS analyse ved områdereguleringen for Brekstadbukta av Rambøll 
11.06.2015. Det henvises til de respektive dokumentene der det er vurdert innholdet er aktuelt for dagens 
situasjon. ROS analysene legges ved som vedlegg. ROS analysen som utføres i forbindelse med 
reguleringsendringen tar utgangspunkt kun i de nye tiltakene som endres i forhold til opprinnelig plan for 
Bruholmsjordet (vedtatt 14.12.2017).  

Hver hendelse blir vurdert og beskrevet. Alt ettersom kunnskapsgrunnlaget og den faglige vurderingen tilsier 
at hendelsen er reell eller ikke for planen, blir det angitt om hendelsen vurderes videre i risiko og 
sårbarhetsanalysen eller ikke.  
 

4.2 Innledende farekartlegging  

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSBs 
veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4.8), men tar også for seg forhold som 
etter faglig skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet. 

Farekartleggingen er oppdatert etter innkomne merknader fra offentlig ettersyn.  

 
HENDELSE / 
SITUASJON 

Vurdering om relevant fare Aktuelt for videre 
vurdering 
(JA/NEI) 

NATURBASERTE FARER OG UTSATTE FORHOLD (Farer i området og andre forhold som gjør 
arealet utsatt for uønska hendelser) 

Masseras/-skred Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). Nei 

Snø-/isras Området er flatt og ligger ikke i nærheten av opphøyd 
terreng som kan medføre ras. Ref. gislink.no  

Nei 

Flomras / flomvei Området ligger utenfor flomsoner for elv.  Nei 

Kvikkleire / marin leire Grunnundersøkelser ble utført av Multiconsult 2017 
for området Bruholmsjordet, men dekker ikke spesifikt 
området der ny adkomstveg skal legges. NGU sitt 

Ja 
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temakart viser ingen forekomster av kvikkleire, men 
området ligger under marin grense. 

Flodbølge Ikke aktuelt.  Nei 

Undersjøisk ras deponi Ikke aktuelt. Nei 

Tidevannflom/stormflo Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). Ny 
adkomstveg vurderes å ikke være påvirket.  

Nei 

Skog- og lyngbrann  Det er ingen skogområder i nærheten av tiltenkte 
tiltak.  

Nei 

Radongass Generelt lite radon i tidligere Ørland kommune (ingen 
registreringer ifølge NGU sine radonkart).   

Nei 

Vindutsatt  Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). Nei 

Nedbørutsatt  Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). 
Areal regulert til samferdselsformål vil legge til rette 
for overflatevann gjennom annen veggrunn og nytt 
VA anlegg langs vegstrekningen.  

Ja 

Grøntstruktur/sårbarflora  Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). Nei 

Sårbar fauna, vasslevende 
organismer  

Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). 
Vikkanelen som ligger innenfor planområdet er 
planlagt å tette igjen.   

Nei 

Sårbar fauna land  Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). 
Området som er tiltenkt endret med ny adkomstveg 
vil ikke komme i konflikt med dette. 

Nei 

Rødlistede arter Temaet er utredet og vurdert i tidligere planprosess. Nei 

Verneområder Friluftsområdet er sikret gjennom tidligere 
planprosess og skal ikke ytterligere berøres. Arealet 
er statlig sikret.  

Nei 

Vassdragsområder Ikke aktuelt.  Nei 

INFRASTRUKTUR 

Automatisk freda kulturminne Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). Nei 

Kulturminne/-miljø nyere tid Det er ikke registrert kulturminner innenfor området 
der ny adkomstveg skal legges.  

Nei 

Veg Hovedintensjonen med reguleringen er å legge til 
rette for ny veg. Utforming, siktlinjer og skjæring / 
fyllingsutslag må vurderes. Ny kjøreveg utformes i 
tråd med SVV sin N100 og tilpasses i forhold til 
tiltenkt bruk både under anleggsperioden og ferdig 
utbygging.  
Temaet vurderes derfor ikke videre.  

Nei 

Hamn, kaianlegg Ikke aktuelt Nei 

Sjøkabler Ikke aktuelt Nei 

Brann/politi/sivilforsvar Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017).  Nei 

Kraftforsyningsanlegg  Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017). Nei 

Annen kommunal 
ledningssystem 

Ikke registrert i området. Nei 

Forsvarsområde Ikke registrert i området.  Nei 

Tilfluktsrom Ikke aktuelt Nei 
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Område for idrett/leik Viser til vurdering i tidligere ROS analyse 
(2017). Etablering av ny adkomstveg kommer ikke i 
konflikt med temaet.  

Nei 

Friluftsområde Ny turveg planlegges lagt gjennom regulert 
friluftsområde. Det må vurderes utforming, 
materialbruk og plassering.  

Ja 

SÅRBARE BYGG (Sårbare bygg er barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, sykehjem, bo- og 
behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner og fengsel) 

Sårbare bygg Det er ikke planlagt sårbare bygg innenfor 
planområdet.  

Nei 

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Høgspentlinje (stråling) Viser til vurdering i tidligere ROS analyse 
(2017). Tidligere kraftledning legges som jordkabel.  

Nei 

Risikofylt industri mm  Viser til vurdering i tidligere ROS analyse 
(2017). Bilverksted nært planområdet.  

Nei 

Avfallshåndtering Tilgjengeligheten for henting av avfall ivaretas med ny 
adkomstveg.  

Nei 

Oljekatastrofeområde Ikke aktuelt.  Nei 

Bruk av kjemikalier m.m.  Ikke aktuelt.  Nei 

Ulykke med farlig gods  Ikke aktuelt. Adkomstvegen skal benyttes av beboere 
innenfor planområdet. Næringsarealene er ansvarlige 
for håndtering av egne gods.  

Nei 

Dambrudd Ikke aktuelt Nei 

Fare for akutt forurensning Ikke aktuelt Nei 

ANDRE FORHOLD SOM KAN VURDERES VIDERE 

Permanent forurensning 
 

Nei 

Støv og støy; industri Reguleringsplanen endrer ikke dagens 
næringssituasjon. Næringsdrivende er ansvarlig å 
håndtere sin egen forurensning.  

Nei 

Støv og støy; trafikk Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017).  Nei 

Støy; andre kilder   Ikke aktuelt.  Nei 

Forurensa grunn   Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Ref. 
grunnundersøkelse utført av Multiconsult (2017) og 
NGU sin kartdatabase.  

Nei 

Forurensing i vassdrag Ikke aktuelt.  Nei 

Støv fra egen trafikk Viser til vurdering i tidligere ROS analyse (2017).  Nei 

Støy og støv andre kjelder  Ikke aktuelt.   Nei 

SAMFERDSEL 

Ulykke i av-/påkjørsler  Kjøremønsteret er i dag ikke optimalt ettersom det er 
begrensede siktlinjer samt usikkert hvor godt 
adkomsten ivaretar lastebilers behov for svingeareal 

Ja 

Ulykke med gående/syklende  Kommunen har vurdert at Industrigata ikke lengere er 
like aktuelt som i 2017, og at myke trafikanter skal nå 
føres mot nordvest i plan, eller sør mot det allerede 
etablerte gang- og sykkelnettet i områdereguleringen.  

 Ja 

Andre ulykkespunkter Ikke aktuelt.  Nei 

Trafikk i anleggsperioden Det vil i anleggsfasen være anleggsmaskiner og 
transport av materialer som kan skape uheldige 

Nei 
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sitasjoner. Anleggsperioden er vurdert i tidligere 
planprosess og anses som avklart. Ny adkomstveg vil 
ha en positiv effekt ovenfor de private grunneiere som 
er berørt av den dagens regulerte adkomstveg.  

Skoleunger ferdes gjennom 
planområdet 

Det vil ferdes skoleunger gjennom planområdet når 
boligutbyggingen er igangsatt. Reguleringsplanen 
Bruholmsjordet har vurdert temaet i sin utforming i 
tidligere prosess. Ny turveg som kobler 
områdereguleringen for Brekstadbukta ivaretar 
fremtidig ferdselsrute for skoleunger.   
Det vises til vurderinger gjort i forbindelse med 
friluftsområde og ulykke med gående/syklende der 
det er tas stilling til myke trafikanter, barn og unge.  

Nei 

 

4.3 Vurdering av usikkerhet 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om planområdet. Dersom 
forutsetningene for analysen endres kan det medføre at de vurderinger som er gjort i ROS-analysen ikke 
lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre 
klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i slike 
kvalitative analyser. Dette tilsier at det ikke er mulig å beregne eller vurdere eksakt sannsynlighet for at en 
hendelse inntreffer, og konsekvensen av den dersom den inntreffer. Vurderingene er derfor basert på 
eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, og vil derfor medføre en viss grad av usikkerhet. 

4.4 Sårbarhetsvurdering 

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

• Kvikkleire / marin grense 
• Nedbørutsatt  
• Friluftsområde 
• Ulykke i av-/ påkjørsler  
• Ulykke med gående / syklende  
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5 Vurdering av aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold 

5.1 Kvikkleire / marine grense  

NGU sine temakart viser ingen forekomster av kvikkleire, men området der den nye adkomstvegen skal 
etableres ligger under marin grense. Siden vurderingene gjort i reguleringsprosessen i forbindelse med 
reguleringsplanen for Bruholmsjordet har NVE revidert kvikkleireveilederen, og nå er kun den nye veilederen 
(1/2019) preakseptert ytelse til TEK17.  

I dette tilfellet har Multiconsult ikke funnet sprøbruddmateriale i utførte grunnundersøkelser fra 2017, og 
terrenget er uansett så flatt at det ikke er risiko for områdeskred. Disse kriteriene er uendret i den nye 
veilederen, og følgelig er områdestabiliteten tilfredsstillende også etter den nye veilederen. 

Terrenget ved reguleringsområdeutvidelsen er like slakt, og følgelig er områdestabiliteten tilfredsstillende 
også for dette supplerte arealet. 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig  

Konsekvens: Alvorlig  

Konklusjon: Konsekvensene i forbindelse med kvikkleire skred er vurdert som alvorlige, men ROS analysen 
skal identifisere risikomomenter i forbindelse med ny adkomstveg til Bruholmsjordet. Utfallet av at 
kjørevegen blir påvirket av en slik hendelse vil ha vesentlig mindre konsekvenser for liv og helse enn 
områder med boligbebyggelse og andre formål avsatt til varig opphold.  

 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

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

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig   x   

1. Lite sannsynlig      

 

5.2 Nedbørutsatt  

Det er relativt mye nedbør på Ørlandet. Årsnedbøren er på 1048 mm. Til sammenligning har Trondheim 
(Tyholt) 850 mm årsnedbør. På grunn av det milde kystklimaet blir snø sjeldent liggende mer enn 3-4 dager. 

En må i framtiden ta høyde for klimaendringer med «villere vær», deriblant økt nedbør.1 Ifølge Klimaprofil for 
Sør-Trøndelag (ref. 1.5.4) forventes det at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig, både i intensitet og 
hyppighet. Dette vil stille store krav til overvannshåndtering, også på veg.  

Overvann må håndteres i henhold til tretrinnsstrategien som sier at små nedbørsmengder infiltreres i grunn, 
større nedbørsmengder fordrøyes og forsinkes, mens ekstreme nedbørsmengder ledes trygt videre i åpne 
flomveger. Ved påslipp til kommunale system må det søkes om rettigheter til dette som må godkjennes av 
Ørland kommune.  

 
1 Detaljregulering for Bruholmsjordet – ROS analyse – Selberg Arkitekter  
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Adkomstvegen etableres mellom et etablert og uetablert næringsareal og overvannsløsningen må sørge for 
å ikke øke overvannsproblematikken til disse tomtene.  

Sannsynlighet: Med utgangspunkt i den globale oppvarmingen og de hurtige klimaendringene som skjer i 
samfunnet vårt, må en ta høyde for at sannsynligheten for store mengder nedbør vil skje hyppigere jf. 
Klimaprofil for Sør-Trøndelag. Sannsynligheten vurderes der for som «meget sannsynlig».  

Konsekvens: Det er planlagt moderne VA anlegg og overvannshåndtering som har tilstrekkelig kapasitet for 
å håndtere kommende utfordringer.  

Konklusjon: Risikoen knyttet til økt nedbør i forbindelse med ny adkomstveg er vurdert som svært liten. Den 
overordnende VA rammeplanen sikrer gode løsninger som skal ta hånd om de vannmengdene planområdet 
er utsatt for. Langs den nye adkomstvegen inn til Bruholmsjordet føres overvann til eksisterende 
overvannsledning langs Industrigata.  

For å minimere konsekvensene  

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

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

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig  x    

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

  

5.3 Friluftsområde 

Utbyggingsområde Bruholmsjordet ligger inntil det statlig sikrede friluftsområde på og ved Bruholmen, som 
gir mulighet for bading og opphold i strandsonen. Det er per i dag opparbeidet et turvegnett rundt Bruholmen 
og videre langs strandsonen med Austrått. Områdereguleringsplanen for Brekstadbukta planla en 
forlengelse av dette turvegsystemet videre inn mot sentrum.  

Av tiltakene som er foreslått i reguleringsendringen som kan ha betydning for friluftsområde er turvegen 
(f_GT2) i sørvestlig hjørne av reguleringsplanen (o_LF2 og LF3). Store deler av turvegen er allerede etablert 
i dag, men det gjenstår ca. 23 meter for å koble på det kommende samferdselsanlegget planlagt i 
forbindelse med utbyggingen av Bruholmsjordet.  

Da reguleringsendringen i størst grad regulerer et allerede etablert turvegnett, påfører ikke planendringen 
noen nye risikomomenter. Det som vil ha betydning er turproduksjon som vil øke langs strekning, da 
intensjonen er å føre myke trafikanter langs denne nye ruten. For å sikre at ferdsel er mulig hele året vil det 
måtte være muligheter for brøyting, som tilsier at dekke som benyttes må være i stand til å tåle dette.  

For å ivareta tretrinnsstrategien jf. Klimaprofil for Sør-Trøndelag anbefales det å benytte permeable flater 
som ivaretar fordrøyning av overvann, samt kapable til å tåle brøyting på vinterstid.  

Regulert turveg går utenfor Statlig sikret friluftsområde innenfor o_LF2, og tiltaket vil derfor ikke ha direkte 
konsekvenser ovenfor dette området. Store deler av turvegen er allerede etablert i dag, og en omlegging av 
de resterende 20 meterne vil ikke medføre nye risikomomenter enn det som foreligger i dag.  

Sannsynlighet: Lite sannsynlig.  
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Konsekvens: Svært liten. Vurderingen tar utgangspunkt i at området brukes hyppig i dag, og en økt 
belastning av bruk vil ikke medføre nye risikomomenter.  

Konklusjon: Turvegen er i bruk idag og er en av koblingene inn til det Statlig sikrede friluftsområde på 
Bruholmen. Valg av tilstrekkelig dekke må vurderes av kommunen, da arealet o_LF2 og LF3 er offentlig eid. 
Det anbefales bruk av permeable flater for å minimere bruk av harde flater og ivareta naturlig drenering.  

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

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

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig      

1. Lite sannsynlig x     

 

5.4 Ulykke i av- / og påkjørsel 

Formålet med ny adkomstveg er å forbedre trafikkforholdene og -sikkerheten i området ved å etablere en ny 
rute inn til Bruholmsjordet (boligområdet) fra vest. I opprinnelig reguleringsplan går adkomstvegen forbi et 
etablert boligområde. En økt trafikkbelastning langs denne boliggaten ville forverret trafikksikkerheten, både i 
anleggsperioden og når Bruholmsjordet er ferdig utbygd. Plantiltaket med ny adkomstveg til Fjæraveien vil gi 
en mer oversiktlig utkjøring fra kryss, samt ivareta dagens trafikksituasjon for eiendommene gbnr. 168/238 
og 168/258. Kjørevegen utformes i tråd med Statens vegvesen sin vegnorm N100, og er utformet i tråd med 
den fremtidige belastningen som følge av utbygging av Bruholmsjordet.  

Sannsynlighet: Det må innregnes en menneskelig faktor i forbindelse med bruk av kjøretøy, og 
sannsynligheten for ulykke vil derfor kunne vurderes som moderat sannsynlig.  

Konsekvens: Krysset mellom den nye adkomstvegen og Fjæraveien er utformet i tråd med N100, være 
oversiktlig i forbindelse med frisikt og ha lav tillat kjørehastighet. Vurderes derfor å ha liten konsekvens.  

Konklusjon: Den totale trafikksikkerheten knyttet til den nye adkomstvegen skal være ivaretatt forutsatt at 
den følger Statens vegvesen sin vegnorm, og frisiktsonene er ivaretatt.  

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

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

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig  x    

1. Lite sannsynlig      
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5.5 Ulykke med gående / syklende  

 Adkomstveg til Industrigata 

I opprinnelige reguleringsplan for Bruholmsjordet var intensjonen å legge til rette for at myke trafikanter 
skulle ferdes langs adkomstvegen o_SV1 og videre opp Industrigata. Det forelå en rekkefølgebestemmelse 
(§9.3) som skulle sikre etablering av fortau langs Industrigata opp til det etablerte gang- og sykkelvegnettet 
langs Fru Ingers vei.  

Reguleringsendringen foreslår å ivareta dagens situasjon der regulert adkomstveg fra Industrigata 
tilbakeføres til blindveg, og som hovedadkomst til eiendommene gbnr. 168/238 og 168/258.  

 

Figur 5-1: Utsnitt fra opprinnelig plan        Figur 5-2: Dagens situasjon 

 

For å kunne ivareta ruten for myke trafikanter reguleres det en turveg mellom ny snuhammer i 
Bruholmsjordet og den tidligere adkomstvegen. Myke trafikanter vil dermed føres videre opp langs 
Urmakerveien og videre langs Gamle Fjæravei. Gamle Fjæravei er i dag benyttet som en delt veg som 
kobler gang- og sykkelvegen langs Fru Ingers Vei.  

Intensjonen er å redusere antall myke trafikanter og skolebarn som ferdes langs Industrigata (50 km/t) og 
Fjæraveien (50km/t), da disse er i hovedsak brukt i forbindelse med næringsarealene og medbringer større 
kjøretøy som for eks. tungtransport og varebiler.  
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Figur 5-3: Anbefalt rute for myke trafikanter i ny løsning. 

 Turveg mot Brekstad sentrum  

Hovedintensjonen med reguleringsendringen er å flytte regulert adkomstveg i vest lengere sør langs 
Industrigata / Fjæraveien. Den nye adkomstvegen passerer gjennom område regulert til næringsformål i 
områderegulering for Brekstadbukta. Som nevnt i 5.5.1 er det ønskelig at myke trafikanter ikke beveger seg 
langs Industrigata og Fjæraveien for å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter. Det er i tillegg lagt opp 
til ny ferdselsruta med gang- og sykkelveg i områdereguleringen for Brekstadbukta i sør. Denne er allerede 
etablert i dag og sikrer en adskilt ferdselsrute inn til Brekstad sentrum. Reguleringsendringen sikrer en 
kobling til denne ruten sør i plan gjennom f_GT2, som er i tråd med kommunedelplan for gang-, sykkel- og 
opplevelsesveger utarbeidet av Ørland kommune.  
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Figur 5-4: Utsnitt fra reguleringsendringen. Rød piler viser ny rute. 

 Samlet vurdering  

Begge de foreslåtte tiltakene nevnt i 5.5.1 og 5.5.2 legger opp til en mer adskilt rute for myke trafikanter som 
skal ferdes enten mot Brekstad sentrum i langs Fjæraveien og Fru Ingers vei, og mot nordøst langs Fru 
Ingers Vei.  

Sannsynlighet: Sannsynligheten for påkjørsler reduseres ved å legge om ferdselsrutene slik de er foreslått i 
reguleringsendringen, da de er adskilt fra Industrigata og Fjæraveien. Det er sikret fortau langs vegnettet 
internt på Bruholmsjordet, og fører til de foreslåtte tiltakene. Da det fortsatt foreligger krysninger over 
kjøreveger kan en ikke se bort ifra potensielle påkjørsler da en ikke kan fastsette menneskelige faktorer, men 
infrastrukturen er lagt til rette for å minimere sannsynligheten. Sannsynligheten vurderes derfor som moderat 
sannsynlig.  
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Konsekvens: Strekningene der myke trafikanter skal krysse kjøreveger skal det legges til rette for 
fotgjengeroverganger og lav kjørehastighet. Ved gjennomføring av tiltakene vurderes den potensielle 
konsekvensen å være liten.  

 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

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

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig  x    

1. Lite sannsynlig      
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6 Konklusjon og oppsummering av tiltak 

6.1 Konklusjon  

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

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

6.2 Oppsummering av tiltak  

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 
Kvikkleire / marin grense Området er vurdert og ytterligere tiltak er ikke nødvendig.  
Nedbørsutsatt  Følge tretrinnsstrategien for overvannshåndtering. Det må søkes om 

rettigheter om påslipp.  
Overvannsløsningene må søre for at overvannsproblematikk ikke øker på 
nærliggende eiendommer.  
Turveg etableres med permeable flater.  

Friluftsområde  Tiltaket vil ikke medføre nye risikomomenter som påvirker friluftsområdene 
rundt. Det anbefales bruk av permeable flater for å sikre at strekningene kan 
brøytes om vinteren.  

Ulykke i av- / påkjørsel Ny adkomstveg utformes i tråd med Statens vegvesen sin vegnorm, og 
tilstrekkelig frisikt er sikret.  

Ulykke med gående / 
syklende  

Tilrettelegging for ferdselsruter som ikke legges direkte langs Industrigata og 
Fjæraveien. Myke trafikanter skal ferdes langs fortau, lavt trafikkerte 
boliggater, gang- og sykkelveger og turveger.   

 

 


