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1. Innledning

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for ut-

bygging skal gjennomføres ROS-analyser.

For planer med krav til konsekvensutredning er det forutsatt at ROS-analysen skal inngå i 

konsekvensutredningen, jamfør KU-forskriftens § 21.

I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om 

§4-3 at:

Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen ska-

pes særlig risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det 

er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også 

oppstå som en følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til 

hverandre, eller hvordan arealene brukes.

I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det 

forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.

1.1. Hensikt
Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet og å gi et 

grunnlag for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare eventuelle behov for risi-

koreduserende tiltak.

Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbygging av Storstein Fergeleie, Fv. 8690 – 

Skjervøy kommune. ROS-analysen er et vedlegg til detaljreguleringsplan: Nasjonal areal-ID: 

201903.

Prosjektets resultat-/effektmål
Samfunnsmålet for planforslaget er å gi en større forutsigbarhet for alle trafikanter og bedre 

fasiliteter for å bruke sambandet Storstein, Nikkeby og Lauksundskaret. Effektmålet for det 

ferdig utbygde anlegget er at det skal gi et nytt og bedre tilrettelagt fergeleie, som skal gi et 

oversiktlig område som oppleves mer ryddig og trafikksikkert enn det er i dag. Resultatmålet 

er vedtatt detaljreguleringsplan som hjemler utbedringen i planområdet.

1.2. Metode
Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018, som er gitt i V712 

konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning gitt i rapport 530 (Veileder for risi-

ko- og sårbarhetsanalyser i vegplanlegging, 2019, V632 og rapport nr. 530 «Risiko og sårbar-

hetsanalyse av naturfare» NS-ISO:31000:2018,2018. Metoden i rapport «Veileder for risiko- og 

sårbarhetsanalyser i vegplanlegging» tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet 

i kommunens arealplanlegging» (DSB, 2017). Nedenfor vises trinnene i ROS-analysen som en 

5-trinnsmetodikk (figur 1), hentet fra DSBs veileder.



Beskrive planområdet og prosjektet

Identifisere mulige uønskede hendelser 

Sjekkliste risikoidentifisering

Vurdere risiko og sårbarhet 

Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging»

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen:

• Geoteknisk rapport (504683-GEOT-01).

• [Flomanalyse/vannlinjeberegning] SWECO-rapport og NVE Atlasutklipp.

• Skredfarevurdering fra SWECO (Prosjektnummer: 10215646).

• Naturmangfold (Prosjektnummer: 505789 og MIME nummer: 18/273360).

1.3. Avgrensninger
ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredning, eller som 

inngår i planbeskrivelsen. For dette planprosjektet gjelder det:

• Risiko i Byggeperiode/anleggsfase.

• Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) i prosjekteringsfasen. Når det gjelder anleggs-

perioden er det egne krav til at det gjennomføres SHA-plan for sikkerhet, helse og arbeids-

miljø, sikker-jobb-analyser (SJA).

• Kulturminner (prosjektet tar dette inn i planprosessen. 

Restitusjon etter en eventuell hendelse.

Uønskede hendelser knyttet til følgende temaer er omtalt i ROS-analysen (se risikoskjemaene, 

vedlegg 3-9):

• Naturfare

• Tilgjengelighet

• Samfunnsviktige objekter og virksomheter

• Sårbare objekter og risikoobjekter

• Trafikksikkerhet

• Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader



1.4. Prosess
ROS-analysen ble gjennomført hos Troms og Finnmark fylkeskommune, dato 21. september 

2020. deltakere er angitt i tabell 2.

ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og analysere tilgjengelig grunnlagsmateriale 

i planområdet. Analysen baserer seg på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per 

september 2020. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede kompe-

tansen analysegruppa besitter, se tabell 2.

I risikoidentifiseringen ble sjekkliste «Risikoidentifisering», (vedlegg 2) brukt som hjelpemid-

del. Risikoforhold identifisert her ble analysert videre i risikoskjema (vedlegg 3-9).

Rapporten er skrevet av prosessleder Tom-Vidar Salangli.

Tabell 1: Deltakere i analysegruppen

Navn Etat Rolle/fagfelt Deltatt i Hazid-
møte (dato 

21.09.20)

Ann-Kristin 

Edvardsen

Troms og 

Finnmark 

fylkeskommune

Seksjon plan og 

prosjektering
Nei

Roald Nyrum

Troms og 

Finnmark 

fylkeskommune

Bruforvalter Ja

Martin Olaussen

Troms og 

Finnmark 

fylkeskommune

Byggeleder 

utbygging vest
Ja

Tom-Vidar 

Salangli

Troms og 

Finnmark 

fylkeskommune

Seksjon 

forvaltning 

fylkesveg

Ja

Kenneth Dahle 

Johansen

Troms og 

Finnmark 

fylkeskommune

Fly, fiskeri og 

beredskap
Ja

Hilde Grimsdal

Troms og 

Finnmark 

fylkeskommune

Fly, fiskeri og 

beredskap

Ja (for tema 

bølger og 

stormflo)



1.5. Beskrivelse av planområdet
Troms fylkeskommune har besluttet at fergesambandet på fylkesveg 8690 Storstein- Lauk-

sundskaret—Nikkeby i Skjervøy kommune skal kunne betjenes av en større ferge (opptil 

70 m) i neste kontraktsperiode fra 2021. I tillegg til at selve fergekaia må bygges om, må det 

også planlegges en utvidelse og ombygging av landområdet på fergeleiet for å bedre forhol-

dene for de som bruker ferga.

Planen regulerer for oppstillingsplass, parkeringsplass, og areal for venterom. Det er satt av 

areal for en framtidig elektrifisering av fergedrift. Samt areal for helikopterlandingsplass og 

oppbevaring av Daisy-Bell for nedskyting av snømasser ved fare for skred.

Se planbeskrivelse: «Forslag til detaljregulering for Fv.8690 Storstein fergeleie i Skjervøy kommune» 

Målsetninger for planforslaget, samfunnsmål, effektmål og resultatmål, Se pkt. 1.1, side 3.

1.6. Samfunnssikkerhet
Når det gjelder samfunnssikkerhet vurderer denne analysen kun, Robusthet og Redundans, 

ikke restitusjon ihht. avgrensningene i prosjektet. Prosjektet er kun lokalt og det er tilstrekke-

lig med en vurdering av robusthet og redundans. Restitusjon blir i dette tilfelle ikke relevant.

Robusthet:
Fergeleiet blir dimensjonert for økt trafikksikkerhet og redundans mot økt skredfare pga for-

ventede fremtidige klimaendringer.

Redundans:
Gammelt fergeleie beholdes som beredskapsleie og det etableres helikopterlandingsplass for 

raskere aksjon for nedskyting av snømasser ved fare for skred. I tillegg er området ubebodd 

og hendelser vil få begrensede konsekvenser.



1.7. Klimaendringer
På klimaservicesenter.no finnes klimaprofil for Troms: klimaservicesenter.no/faces/desktop/

article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-troms

Kort oppsummert
Nedbør og flom: Episoder med kraftig nedbør forventes å øke både i intensitet og hyppighet, 

og det vil også kunne føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og øk-

ning i flomvannføring i mindre bekker og elver.

Stormflo: Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke.

Skred: Faren for jord-, flom- og sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere og 

våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred /sørpeskred 

øker dermed, mens faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør 

og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke forventet økt fare for 

fjellskred eller steinskred.

Forventede endringer i Troms

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-troms
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-troms


Tabellen under viser forventede endringer fra perioden 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydro-

logiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnsikkerheten.

klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/

klimaprofil-telemark&chapterId=12080

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-telemark&chapterId=12080
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-telemark&chapterId=12080


2. Risikoidentifisering

Risikoidentifisering er presentert i Sjekkliste for risikoidentifisering, se vedlegg 1. Følgende 

risiko er identifiserte (hendelser merket med «Ja»):

Oppsummering av funn i sjekklisten:

• Snøskred

• Sørpeskred

• Flomskred

• Jordskred

• Bølger

• Stormflo

• Tilkomst nødetater

Risikoforhold som vurderes videre i risikoskjema (risikoanalyse):

• Bølger (vedlegg 3)

• Stormflo (vedlegg 4 og 10.2-3)

• Flomskred (vedlegg 5)

• Sørpeskred (vedlegg 6)

• Snøskred (vedlegg 7 og 12)

• Jordskred (vedlegg 8)

• Tilkomst nødetater (vedlegg 9)



3. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalysen av identifiserte risikoforhold/ uønskede hendelse er presentert i 

et risikoskjema, se vedlegg 3-9.

En kort beskrivelse av feltene i risikoskjemaet er gitt nedenfor:

• Sårbarhet - Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader

• Barrierer - Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

• Dersom utbyggingen inneholder barrierer regnes dette som eksisterende barrierer.

• Kunnskapsstyrke - en indikasjon på hvor sikre vi er i vår vurdering i form av om vi har mye/

tilstrekkelig eller lite bakgrunnskunnskap/grunnlagsmateriale

• Usikkerhet - knyttet til styrken på datagrunnlaget gitt av forrige kolonne.

• Sannsynlighet - hvor trolig det er at hendelsen vil inntreffe

• Konsekvens - hva som kan inntreffe som følge av hendelsen

• Tiltak – som ROS-analysen anbefaler



4. Risikoevaluering og oppfølging

I tabell 3 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør 

trekkes frem og krever videre oppfølging. Anbefalte tiltak er hentet fra risikoskjema i vedlegg 

3-9. Tabellen viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket.

Hendelsene/risikoforhold er listet i prioritert rekkefølge i tabellen.

Tabell 3: Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema (vedlegg 3-9)

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak

I hvilken fase tiltak er 
anbefalt gjennomført. 
skriv «og» «eller» hvis 
tiltak bør gjennomfø-
res i flere faser eller 
valgfritt en av dem

ROS-analyse [år] 
[strekning]

ID - Risiko- og sårbarhets-
forhold

Tiltak: 
Tiltakene nevnt under er kun vurde-

ringer fra ROS-gruppa. 
Endelige tiltak overlates til proskjek-

tet å fatte
R

eg
u

le
ri

n
g

sp
la

n

B
yg

g
ep

la
n

A
n

le
g

g
sf

as
e

D
ri

ft
sf

as
e

St
at

u
s/

op
p

fø
lg

in
g

14. (Uvær) - Bølger 
(ID er nr 14, som er ID som 

stammer fra sjekklisten 
«risikoindentifisering» og 

den følger videre i skjemaet 
«risiko- og sårbarhetsanalyse 

/evaluering»).

Vurdere å forsterke og forhøye molo/
bølgebryter ved behov. Ferge kan også 

benytte nødhavn ved Laukøya. 
(Vurdering nødvendig)

R
eg

u
le

ri
n

g
sp

la
n

15. (Uvær) - Stormflo

Avganger innstilles eller avventer 
situasjonen. 

Stormflo kan være et risikomoment 
som må ivaretas også i byggefase, 

anleggsfase og driftsfase. 
(Vurdering nødvendig)

B
yg

g
ef

as
e

A
n

le
g

g
sf

as
e

D
ri

ft
sf

as
e

02. (Naturfare) - Flomskred

Etablering av skredvoll ihht anbefaling 
fra SWECO-rapporten. 

I tillegg til å inngå i reguleringsplan-
fasen bør flomskred være et risikomo-
ment som må ivaretas også i bygge-
fase, anleggsfase frem til skredvoll er 

ferdig bygd. 
(Tiltak nødvendig)

R
eg

u
le

ri
n

g
sp

la
n

B
yg

g
ef

as
e

A
n

le
g

g
sf

as
e

03. (Naturfare) - Sørpeskred

Etablering av skredvoll ihht anbefaling 
fra SWECO-rapporten. 

I tillegg til å inngå i reguleringsplanfa-
sen bør sørpeskred være et risikomo-
ment som må ivaretas også i bygge-
fase, anleggsfase frem til skredvoll er 

ferdig bygd. 
(Tiltak nødvendig)

R
eg

u
le

ri
n

g
sp

la
n

B
yg

g
ef

as
e

A
n

le
g

g
sf

as
e

06. (Naturfare) - Snøskred

Etablering av skredvoll ihht anbefaling 
fra SWECO-rapporten. 

I tillegg til å inngå i reguleringsplan-
fasen bør snøskred være et risikomo-
ment som må ivaretas også i bygge-
fase, anleggsfase frem til skredvoll er 

ferdig bygd. 
(Tiltak nødvendig)

R
eg

u
le

ri
n

g
sp

la
n

B
yg

g
ef

as
e

A
n

le
g

g
sf

as
e



Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak

I hvilken fase tiltak er 
anbefalt gjennomført. 
skriv «og» «eller» hvis 
tiltak bør gjennomfø-
res i flere faser eller 
valgfritt en av dem

ROS-analyse [år] 
[strekning]

ID - Risiko- og sårbarhets-
forhold

Tiltak: 
Tiltakene nevnt under er kun vurde-

ringer fra ROS-gruppa. 
Endelige tiltak overlates til proskjek-

tet å fatte

R
eg

u
le

ri
n

g
sp

la
n

B
yg

g
ep

la
n

A
n

le
g

g
sf

as
e

D
ri

ft
sf
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e

St
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u
s/
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p
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g

01. (Naturfare) - Jordskred

Etablering av skredvoll ihht anbefaling 
fra SWECO-rapporten. 

I tillegg til å inngå i reguleringsplan-
fasen bør Jordskred være et risikomo-
ment som må ivaretas også i bygge-
fase, anleggsfase frem til skredvoll er 

ferdig bygd. 
(Tiltak nødvendig)

R
eg

u
le

ri
n

g
sp

la
n

B
yg

g
ef

as
e

A
n

le
g

g
sf

as
e

25. (Tilgjengelighet) –  
Fremkommelighet for nød-

etatene

Det er viktig at nødetatene blir infor-
mert om prosjektet og får mulighet 

for å komme med innspill. Både på re-
guleringsplanen, og i byggeplanfasen 
samt i anleggsfasen, slik at det sikres 
at tilkomsten til ambulansestajonen 

kan fungere tilfredstillende både per-
manent og i anleggsfasen.

Her anbefales det at man går i dialog 
med nødetatene både i forbindelse 
med reguleringsplan, byggeplan og 

anleggsfasen (så her skrives «og» etter 
«regulerinsplan + byggeplan). 

Det forventes også at kommunens 
beredskapsplan følges og kartlegging 

av faktisk beredskapskapasitet er 
beregnet. 

(Vurdering nødvendig)

R
eg

u
le

ri
n

g
sp

la
n

 o
g

B
yg

g
ep

la
n

 o
g

an
le

g
g

sf
as

e

Det overlates til prosjektledelsen å ta inn funnene i denne ROS-analysen i sitt videre arbeid. 

Funn i denne ROS-analysen er kun ment som identifisering, belysning og vekting av risiko-

forhold som ROS-gruppa anser som relevante for det videre arbeidet med oppgradering av 

Storstein fergeleie. Fastsetting av tiltak gjøres av prosjektet uten føringer fra ROS-gruppa.



5. Oppsummering

Helhetlig risikobilde
Analysegruppa anser det helhetlige risikobildet å være lavt.

Risikoen er i hovedsak begrenset til forhold på selve fergeleiet. Det er få risikoelementer som 

hver for seg ikke har større konsekvenser for liv og helse. I hovedsak er det havrelaterte fakto-

rer som bølger og springflo som utgjør den den mest direkte og hyppigste risikoen. I tillegg 

kommer risikoen for skred og ras. Denne har lavere hyppighet og er mer sesongavhengig, 

(nedbørsmengde fra år til år).

Endring i risikobildet
Endringer i risikobildet er avhengig av utviklingen i de fremtidige klimatiske forhold som måt-

te gjelde til enhver tid. Denne utviklingen baseres i hovedsak på kalkyler og hypoteser, samt 

modelleringer.

En slik overvåking av potensiell utvikling blir ivaretatt av de respektive etater og direktorater. 

Om risikobildet blir forandret i så stor grad at nye tiltak bør vurderes, må dette håndteres av 

fremtidige prosjekt. Resultatet av denne ROS-analysen er også ment å være bidrag til pro-

sjektets samfunns- og effektmål.
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https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


Vedlegg

Vedlegg 3 – Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsforhold

ID 14 (Uvær) - Bølger

Det er enighet om at klimaendringer skjer. Det forventes mer nedbør og kraftigere vinder. Sterkere vinder vil kunne 
skape større og kraftigere bølger som kan påvirke fergeleie. Dette kan igjen medføre økt fare for skader på anlegg og 
ferge som ligg til kai.

Sårbarhet

Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Kraftige bølger vil kunne forårsake skader på molo, fergeleie og adkomstveier og evt ferge som ligg til kai.

Barrierer

Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Eksisterende molo/bølgebryter.

Kunnskapsstyrke

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Data baseres på rapport dra SWECO / NVE / Miljødepartementetx

Usikkerhet

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Er modelleringer, ikke direkte hendelserx

Sannsynlighet

Høy Middels Lav Forklaring

x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig)

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Forventet økt nedbør og mer vær, kan øke frekvensen for hendelser

Konsekvens

Høy Middels Lav
Ikke 

aktuelt

Liv og helse x
Beskriv omfang
Skader på anlegg og ferge med 
folk om bord?

Miljø x
Beskriv omfang
Molo og ferge kan skades med 
påfølgende lekkasjer.

Framkommelighet x
Beskriv omfang og varighet
Fergesambandet innstilles. Folk 
isoleres?

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Er ikke høy ÅDT, derfor ikke så stor konsekvens for lokalsamfunnet.

Tiltak

Beskrivelse av tiltak 1 som anbefales.
ID 14-1 – Vurdere å forsterke og forhøye molo/bølgebryter ved behov. Ferge kan også benytte nødhavn ved Laukøya.



Vedlegg 4 – Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsforhold

ID 15 (Uvær) - Stormflo

Det er enighet om at klimaendringer og havstigning skjer. Det forventes mer nedbør og kraftigere vinder. Sterkere 
vinder som korresponderer med økning i havnivå vil kunne skape større og kraftigere stormflo som kan påvirke 
fergeleie. Dette kan igjen medføre økt fare for skader på infrastruktur.

Sårbarhet

Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Stormflo sammen med kraftige bølger vil kunne forårsake skader og utvasking på molo, fergeleie og adkomstveier.

Barrierer

Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Eksisterende molo/bølgebryter hvis stormflo kommer samtidig med store bølger.

Kunnskapsstyrke

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Data baseres på rapport dra SWECO / NVE / Miljødepartementetx

Usikkerhet

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Er modelleringer, ikke direkte hendelserx

Sannsynlighet

Høy Middels Lav Forklaring

x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig)

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Forventet økt havnivå og mer vær, øker sannsynligheten for slik hendelse(r)

Konsekvens

Høy Middels Lav
Ikke 

aktuelt

Liv og helse x
Beskriv omfang
Skader på anlegg og ferge med 
folk om bord?

Miljø x
Beskriv omfang
Lav fare for skader/utvaskinger 
på infrastruktur

Framkommelighet x
Beskriv omfang og varighet
Fergesambandet innstilles. Folk 
isoleres?

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Tiltak

Beskrivelse av tiltak 1 som anbefales.
ID 15-1 – Avganger innstilles eller avventer situasjonen.



Vedlegg 5 – Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsforhold

ID 02 (Naturfare) - Flomskred

«Det er et betydelig løsmassedekke i skråningen, men de fleste steder er det i slakeste laget for utløsning av jord-
skred. Det er heller ikke observert spor etter tidligere jordskred eller flomskred. Bekkene som er observert i skrånin-
gen er svakt erodert inn i terrenget, men ikke i den grad man ville forventet for et område med hyppige skredhen-
delser. Selv om det ikke kan utelukkes at slike skredhendelser kan forekomme er det veldig lite tegn på at det har 
skjedd tidligere, og det vurderes som lite sannsynlig med fremtidige løsmasseskred. Hvis det skulle gå slike skred vil 
de i de fleste tilfeller følge dreneringskanalene som går ned i fjorden nordvest for planområdet. 
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred og flomskred i planområdet er mindre enn 1/5000.» 
SWECO – PROSJEKTNUMMER: 10215646 - Notat Skredvurdering – 24.01.2020 -

Sårbarhet

Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Om Flomskred likevel skulle komme ned til anlegget, kna dette påvirke biloppstillingsplass og adkomst til fergeleie.

Barrierer

Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Ingen registrerte barrierer

Kunnskapsstyrke

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Data baseres på rapport fra SWECO / NVE / Miljødepartementetx

Usikkerhet

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Er modelleringer, ikke direkte hendelserx

Sannsynlighet

Høy Middels Lav Forklaring

x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig)

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Forventet økt nedbør og mer vær, øker sannsynligheten for slik hendelse(r)

Konsekvens

Høy Middels Lav
Ikke 

aktuelt

Liv og helse x
Beskriv omfang
Kjøretøy og folk kan treffes av 
slikt skred

Miljø x
Beskriv omfang
Ingen varige miljøskader

Framkommelighet x
Beskriv omfang og varighet
Kortvarig stengning av vegen, 
avhengig av omfang

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Er ikke høy ÅDT, derfor ikke så stor konsekvens for lokalsamfunnet.

Tiltak

Beskrivelse av tiltak 1 som anbefales.
ID 02-1 – Etablering av skredvoll ihht anbefaling fra SWECO-rapporten.



Vedlegg 6 – Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsforhold

ID 03 (Naturfare) - Sørpeskred

«Sørpeskred utløses som regel i områder hvor det snøen kan bli overmettet på vann, f.eks. i forbindelse med terskler 
som hindrer at snø drenerer ut. Det er ikke identifisert ideelle løsneområder for sørpeskred i skråningen over plan-
området. Det er heller ikke noen tydelige spor etter slike skred fra tidligere, selv om det ikke i seg selv er bevis på at 
sørpeskred tidligere. 
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i planområdet er mindre enn 1/5000.»
SWECO – PROSJEKTNUMMER: 10215646 - Notat Skredvurdering – 24.01.2020

Sårbarhet

Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Om Flomskred likevel skulle komme ned til anlegget, kna dette påvirke biloppstillingsplass og adkomst til fergeleie.

Barrierer

Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Ingen registrerte barrierer

Kunnskapsstyrke

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Data baseres på rapport fra SWECO / NVE / Miljødepartementetx

Usikkerhet

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Er modelleringer, ikke direkte hendelserx

Sannsynlighet

Høy Middels Lav Forklaring

x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig)

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Forventet økt nedbør og mer vær, øker sannsynligheten for slik hendelse(r)

Konsekvens

Høy Middels Lav
Ikke 

aktuelt

Liv og helse x
Beskriv omfang
Kjøretøy og folk kan treffes av 
slikt skred

Miljø x
Beskriv omfang
Ingen varige miljøskader

Framkommelighet x
Beskriv omfang og varighet
Kortvarig stengning av vegen, 
avhengig av omfang

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Er ikke høy ÅDT, derfor ikke så stor konsekvens for lokalsamfunnet.

Tiltak

Beskrivelse av tiltak 1 som anbefales.
ID 03-1 – Etablering av skredvoll ihht anbefaling fra SWECO-rapporten.



Vedlegg 7 – Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsforhold

ID 06 (Naturfare) - Snøskred

«Det er registrert skredhendelser i den øvre delen av skråningen, sør for Breikågen, som dermed tyder på at det 
forekommer skredaktivitet i skråningen. Omtrent hele østsiden av fjellet er potensielle løsneområder for snøskred da 
terrenget stort sett er 30-45° bratt og forholdsvis jevnt.
Klimadataene for området tilsier at det for returperiode på 1000 år kan komme om lag 1 m snø i løpet av 1 døgn og 
1-1,5 m snø i løpet av 3 døgn. Ved sørvestlige, vestlige og nordvestlige vinder kan det også samles betydelige meng-
der med vindblåst snø i ulike deler av skråningen.
Vi vurderer at det for returperioder på 1000 år er realistisk å få utløst snøskred med bruddkant på inntil ca. 1,5 m.
Det er gjort utløpsmodelleringer av snøskred ved hjelp av programmet RAMMS Avalanche av flere potensielle 
løsneområder for snøskred, og med ulike inndataparametere. Modelleringene indikerer at snøskred fra en del av løs-
neområdene vil stoppe opp høyere oppe i terrenget, men at skred også i enkelte tilfeller kan nå helt ned til planom-
rådet. I ekstreme og kanskje usannsynlige tilfeller indikerer modelleringene at snøskred kan nå helt i sjøen i området 
ved fergeleiet.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i området er større enn 1/1000 for et begrenset 
område ved dagens fergeleie (Figur 8). For et noe større område vurderes den årlige nominelle sannsynligheten for 
snøskred å være større enn 1/5000. Vi vurderer at det ikke er noen deler av planområdet hvor den årlige nominelle 
sannsynligheten for snøskred er større enn 1/100».
SWECO – PROSJEKTNUMMER: 10215646 - Notat Skredvurdering – 24.01.2020

Sårbarhet

Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Om snøskred skulle komme ned til anlegget, kan dette påvirke biloppstillingsplass og adkomst til fergeleie.

Barrierer

Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Ingen registrerte barrierer, men naturlig topografi vil kunne ha en reduserende effekt.

Kunnskapsstyrke

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Data baseres på rapport fra SWECO / NVE / Miljødepartementetx

Usikkerhet

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Er modelleringer, ikke direkte hendelserx

Sannsynlighet

Høy Middels Lav Forklaring

x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig)

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Forventet økt nedbør og mer vær, øker sannsynligheten for slik hendelse(r)

Konsekvens

Høy Middels Lav
Ikke 

aktuelt

Liv og helse x
Beskriv omfang
Kjøretøy og folk kan treffes av 
slikt skred

Miljø x
Beskriv omfang
Ingen varige miljøskader

Framkommelighet x
Beskriv omfang og varighet
Kortvarig stengning av vegen, 
avhengig av omfang

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Er ikke høy ÅDT, derfor ikke så stor konsekvens for lokalsamfunnet.

Tiltak

Beskrivelse av tiltak 1 som anbefales.
ID 06-1 – Etablering av skredvoll ihht anbefaling fra SWECO-rapporten.



Vedlegg 8 – Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsforhold

ID 01 (Naturfare) - Jordskred

«Det er et betydelig løsmassedekke i skråningen, men de fleste steder er det i slakeste laget for utløsning av jord-
skred. Det er heller ikke observert spor etter tidligere jordskred eller flomskred. Bekkene som er observert i skrånin-
gen er svakt erodert inn i terrenget, men ikke i den grad man ville forventet for et område med hyppige skredhen-
delser. Selv om det ikke kan utelukkes at slike skredhendelser kan forekomme er det veldig lite tegn på at det har 
skjedd tidligere, og det vurderes som lite sannsynlig med fremtidige løsmasseskred. Hvis det skulle gå slike skred vil 
de i de fleste tilfeller følge dreneringskanalene som går ned i fjorden nordvest for planområdet.
Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred og flomskred i planområdet er mindre enn 1/5000.» 
SWECO – PROSJEKTNUMMER: 10215646 - Notat Skredvurdering – 24.01.2020 -

Sårbarhet

Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Om jordskred likevel skulle komme ned til anlegget, kna dette påvirke biloppstillingsplass.

Barrierer

Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Ingen registrerte barrierer

Kunnskapsstyrke

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Data baseres på rapport fra SWECO / NVE / Miljødepartementetx

Usikkerhet

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Er modelleringer, ikke direkte hendelserx

Sannsynlighet

Høy Middels Lav Forklaring

x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig)

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Forventet økt nedbør og mer vær, øker sannsynligheten for slik hendelse(r)

Konsekvens

Høy Middels Lav
Ikke 

aktuelt

Liv og helse x
Beskriv omfang
Kjøretøy og folk kan treffes av 
slikt skred

Miljø x
Beskriv omfang
Ingen varige miljøskader

Framkommelighet x
Beskriv omfang og varighet
Kortvarig stengning av vegen, 
avhengig av omfang

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Er ikke høy ÅDT, derfor ikke så stor konsekvens for lokalsamfunnet.

Tiltak

Beskrivelse av tiltak 1 som anbefales.
ID 01-1 – Etablering av skredvoll ihht anbefaling fra SWECO-rapporten.



Vedlegg 9 – Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsforhold

ID 25 (Tilgjengelighet) – Tilkomst for nødetater

Fergeleiet ligger på øya Kågen utenfor Skjervøy. Fergen er eneste forbindelse til øyene Arnøya og Laukøya.

Sårbarhet

Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Eventuelle hendelser som fører til at fergeleiet må stenge, vil få konsekvenser for folk som enten bor eller befinner 
seg på Arnøya og Laukøya. Disse blir avhengige av helikopterassistanse ved alvorlige, akutte hendelser.

Barrierer

Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Det skal etableres en helikopterlandingsplass på fergeleiet, men denne er ikke ment å være en landingsplass for 
ambulansehelikopter, men kun for løft av Daisy-Bell (kontrollert snøras-sprengning).

Kunnskapsstyrke

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Data baseres på identifisering av gjeldende beredskapskapasitet.x

Usikkerhet

Høy Middels Lav Utfyllende begrunnelse for usikkerhet:
Er teoretisk beredskap. Faktisk tilgjengelighet er mer usikkert å si noe om.x

Sannsynlighet

Høy Middels Lav Forklaring

x Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig)

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Nødetatskapasitet antas å være dekkende for det lave antall brukere som kan bli berørt.

Konsekvens

Høy Middels Lav
Ikke 

aktuelt

Liv og helse x

Beskriv omfang
Klimaforhold og andre samtidige 
hendelser kan føre til redusert 
tilgjengelighet.

Miljø x
Beskriv omfang
Vil ha liten påvirkning på miljøet.

Framkommelighet x
Beskriv omfang og varighet
Fergesambandet innstilles. Folk 
isoleres?

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Er ikke høy ÅDT, derfor ikke så stor konsekvens for lokalsamfunnet.

Tiltak

Beskrivelse av tiltak 1 som anbefales.
ID 25-1 – oppdatere kommunens beredskapsplan ift kartlegging av faktisk beredskapskapasitet.



Vedlegg 10.1 - Aktsomhetsområde

Vedlegg 10.2 -Stormflo – 20 år



Vedlegg 10.3 -Stormflo – 200 år

Vedlegg 11 – Aktsomhet – Jord og flomskred



Vedlegg 12 – Snøskred
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