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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Oppdragsgiver ønsker å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Det er opprettet 

et nytt selskap “Tower hotell AS”. Man ønsker samtidig å se på muligheten for å bygge et nytt 

kulturhus i tilknytning til hotellet. Kulturhusfunksjoner og hotellfunksjoner kan således utfylle hver-

andre. Dette kan gi flere positive synergieffekter for begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde 

en større multisal, kino, serveringstilbud og arealer for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at 

hotell- og kulturhusfunksjonene skal ha gjensidig bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av 

Fauskes kulturtilbud i samarbeid med kommunen. 

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

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 

Planområdet omfatter ca. 23,8 daa og er i kommuneplanens arealdel avsatt som sentrumsformål. 

 

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. 

 

  

Figur 1 Planområdet 
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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 til-

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

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

 

Det er gjennomført en innledende risikovurdering i prosjektgruppa 25.09.2017, tidlig i regulerings-

fasen. 

 

Den 18.06.2018, ble det gjennomført samling med representanter fra Salten Brann og Politiet, 

hvor alle relevante uøsnkede hendelser ble identifisert og vurdert/drøftet.  

 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

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

lyse 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 

 

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 av-

bøtende 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 grunnlags-

materiale, kjente data og registreringer, gjennomførte tema-utredninger (støy, reindrift og frilufts-

liv/turisme) 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 re-

videres. 

 

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 
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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 pro-

sjektet. 
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2. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE – HVORFOR-NÅR? 

 

Å fremme samfunnssikkerhet i arealplanleggingen innebærer å gjøre en helhetlig vurdering av hva 

slags virkning planene kan ha på samfunnet og befolkningen. Dette samsvarer med det som var 

intensjonen da begrepet ble tatt inn i PBL1: 

 

• Bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom. 

• Bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre 

en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette. 

 

ROS-analysen gjennomføres etter krav i Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt utgangspunkt i 

rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB). Det foreligger veileder knyttet til planarbeidet, men også i forhold til vurde-

ringer opp mot miljøkriminalitet og tilsiktede hendelser (terror ol) som Politidirektoratet har utar-

beidet. 

 

Dette tiltaket må kunne omtales som spesielt og spektakulært. Det vil prege Fauske som by og 

miljøet og samfunnet det utvikles i. 

 

Det sees som hensiktsmessig å gjennomføre en innledende ROS-analyse for å avdekke mulige 

uønskede hendelser som håndteres i det videre arbeidet. Innledende ROS-analyse vil gi input til 

planprogrammet, der det skal synliggjøres hvordan planarbeidet skal gjennomføres og hvilke tema 

som skal utredes spesielt. 

 

DSB anbefaler at en ROS-analyse omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet. 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser 

når det legges på klimapåslag for relevante naturforhold. 

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder. 

• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller 

om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 

 

 

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 dette, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

 

ROS-analysen skal se på risiko i forhold til oppbygging, drift og vedlikehold i anleggsfase og i 

permanent fase. 

 

Noe av det som identifiseres kan knyttes til reguleringsprosessen, mens andre tema kan knyttes 

til prosjekterings- og byggefasen. Vurderingene skal sortere på dette. 
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3. METODE 

3.1 Analyse av risiko 

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

risiko for i alt 29 ulike hendelser/situasjoner.  

 

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

ring av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat dette pro-

sjektet.  

 

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 risi-

kobilde 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. 

 

3.1.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

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

 

Kate-

gori 

Tidsintervall Sannsynlighet (per år) Forklaring 

E Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10% Svært høy 

D 1 gang i løpet av 10 til 50 år 2-10% Høy 

C 1 gang i løpet av 50 til 100 år 1-2% Middels 

B 1 gang i løpet av 100 til 1000 år 0,1-1% Lav 

A Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år <1% Svært lav 

Tabell 1 Vurdering av sannsynlighet 

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

Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap:  
 

Kate-
gori 

Liv/helse Naturmiljø (geografisk 
utbredelse/varighet) 

Kulturmiljø (fredningssta-
tus/grad av ødeleggelse) 

Økono-
miske tap 

5 >10 dødsfall, 

>100 skadde 

>300 km2/km, >10 år Fredet kulturmiljø/ omfattende 

ødeleggelse 

>5 mrd. kro-

ner 

4 6-10 dødsfall, 
20-100 skadde 

>300 km2/km, 3-10 år 
30-300 km2/km, >10 år 

Fredet kulturmiljø/ begrenset 
ødeleggelse 
Fredete kulturminner/ omfat-
tende ødeleggelse 

2-5 mrd. kro-
ner 

3 3-5 dødsfall, 6-
20 skadde 

30-300 km2/km, 3-10 år 
3-30 km2/km, >10 år 

Fredete kulturminner/ begren-
set ødeleggelse 
Verneverdig kulturmiljø/ om-
fattende ødeleggelse 

0,5-2 mrd. 
kroner 

2 1-2 dødsfall, 3-
5 skadde 

3-30 km2/km, 3-10 år 
<3 km2/km, >10 år 

Verneverdig kulturmiljø/ be-
grenset ødeleggelse 
Verneverdige kulturminner/ 
omfattende ødeleggelse 

10-500 mill. 
kroner 

1 Ingen dødsfall, 
1-2 skadde 

<3 km2/km, 3-10 år Verneverdige kulturminner/ 
begrenset ødeleggelse 

<100 mill. 
kroner 

Tabell 2 Vurdering av konsekvens 
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3.2 Evaluering av risiko 

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

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med numme-

rering mellom 1 og 29 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. 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels      

B - Lav      

A – Svært lav      

Tabell 3 Risikomatrise 

 

 

 

  



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

4. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

4.1 Sjekkliste 

 

Nr. Hendelse/situasjon Aktuelt? Risikovurdering 

 Naturhendelser 

1 Ekstremvær Nei  

2 Steinskred/-sprang Nei  

3 Løsmasseskred Ja Det er gjennomført geotekniske undersøkelser. Løs-

masser i sjøbunnen. 

4 Overvannsproblematikk Ja Økt nedbør, flom etc pga klimaendringer. VA-plan 

over området må ta opp i seg overvannshåndtering. 

5 Skogbrann Nei  

6 Jordskjelv Nei?  

7 Havnivåstigning Ja Hotell er planlagt ut på en pir i Fauskevika. Bebyg-

gelse legges på kote + 3,0. 

8 Vindutsatt Ja Fauske er vindutsatt og hotellet er planlagt som et 

slankt og høyt tårn. Bygget må prosjekteres for sterk 

vind. 

9 Naturlige terrengformasjoner 

so utgjør spesiell fare 

Nei  

 Store ulykker – på veg 

10 Større trafikkulykker på veg Ja En økning i antall kjøretøy kan gi økt ulykkesrisiko på 

veien.  

11 Ulykke i tunnel Nei  

12 Bussulykke Ja Hotellet vil generere en økning i antall busser, spesi-

elt turistbusser. Økning kan gi økt ulykkesrisiko. 

13 Ulykke med farlig gods Nei  

 Store ulykker – i sjø 

14 Skipskollisjon Nei  

15 Skipsforlis Nei  

16 Tankskipulykke Nei  

17 Passasjerskipulykke Nei  

18 Ferjeulykke Nei  

19 Stort oljeutslipp Nei  

 Store ulykker - brann 

20 Brann i transportmiddel Nei  

21 Brann i bygninger og anlegg Ja Det vil alltid være en viss risiko for brann i bygninger 

og anlegg. Planlagt hotell har kun én adkomst. Både 

evakuering og brannbiler må benytte samme ad-

komst. 

22 Andre branner Nei  

 Store ulykker - annet 

23 Hendelser under store arrange-

menter 

Ja Evakuering ved hendelser under store arrangemen-

ter. Hotellet har kun én adkomst. 

24 Kollaps/totalhavari av bygning Ja Det vil alltid være en viss risiko for kollaps av byg-

ninger.  

25 Langvarig bortfall av energifor-

syning 

Ja Det vil alltid være en viss risiko for bortfall av energi-

forsyning. Tiltaket medfører ingen økt risiko, men 

bortfall vil ha konsekvenser for driften av både hotel-

let og kulturhuset. 
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26 Langvarig utfall av telekom/IKT Ja Det vil alltid være en viss risiko for utfall av tele-

kom/IKT. Tiltaket medfører ingen økt risiko, men 

bortfall vil ha konsekvenser for driften av både hotel-

let og kulturhuset. 

27 Langvarig bortfall av drikke-

vannsforsyning 

Ja Det vil alltid være en viss risiko for bortfall av drikke-

vannsforsyning. Tiltaket medfører ingen økt risiko, 

men bortfall vil ha konsekvenser for driften av både 

hotellet og kulturhuset. 

28 Fallulykke/drukningsulykke Ja Selvmord, båtulykke, fall utfor kaikant, utforkjøring 

med bil. 

 Terrorisme 

29 Terrorangrep Ja Tilfeldig gjest 

Båtpåkjørsel – pæler/fylling 

Bil i høy hastighet 

 

 

 

Identifiserte uønskede hendelser: 

3 Løsmasseskred 

10 Ulykke på veg 

12 Bussulykke 

21 Brann i bygninger og anlegg 

23 Hendelser under store arrangementer 

28 Fallulykke/drukningsulykke 

29 Terrorangrep 
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5. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

5.1 Sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser 

 

5.1.1 Grunnforhold/Løsmasseskred 

Geoteknikk er et eget utredningstema og rapport er vedlegg til reguleringsplanen. 

Det er ingen registrerte skredhendelser eller faresoner for kvikkleire markert innenfor planområdet. 

Rambøll har gjennomført geotekniske undersøkelser både for landdelen og sjødelen av planområ-

det.  

 

Tiltaket på land ligger ikke innenfor eller i utløpet for noen tidligere kartlagt kvikkleiresone, men 

det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i skråningen nord for utbyggingsområdet i forbindelse 

med gamle grunnundersøkelser for Fauske Meieri. Grunnundersøkelser viser at grunnen generelt 

består av et topplag med tørrskorpeleire, over et leirelag med varierende mektighet. Det er bereg-

net stabilitet, og det er påvist tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVEs veileder 7/2014.  

 

Grunnundersøkelsene i sjøområdet viser løsmasser ned til 9 meter på med dypeste. Beregningene 

viser at stabiliteten for dagens terrengsituasjon på sjøbunn ikke er tilfredsstillende iht. krav i Eu-

rokode 7 og NVEs retningslinjer 7/2014. Massene mudres ut og fylling plasseres direkte på berg.  

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels      

B - Lav     X 

A – Svært lav      

 

5.1.2 Trafikksikkerhet 

Trafikk er et eget utredningstema og rapport er vedlegg til reguleringsplanen. 

Området er ikke spesielt ulykkesbelastet. Det har skjedd 3 ulykker i Sjøgata og én langs E6 i 

nærheten av planområdet hvor alle involverte kun ble lettere skadd. En ulykke involverte fot-

gjenger, og en involverte syklist. 

 

Økt trafikk fører til større sannsynlighet for trafikkulykker, men området ligger i et sentrumsområde 

med lav fartsgrense, som bidrar til å holde skadegraden av en eventuell ulykke lav. Planforslaget 

legger opp til et sammenhengende areal fra torget til piren, men fortsatt med mulighet for gjen-

nomkjøring langs strandpromenaden. Det er mye som foregår i dette området med busser til ho-

tellet, samt varelevering til hotellet. God merking og skilting vil holde trafikkiskkerheten på aksep-

tabelt nivå. Imidlertid kan det oppstå ryggesituasjoner med busser eller varebiler som kan utfordre 

sikkerheten. Kravene til sikekr håndtering av kjøretøy må likevel antas å li ivaretatt. 
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Det er utfordrende å ha vareleveranser og publikumsområder i samme område, og særlig i rykke-

situasjoner. Sannsynligeten for ulykker er tilstede, selv om fart er liten og dermed liten konsekvens 

 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy X     

D – Høy      

C – Middels      

B - Lav      

A – Svært lav      

 

5.1.3 Brann i bygninger og anlegg 

Det er alltid en viss risiko for brann i bygninger og anlegg. Dersom det oppstår brann i hotellet som 

utvikler seg, kreves det rask og omfattende utrykning fra brannetaten. Hotellet ligger på en pir 

med tilgang fra land på kun en side, men med tilgang fra sjø på flere sider. Hotellet ustyres med 

automatisk slokkekapasitet og brannheiser for innsatsstyrkens atkomst inn i bygget. Fokus vil være 

etasje 0,1 og 2 med tanke på slokking, mens for de øvrige etasjene er det evakuering/røykdykking 

som er aktuelt.  Tilgangen vil være fra hotellets framside, mens det er behov for mindre kjøretøyer 

ut til enden av prien for eventuelle hendelser der.  

 

Det kan være tfordrende med branntilløp ved hotellets framside, for eksempel en bilbrann i vare-

mottaket. I slike tilfeller er innsatsstyrkens responstid viktig. 

 

Slokkevann i hydrant ved Sjøgata er knyttet til ledningsring med god kapasitet. Det må imdlertid 

etableres uttak på to eller flere steder på piren. 

 

Dersom brannetaten ikke ankommer i tide ved en større brann, kan det i verste fall oppstå fare for 

liv og helse for et betydelig antall personer. 



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels     X 

B - Lav      

A – Svært lav      

 

 

5.1.4 Hendelser under store arrangementer 

Både kulturhuset og hotellet dimensjoneres for større arrangementer. Hendelser med behov for 

utrykning fra både politi, brann og ambulanse kan oppstå. 

 

Hotellet ligger på en pir med tilgang fra land på kun en side, men med tilgang fra sjø på flere sider. 

Ved en uforutsett hindring på landsiden er hotellet avhengig av utrykning med båt. Arrangement 

som dette m omsøkes og det må rekvireres/leies inn tilstrekklig vakthold. 

 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels     X 

B - Lav      

A – Svært lav      

 

 

5.1.5 Fallulykke/drukningsulykke 

Hotellet er planlagt ut på en pir i Fauskevika. På grunn av havnivåstigning legges hotellet og topp 

pir på kote +3,0. Det vil alltid være en viss risiko for fallulykker fra en pir som videre kan resultere 

i drukningsulykke. Det vil også være en viss risiko for utforkjøring med bil og båtulykke som kan 

resultere i drukningsulykke. 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels    X  

B - Lav      

A – Svært lav      

 



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

5.1.6 Terrorangrep 

Hotell og kulturhus som genererer mye folk og arrangerer større arrangementer kan ses på som 

aktuelle terrormål. Det vil alltid være en risiko. Noen hendelser kan en ikke hindre, mens andre 

kan det gjøres tiltak mot. For eksempel vil fartsdempende tiltak redusere mulighet for å kjøre bil 

med stor hastighet inn i menneskemengder. 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels      

B - Lav      

A – Svært lav     X 

 

 

5.2 Risikomatrise – risiko- og sårbarhetsbildet 

 

Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1 2 3 4 5 

E – Svært høy      

D – Høy      

C – Middels    28 21,23 

B - Lav     3, 

A – Svært lav     29 
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6. IDENTIFISERING AV TILTAK 

 

6.1 Risikoreduserende tiltak 

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

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

 

Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

Grunnforhold/løsmasseskred Fylling i sjø reguleres i plankartet.  

Geotekniske prosjektering gjennomføres. 

Trafikksikkerhet Det bør vurderes å flytte inngang til konferanseavdeling fra va-

releveringsområdet. Det bør videre gjennomføres god merking, 

skilting og informasjon om kjøremønster ved henting/leveran-

ser. 

Brann i bygninger og anlegg En realisering av planforslaget vil kunne medføre behov for å 

endre organisering og/eller økt utstyrsbehov til brannredska-

pen. Kravet for utrykning er 10 minutter, noe som ansees som 

akseptabelt. 

 

Vurdering av de branntekniske tiltakene er en del av byggets 

prosjektering og det er ansvarlig brannprosjekterende sin 

oppgave å påse at kravene i teknisk forskrift er ivaretatt. Det 

må vurderes brannheis(er), tilgang til slokkebrann og adkomst 

til pirens ytre del med mindre utrykningskjøretøy. 

 

Det må settes fokus på utforming og materialbruk ved mulig 

bilbrann ved varemottak. 

 

Salten brann må vurdere om eventuelle tiltak i byggesaken 

reduserer risikoen til et akseptabelt nivå. 

 

Hendelser under store arrang-

ementer 

Realisering av planforslaget vil kunne medføre behov for å 

endre organisering og/eller økt utstyrsbehov til utrykning. Til-

tak skal omsøkes og det skal dokumenteres tilstrekkelig vakt-

styrke for gjennomføring av arrangement. 

 

Dette er forhold som ligger utenfor reguleringsplanen, men som 

må følges opp. 

Fallulykke/drukningsulykke Prosjektet ivaretar sikkerhet på kanter i tråd med tekniske 

krav. Det innebærer gjerder og elelr stengsler på tak og pir. 

Terrorangrep Etablering av møbler og eller pullerter i åpne områder, for på 

den måten hindre kjøretøy i stor fart. 

I sjø må det vurderes tiltak i sjø på utsiden av området der 

vann knyttes inn mot hotellbygningen. 

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

 

  



 

Ros-analyse  

 

 

 

 
 
 

  

6.2 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 ak-

tuelle fasen. 

 

 

 

Hendelse/fare Endring i risiko 

- Anleggsfase 

Endring i risiko 

- Permanent 

Grunnforhold/løsmasseskred Uendret risiko Redusert risiko 

Trafikksikkerhet Uendret risiko Redusert risiko 

Brann i bygninger og anlegg Uendret risiko Redusert risiko 

Hendelser under store arrangementer Ikke relevant Redusert risiko 

Fallulykke/drukningsulykke Uendret risiko Redusert risiko 

Terrorangrep Ikke relevant Redusert risiko 

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

 

 

7. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 7 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

• Løsmasseskred 

• Ulykke på veg 

• Bussulykke 

• Brann i bygninger og anlegg 

• Hendelser under store arrangementer 

• Fallulykke/drukningsulykke 

• Terrorangrep 

 

Det må rettes spesiell oppmerksomhet til brann og utrykning ved ulykker. 

 

Det er foreslått gjennomføring av 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.  
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