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RISIKO- OG SÅRBARHETSHETSANALYSE (ROS).

Dato: 19.04.2012.

Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering.

Innledende farekartlegging.

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete, stedfestede hendelser. En fare er ikke stedfestet og
kan representere en «gruppe hendelser» med store likhetstrekk. Etterfølgende tabell er basert på DSB’s
veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, samt utarbeidede sjekklister fra flere fylkesmenn.

Nedenfor følger en systematisk gjennomgang av analyseobjekt i forhold til de ulike farene, og hvilke tema
som er relevante for den etterfølgende analysen:

Hendelse Vurdering

NATURBASERT

VIRKSOMHETSBASERT
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INFRASTRUKTUR
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SÅRBARE OBJEKTER (anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
for inngrep og skader)

På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, og dermed inngår i
den etterfølgende sårbarhetsanalysen:

1. Stormflo
2. Vind/ekstremnedbør
3. Havnivåstigning
4. Skog-/lyngbrann
5. Elektromagnetisk stråling
6. Skipsfart
7. VA-ledningsnett
8. Trafikksikkerhet

1. Stormflo.

Begrepet stormflo er kort beskrevet som havnivåstigningen som skyldes sammenfall av
springflo og oppstuving av havet pga klimapåvirkning (pålandsvind og lavtrykk).
Framtidig havnivåstigning pga. klimaendringer (nedsmelting av innlandsis) sammen med
stormflo, vil påvirke bebyggelse i strandsonen. I henhold til DSB’s beregninger for 100-års
(år 2000 – 2100) stormflo for Måsøy kommune, er denne beregnet til 285cm. Dette betyr
at de sjønære områdene innenfor planområdet berøres av en eventuell slik stormflo.
Planbestemmelsene legger opp til bygningsplasseringer over 100-års stormflonivå.

2. Vind/ekstremnedbør.

Kombinasjonen vind og ekstremnedbør knyttes ofte opp mot ulike typer skred og stabilitet
i byggegrunn pga. vanninnhold.
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Innenfor planområdet vil disse faktorene sammen ikke ha stor aktualitet. Byggegrunnen
her i hht. NGU’s løsmassekart, består hovedsakelig av bart fjell med tynt lag av løsmasse
over. Imidlertid kan den direkte vindbelastningen her direkte på planlagt bebyggelse bli
betydelig. Eiterfjorden har en orientering i nord-syd retning, med en klar styring av vind i
mellom fjellsidene. Landskapet er åpent med få elementer som bremser fri vind.

3. Havnivåstigning.

Beregnet 100-års (år 2000 – 2100) havnivåstigning for Måsøy kommune er 67 cm. I
utgangspunktet kan dette ikke virke dramatisk, men kombinert med sammenfallende
oppstuving av havet pga. spesielle værforhold, skapes stormflo, som er tidligere beskrevet
i pkt. 1.

4. Skog-/lyngbrann.

Markdekket i planområdet består i hovedsak av lyng, myr og grasbakke. I tørre perioder
på sommeren vurderes området som middels utsatt for brann ved eventuell antennelse.

5. Elektromagnetisk stråling.

En høyspentlinje på 22 kV berører den sørligste delen av planområdet gjennom et område
med arealformål LNFR – friluftformål, og et område med arealformål Næring/industri.
Innenfor området til friluftsformål tillates det ikke noen form for byggetiltak i det avsatte
fareområdet, med en bredde på 16,0 meter.
I området for Næring/industri ligger fareområdet utenfor byggelinjen.
Faren for elektromagnetisk stråling vurderes som liten.

6. Skipsfart.

Etablering av landbasert settefiskanlegg vil medføre transport av settefisk med brønnbåt.
Overføring av settefisk fra anlegg på land til brønnbåt skjer ved pumping gjennom
rør/slanger. Forankring av brønnbåt i området under denne prosessen kan skje på to
alternative måter:
a) oppankring så nært som mulig i forhold til settefiskanlegg på land, som

dybdeforholdene tillater,
b) landfortøyd inntil steinkai der industriområde er foreslått i planen.

Ved alternativ a) oppankring må det tas hensyn til eksisterende reservevannsledning til
Havøysund, som følger fjordbunnen. Tilsvarende må det tas hensyn til inntaksledning for
sjøvann til landbasert settefiskanlegg, som følger fjordbunnen.

Ved alternativ b) landfortøyd til steinkai kan det, ved pålandsvær, være aktuelt med
utlegging av ankerfortøyning, og de samme hensyn som ved alternativ a) vil gjelde.

7. VA-ledningsnett.

Eksisterende reservevannsledning for Havøysund passerer gjennom planområdet delvis
gjennom friluftsområde, området for næring, områder for kulturminner og kulturmiljø, og
kombinert næring/industri.
Vannledningen må merkes og sikres mot eventuelle skader i
forbindelse med veibygging og etablering av virksomheter i byggeområdene.



ROS-analyse 2014-05-15

8. Trafikksikkerhet.

Etablering av virksomheter i alle byggeområdene i framtiden vil nødvendigvis medføre
mer biltrafikk inn og ut av området. Med nytt internt veikryss er det viktig at siktforhold
i krysset tilfredsstiller kravene i Statens Vegvesens Håndbok 017.


