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1.

Forord

IKON Arkitekt og Ingeniør AS utarbeider på vegne av tiltakshavere detaljregulering for gbnr. 122/5,
122/34 og 135/46 ved Våttåbukta på Frei.
Formålet med planen er tilrettelegging for ny boligbebyggelse ved Våttåbukta på gbnr. 135/46. Det
tilrettelegges for 2 nye boenheter, samt omdisponering av 1 eksisterende bolig til garasje/uthus med
mulighet for overnatting.
Antallet boenheter innenfor området øker som følge av tiltaket med 1.
For å sikre at reguleringsplanen ivaretar forhold knyttet til sikkerhet og beredskap er det utarbeidet en
ROS-analyse som er dekkende for plantiltaket. ROS-analysen bygger på vedlagt sjekkliste for vurdering
av risiko- og sårbarhet i samfunnsplanlegging dat. 12.03.2018 og mottatte høringsuttalelser fra varsel om
planoppstart.

02.10.2018
____________________
Marius H. Iversen
Byggingeniør
IKON Arkitekt og Ingeniør AS

2

2.0

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Risikomatrise er lagt til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingene:
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Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

Grønn: liten risiko, som
regel ikke nødvendig med
risikoreduserende tiltak så
lege lov og forskrift er
oppfylt.
Gul: middels risiko, risikoreduserende tiltak må
vurderes
Rød: høy risiko, vil som
regel kreve strakstiltak

Konsekvenser
Definisjon av matrisens verdier:
Sannsynlighet:

Konsekvenser:

Svært sannsynlig

Skjer ukentlig / forhold som er
kontinuerlig tilstede i området

Ufarlig

Ingen personer eller
miljøskader / enkelte tilfeller
av misnøye

Meget sannsynlig

Skjer månedlig / forhold som
opptrer i lengre perioder, flere
måneder

En viss fare

Få/små person- eller
miljøskader / belastende
forhold for enkeltpersoner

Sannsynlig

Kjenner til tilfeller med kortere
varighet

Kritisk

Kan føre til alvorlige
personskader / belastende
forhold for en gruppe personer

Mindre sannsynlig

Kjenner 1 tilfelle i løpet av en
10-års periode

Farlig

Person- eller miljøskader og
kritiske situasjoner
(behandlingskrevende)

Lite sannsynlig

Kjenner ingen tilfeller, men
kan ha hørt om tilsvarende i
andre områder.

Katastrofalt

Personskade som medfører
død eller varige men, mange
skadede, langvarige
miljøskader
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Til grunn for temavalg i ROS-analysen ligger Møre og Romsdal fylkeskommunes sjekkliste dat.
15.12.2016. Analysen omfatter vurdering av risiko og sårbarhet for både menneske, miljø og materiell.
Følgende risiko er avdekket, og følgende avbøtende tiltak foreslås:

Sluttrisiko:
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Det etableres brannvannsuttak på 63mm vannledning
ved ny bebyggelse.
Brannbekjempelse baseres
forøvrig på medbragt vann
fra brannvesenets tankbil.

Konsekvens:

2

Avbøtende tiltak:

Sannsynlighet:

3

Samlet risiko:

Planområdet ligger i
et naturområde med
gress- og
lyngområder nært
inntil ny bebyggelse.
I tørre perioder kan
det være fare for at
skog- og lyngbranner
oppstår og at branner
kan nå bebyggelsen.

Konsekvens:

Naturgitte forhold:
Skogbrann/lyngbrann

Risiko:

Sannsynlighet:

Tema:

2

2

4

2

3

6

Mot nord grenser
eiendommen mot sjø, noe
som reduserer faren fra lyngog skogbranner.

Brann- og ulykkesberedskap:
Slokkevannforsyning Utilstrekkelig tilgang
til brann- og
på slokkevann
ulykkesberedskap
medfører negative
konsekvenser på
utfallet ved
branntilfeller, med
stor fare for materielle
tap og fare for
brannspredning.

Det etableres brannvannsuttak på 63mm vannledning
ved ny bebyggelse.
Brannbekjempelse baseres
forøvrig på medbragt vann
fra brannvesenets tankbil.
Avstanden mellom
nabobygninger innenfor
planområdet vil min. være
20-30m. Dette reduserer
faren for brannspredning og
tap av materielle verdier.
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Det er primært behov for
store slukkevannsmengder i
de fasene av et brannforløp
hvor bebyggelsen er overtent
og hvor primærinnsats rettes
mot vern av nabobebyggelse
og kontrollert nedbrenning
av bebyggelsen som står i
brann. Stor avstand til nabobebyggelse kompenserer i
slike tilfeller for redusert
slukkevannskapasitet.
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Miljø- og landbruk:
Tiltak som tar areal
fra dyrka eller
dyrkbar mark.

Tiltak som tar areal
fra dyrka eller
dyrkbar mark
reduserer landets
matproduksjon og
forsyningssikkerhet.

Areal som berøres av tiltaket
består i hovedsak av bart
fjell med vegetasjonsdekke.
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Deler av tomt benyttes tidvis
på sommeren som
innmarksbeite. Jordbruksarealer som er registrert som
fylldyrka fremstår i dag som
beiteland med forholdsvis
lav kvalitet.
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Jordbruksarealet på
eiendommen henger ikke
sammen med annet
jordbruksareal, og det
begrensede arealet medfører
at eiendommen ikke kan
anses å være drivverdig.

Trafikksikkerhet:
Trafikksikkerhet for
myke trafikanter og
sikker skolevei.

Ferdsel til og fra
barne- og
ungdomsskole kan
medføre fare for
barn- og unge om
ikke skoleveien er
tilrettelagt som sikker
skolevei.

Avstanden til nærmeste
barneskole, Bjerklund
barneskole, er ca. 2,6 km.
Dette innebærer at elever i 1.
klasse vil ha rett til
skoleskyss. I tillegg gir
kommunen fri skyss til
elever ved Bjerkelund
opptaksområde som bor fra
Kvalvikveien 257 –
Kvalvikveien 90 fra 2. – 4.
trinn. Trygg skolevei til
barneskolen vurderes med
dette å være ivaretatt
gjennom kommunens
skoleskyssordning.
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Frei ungdomsskole ligger ca.
800m fra planområdet, og
det er etablert gang- og
sykkelvei langs Fv268.
Langs Kvalvikveien i en
lengde på 380m er det ikke
etablert egen løsning for
gående og syklende, men
veien er i dette området
oversiktlig og har moderat
fartsgrense 50km/t. Det
finnes også alternativ
gangvei til Frei
ungdomsskole via
Sæterhaugen boligområde.
Trygg skolevei til
ungdomsskole vurderes også
å være ivaretatt.
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