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Metode og forutsetninger 

 
Det benyttes ikke eget skjema i ROS-analysen da området ikke ligger i et område hvor ras, 
skred, flom mv er et registrert tema i offentlige kart og register-tjenester.  
 
Det skal bygges boliger, fritidsboliger og andre tekniske anlegg.  
Nedbørsmengder, overvannshåndtering og stormflonivåøkning er de største utfordringer i 
forhold til klimatilpasning.  
Hele planen inkludert byggeprosjekter ses på som tiltak som ikke skaper store 
usikkerhetsmomenter og risiko.  
Det er ikke registrert ustabile grunnforhold på stedet.  
De omkringliggende områder bidrar ikke med usikkerheter eller forhold som får 
konsekvenser for planområdet.  
Det er tatt inn klimapåslag i notatet. Det antas at utbyggingen ikke får konsekvenser for 
områder utenfor planområdet.  
 
Hensynet til samfunn og innbyggere vil kunne ivaretas på en god måte innenfor 
planområdet og planen vil ikke føre til negative konsekvenser utenfor planområdet.  
 
Absolutte sikkerhetskrav ivaretas direkte i planforslaget.  
 
 

Risikovurdering 
 
Nedbør og flom 
Det forventes en økning i intensiv nedbør, dette medfører flere regnflommer og økt behov 
for kapasitet på overvann.  
 
Havnivåendringer i Norge får «hjelp» av landhevingen i Skandinavia. Landhevingen 
medfører at havnivåstigning i Norge framskrives til å bli noe lavere enn det globale 
gjennomsnittet. Havnivåstigning med klimapåslag er satt til 61 cm i Heimsjø.  
 
De norske vannstandsmålerne registrerer havnivået kontinuerlig, og på bakgrunn av 
registreringene er det utført statistiske beregninger av returnivåer for ulike 



REGULERINGSPLAN FOR VIKAN GÅRD – RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Side 2 av 2 
 

gjentaksintervaller. Returnivået over middelvannstand for et 200 års gjentaksintervall er 
2,1 meter i Heimsjø.  
Dvs at dagens bolighus på Vikan Gård er bygningen/plasseringen som kan utsettes for 
skader som en følge av ekstreme havnivåendringer. At bygget derfor planlegges endret til å 
huse administrasjonssenter i 1.etasje ses på som positivt i forhold til varig opphold og 
skadeomfang, fare for liv og helse reduseres ved endret bruk fra bolig til administrasjon. 
Teknisk rom må legges minimum en meter over bakkenivå ved en omgjøring av bolighus til 
administrasjonssenter.  
  
VA og overvann 
Det må bygges ut VA i området, dette kan medføre endringer i vannets gang i fjellet, det 
er viktig at va-grøfter sikres mot utvasking.  
 Overvann håndteres med åpne grunne grøfter, grøftene må bygges for nedbør utover 
dagens normal og være tilpasset slik at de ikke får flomveier som berører bebyggelse og 
teknisk infrastruktur.  
Det er ikke fare for ekstreme værsituasjoner som krever planlegging utover gjeldende 
standarder og regelverk.  
 
Generelt 
Usikkerhetsmomenter er trafikksikkerhet og forhold det vil være en teoretisk risiko for på 
de fleste anleggsplasser.  
Forhindre spredning av fremmede arter sikres gjennom planens bestemmelser.  
Den største risikoen utover trafikkulykker, brann og forurensing anses for å være person- 
og materialskader ved anleggsvirksomhet som ivaretas i arbeidsmiljøloven og annet 
regelverk.  
 
Infrastrukturen (veg, vann mv) skal ivareta adkomst og sikkerhet ved brann.  
 
Verst tenkelige scenario 
 Strømmen blir borte, det blir brann med spredning i boligfeltet, stormflo, vind fra 20 m/s 
og økende. 
Det er gjennomkjøringsveg på boligfeltet som sikrer adkomstveg/rømningsvei. 
To utleiehytter og en fritidseiendom kan risikere å ikke få vegadkomst pga stormflo, men 
kartgrunnlaget viser at stormfloen da må over 2,5 meter.  
Vindforholdene kan skape farlige situasjoner i form av flyvende gjenstander, det er mange 
områder i planområdet med le og bygninger er bygget for å takle sterk vind.  
 
Forurensing 
Det legges vekt på under byggingen at entreprenører er ekstra forsiktige ved behandling av 
diesel og oljer på maskiner og utstyr.  
Hogst/rydding av trasér må foretas i perioder hvor det ikke er utvidet skogbrannfare.  
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