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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Det skal lages en detaljert reguleringsplan for Fillan sentrum i henhold til plan- og bygningslovens § 

12-3.  

 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som videreutvikler Fillan slik at registrerte 

kvaliteter og stedsidentitet blir lagt til grunn. Planen skal videreføre anbefalinger fra stedsanalysen, 

utarbeidet av Pir II i 2016, supplert med dette planarbeidets egne analyser. I sentrumsområdet i Fillan 

i dag ser man utfordringer i både trafikkmønster, grønnstruktur/ friluftsmuligheter og 

bebyggelsesstruktur. Analysen skal peke på ulike arealers sårbarhet eller egnethet for utbygging. 

 

Reguleringsplanen skal gi rammer for hvordan Fillan skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Det er 

ønskelig at planen skal være grovmasket og fleksibel for å håndtere ulike behov over tid. Samtidig 

som det settes klare linjer for å oppnå ønsket utvikling ved hjelp av byggegrenser, maks 

byggehøyder, areal til lek, opphold og møteplasser. Planen skal være detaljert nok til å gå direkte til 

byggesak. 

 

Planen skal følges av en formingsveileder som gir retningslinjer for hvordan sentrum skal utformes. 

 

Reguleringsplanen skal vise utviklingspotensial og bygge opp under elementer som er særegne for 

sentrumsområdet og kan skape en identitet. 

1.2 Planområdet 

Hele planområdet er på ca. 172 daa, hvorav 100 daa settes av til byggeformål, 36,5 daa til 

grønnstruktur og 36 daa til samferdselsformål. 
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Figur 1 Planområdet 
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Det er i planforslaget søkt å få gode vegløsninger for god trafikkflyt samtidig som det tilrettelegges for 

helthetlige løsninger for gående. Økt trafikksikkerhet har stått i fokus som igjen gjør det tryggere for 

myke trafikanter å ferdes i sentrum.  

 

Områdene avsatt til boligbebyggelse er eksisterende boliger som er videreført og med bestemmelser 

om utnytting og høyder som fra tidligere planer. Nye byggegrenser er satt for å følge opp 

intensjonene og endringene den nye planen medfører.  

 

For sentrumsområdene som ikke er definert som «rene» områder for offentlig tjenesteyting er det 

valgt å benytte sentrumsformål. Bakgrunnen for dette er at formålet rommer formålene man ønsker 

seg i sentrum og en ser for seg at et bygg kan romme flere funksjoner. Sentrumsformålet rommer 

forretninger, kontor, verksted, tjenesteyting, hotell/overnatting, bevertning, boligbebyggelse og 

nødvendig grå og grønne areal til bebyggelsen. 

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 tilpasset 

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

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

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon som har 

vært tilgjengelig på tidspunkt for utarbeidelse av analysen. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 

påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 

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

1.    Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, men kan være en 

teoretisk sjanse. 

2.    Mindre sannsynlig: Hendelsen kan skje, mellom en gang hvert 10. år og én gang hvert 50. år. 

Kjenner ett tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

3.    Sannsynlig: Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én gang hvert år 

og en gang hvert 10. år. 

4.    Meget sannsynlig: Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer enn 

en gang hvert år. 
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i fire kategorier: 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ubetydelig/ufarlig  

  

1 Ingen personskader eller miljøskader. Systemer 

settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte 

skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for 

reservesystemer. 

Mindre alvorlig /en viss fare 2 Få eller små personskader. Mindre miljøskader. 

Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan føre 

til skader dersom det ikke finnes 

reservesystemer/ alternativer 

Alvorlig 3 Få men alvorlige personskader. Omfattende 

miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. 

ledningsbrudd i grunn og luft. 

Svært alvorlig 4 Døde personer eller mange alvorlig skadde. 

Alvorlige og langvarige miljøskader. System 

settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig. Kombinasjon av 

flere viktige funksjoner ute av drift. 

 

Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 

hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en 

risikomatrise, hvor farge angir risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre 

del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i 

nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre Alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre 
sannsynlig 

    

Lite sannsynlig     
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● Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

● Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

● Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig 

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko‐ og 

sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 

skadebegrensende. 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende 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 skrivebordstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte konsekvensutredninger 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 revideres. 

 

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 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 prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet informasjon i eksisterende databaser, utkast til 

detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av 

planområdet 

 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 

inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. Vurderingen 

kan skje på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 

eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis en forklaring på den angitte 

sannsynligheten. 

 

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 

eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.  

 

Eksisterende barrierer kan f.eks. være flom- og skredvoller, nød- og redningstjenestens innsatstid, 

overvannssystemet, eller utbyggingsformålet, f.eks. en skoles eller sykehjemmets evne til å 

opprettholde tjenester dersom de utsettes for en uønsket hendelse. Dersom den uønskede hendelsen 

medfører følgehendelser, kan det påvirke en videre utvikling av den uønskede hendelsen og dermed 

også gi større konsekvenser. Hvis dette er aktuelt, må det vurderes nærmere og begrunnes.  

 
Konsekvensvurdering  

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og utbyggingsformålet. De 

konsekvenstypene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier, og 

blir beregnet som belastning for befolkningen, som:  

• liv og helse  

• stabilitet  

• materielle verdier 

 

Usikkerhet  

Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en mulig uønsket hendelse vil inntreffe, 

omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet gjøres ut ifra det 

kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingen.  
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2.2 Sjekkliste 

Tallene med nummerering mellom 1 og 16 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 

Ufarlig Mindre Alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     

Sannsynlig  2, 3, 4, 5, 10   

Mindre 
sannsynlig 

 8, 16 1,   

Lite sannsynlig  11, 13,14 9, 12 15 

 

 

 
Nr. Hendelse/Situasjon Vurder

ing av 

risiko  

Vurder

ing 

etter 
tiltak 

Forslag til tiltak 
i planen 

Kommentar 

Naturhendelser  

1 Skade ved lynnedslag 
 

  Bestemmelse om 
lynavleder på høye 
bygg 

Havari av transformator i 
forbindelse med 
lynnedslag kan oppstå. 

2 Lyng og skogbrann    Det er ikke store skog- 
eller lyngområder i 
området, men det kan 
spre seg til sentrum. 
Kapasiteten på 
slokkevann i Fillan er 
tilstrekkelig i dag.  

3 Medfører bortfall av tilgang 

til el-kraft spesielle 
ulemper? 

   Beredskap- og 
evakueringsplan for 
helseinstitusjoner. 

4 Medfører bortfall av tilgang 
til datakommunikasjon 
spesielle ulemper? 

   Det må legges til rette 
for backup-løsninger på 
nett og mobil. 

5 Utilstrekkelig vannkapasitet 
Fillan  

   Stor utbygging på Fillan 
og 
vannkapasiteten/trykket 
kan til tider være lav.  

6 Brudd på vannforsyning    Hitra har 
ringledningsnett som gir 
større leveringssikkerhet 
ved brudd og 
reparasjoner.  

7 Kjemikalier eller bakterier i 
vannanlegg/ vannforsyning 

   Det er ikke vannanlegg 
innenfor planområdet. 
Kontroll av vannkvalitet. 

8 Smittsomme sykdommer 
(epidemi/pandemi) 

   Planen legger opp til 
tettere bebyggelse, men 
det er ikke lagt opp til 
konkrete tiltak som 
hindrer epidemi/pandemi 

9 Er området utsatt for 
overvannsproblematikk 

eller flom? 

  Krav om grønne tak 
på nye bygg i 
bestemmelsene 

Store asfalterte flater og 
bygg med takflater  
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10 Klimaendringer-ekstremvær 
-vind 

  Krav om grønne 
tak? 

Hitra er generelt 
vindutsatt. Bygninger og 
andre konstruksjoner må 
prosjekteres for 
lokalklimatiske forhold. 
Fillan ligger godt over 
kote 3, dermed er ikke 
stormflo en trussel. 

 Store ulykker:  

11 Trafikkulykker   Oppstramming av 
kryss, sikrere 
kryssløsninger for 
myke trafikanter 
frisiktsoner. Flytte 
utkjøring for 
ambulanse.  

Lite registrerte 
trafikkulykker i området.  
I arbeidet med 
sentrumsplanen har det 
blitt gjennomført en 
trafikkanalyse. Dette er 
innlemmet i plankartet 
og gjort 
trafikkløsningene sikrere 
enn dagens situasjon.  

12 Brann     Det er tilstrekkelig 
slokkevann på Fillan. Det 
er veg på alle kanter 
som gjør tilkomst for 
nødetater god.  
Umiddelbar nærhet til 
nødetater. 

13 Veg sperret/ødelagt    Det er 
omkjøringsmuligheter i 
området, men ikke 

internt om feil veg blir 
midlertidig stengt. 

14 Hendelse som hindrer 
utrykning for nødetatene 

   Innenfor planområdet er 
det mulig å manøvrere 
seg frem for nødetater 
selv om hovedvegen blir 
sperret. Umiddelbar 
nærhet til nødetater.  

15 Kollaps/totalhavari av 
bygning 

   Det er viktig at ny 
bebyggelse følger 
gjeldende regelverk. 

16 Kriminalitet-belysning, 
boliger – «overvåkning» 

skaper trygghet 

  Kombinerte formål- 
Tillater 
boligbebyggelse 
over 
næringsbebyggelse 
i 1. etasje.  

Kombinerer formål i 
større grad enn i dag. 
Mulighet for 
boligbebyggelse rundt 
sentrumsparken som gir 
en naturlig overvåkning 
både på dagtid og på 
kveldstid. 
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2.3 Utdypende vurdering av hendelser 

Nr. 5 Uønsket hendelse: Utilstrekkelig vannkapasitet 

Beskrivelse av uønsket hendelse  

-For lavt trykk kan føre til urent vann trenger inn i systemet 

Årsaker 

- Stor boligutbygging uten økning av vann-/rensekapasiteten 
- Stort forbruk fra mange enheter på samme tid 

Identifiserte eksisterende tiltak 

- Det er overvannsledninger med lav kapasitet i dag.  

Sannsynlighet Middels Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

- Lavt trykk i bebyggelsen som ligger høyest i området. 

Sårbarhetsvurdering 

- På kort sikt ikke noen plan for utbedring 

- Det bygges flere boliger på Fillan 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenskategori  

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse   X  Vurderes ut fra antall 

Hendelsen kunne i verste fall føre 

til helseskade 

Stabilitet   

 

 

X  Vurderes ut fra antall og varighet 

Svikt i samfunnsfunksjoner  

Materielle verdier   X  Vurderes ut fra direkte skade på 

eiendom 

Under en million 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

- Kunne ført til helseskader ved forurenset vann 

Usikkerhet: 

Lav 

Begrunnelse: 

- Det er målbart hvor mye vann som blir brukt 

Forslag til tiltak 

Rekkefølgebestemmelse om at utbygging av nye områder innenfor planen ikke skal skje før hovedplan for 

vannforsyning foreligger, eller tiltak for bedring av vannkapasitet for Fillan er gjennomført. 
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Nr. 6 Uønsket hendelse: Oversvømmelse på Fillan - Helsetun 

Beskrivelse av uønsket hendelse  

-Styrtregn fører til oversvømmelse på grunn av overvann 

-Intenst regn over lengre tid 

 - Økt vannstand 

Årsaker 

-Mye nedbør på kort tid 

-Snøsmelting 

-Store flater med bygninger og parkering som samler mye vann 

-Manglende systemer for håndtering av overvann  

Identifiserte eksisterende tiltak 

Det er overvannsledninger med lav kapasitet i dag.  

Sannsynlighet Middels Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

-Asfalterte flater med lite grøntareal, dårlig avrenning 

-Klimaendringer og områdets sårbarhet for flom/oversvømmelse 

Sårbarhetsvurdering 

-Problemer med mye vann over bakken pga. manglende kapasitet til å håndtere overvann vinter/vår 

-Bekker som finner nye løp som kan gå utover planområdet.  

-Strømstans hos helsetun og antatt behov for evakuering av beboere som er avhengig av elektromedisinsk 

utstyr 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenskategori  

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse   X  Vurderes ut fra antall 

Hendelsen kunne i verste fall føre 

til helseskade 

Stabilitet   

 

X 

  Vurderes ut fra antall og varighet 

Svikt i flere samfunnsfunksjoner og 

mulig evakuering 

Materielle verdier  X   Vurderes ut fra direkte skade på 

eiendom 

Flere millioner kroner 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

- Kunne ført til helseskader 

- Kan skape uro og utrygghet særlig blant utsatte beboere og pårørende 

o Strømstans, heisen kan ikke brukes, trygghetsalarmer virker ikke en periode og 

elektromedisinsk utstyr har kun batteri for fire timer. 

Usikkerhet: 

Middels 

Begrunnelse: 

- Usikre klimafremskrivninger 

- Manglende informasjon om hvordan styrtregn og snøsmelting kan påvirke 

området 

- Varierende og usikker helsetilstand blant beboerne 

Forslag til tiltak 

-Krav om grønne tak på nye bygg i bestemmelsene.  
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Nr. 11 Uønsket hendelse: Trafikkulykker mellom kjøretøy og fotgjenger. 

Beskrivelse av uønsket hendelse  

-Forvirrende kryss fører til usikre sjåfører 

-Fotgjengere krysser utenom gangfelt 

Årsaker 

-Uoversiktlige og store kryss 

-Varelevering i gangadkomst, rygging over fortau og venting i vegen 

-Ambulanseutkjøring ved utrykning i kryss 

-Ikke tydelig hvor fotgjengere skal gå.  

-Uoversiktlig overgang fra parkering til veg 

Identifiserte eksisterende tiltak 

-Det er fortau langs de fleste veier 

Sannsynlighet Liten Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

-Mye interntrafikk i området 

-Få registrerte ulykker 

Sårbarhetsvurdering 

-Uoversiktlige kryss fører til stressa sjåfører 

-Mangel på gode krysningspunkter for fotgjengere fører til villkryssing av veg  

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenskategori  

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse   x  Vurderes ut fra antall 

Hendelsen kunne i verste fall føre til 

helseskade 

Stabilitet   

 

 

x  Vurderes ut fra antall og varighet 

Kan føre til at ambulansen prioriterer 

denne ulykken i stedet for andre 

 

Materielle verdier   x  Vurderes ut fra direkte skade på eiendom 

Trafikkulykker kan være dyre. Under 1 

million siden farten er lav 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

- Kunne ført til tap av liv 

Usikkerhet: 

Lav 

Begrunnelse: 

Få registrerte ulykker 

Forslag til tiltak 

- Oppstramming av kryss 

- Frisiktsoner  

- Flytting av ambulansegarasje 

- Etablere vareleveringslommer 
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Nr. 11 Uønsket hendelse: Kriminalitet i sentrum av Fillan 

Beskrivelse av uønsket hendelse  

- Stjeling 

- Hærverk (tagging, ødelegging av utstyr i det offentlige rom) 

Årsaker 

- Ungdomsgjenger som oppholder seg i Fillan på kveldstid. 

- Mørke og skjulte områder 

Identifiserte eksisterende tiltak 

- Belysning langs hovedveg og langs tverrakse for gående 

- Noen åpne, oversiktlige, godt belyste oppholdssteder i sentrum gir trygghetsfølelse 

 

Sannsynlighet Liten Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet:  

- Et stille sentrum etter kl. 17 gir mulighet for at uønsket aktivitet kan skje 

- Manglende vedlikehold av grønnstruktur 

- Manglende tilbud til ungdom 

 

Sårbarhetsvurdering 

- Følt utrygghet ved opphold i sentrum – kan føre til lite bruk av sentrum 

  

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenskategori  

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

Forklaring 

Liv og helse   x  Vurderes ut fra antall 

Hendelsen kunne i verste fall føre til 

helseskade 

Stabilitet   

 

 

 x Vurderes ut fra antall og varighet 

 

Materielle verdier   x  Vurderes ut fra direkte skade på eiendom 

Skade på eiendom, reparering etter 

hærverk  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

- Skade på eiendom som øker drift- og vedlikeholdskostnader 

- Skade på involverte personer i uønsket hendelse i sentrum 

Usikkerhet: 

Middels 

Begrunnelse: 

Få registrerte kriminelle handlinger, men antar det er mørketall.  

 

Forslag til tiltak 

- Kombinerte arealformål- Tillater boligbebyggelse over næringsbebyggelse i 1. etasje. 

- Mulighet for boligbebyggelse rundt sentrumsparken som gir en naturlig overvåkning både på dagtid 

og på kveldstid. 

- Bredt aktivitetstilbud til ungdom i sentrum 
- Godt vedlikehold og ivaretakelse av de offentlige rommene gjør at de attraktive og innbyr ikke til 

hærverk 
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Rambøll 

3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

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

på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallene med nummerering mellom 1 og 16 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 

Ufarlig Mindre Alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre 
sannsynlig 

    

Lite sannsynlig     

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere mulige hendelser, men fire av de er vurdert 

nærmere siden de ligger innenfor gule felt. Dette gjelder utilstrekkelig vannkapasitet, oversvømmelse 

på Fillan, trafikkulykker mellom kjøretøy og fotgjenger og kriminalitet i sentrum. Disse omtales 

ytterligere som en del av kap. 2.3 og er også omtalt i planbeskrivelsen. 

 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende 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. Gjennomføringen av planforslaget 

innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente situasjonen.  
 


