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Forord 
 

Hensikten med ROS-analysen er å sikre at viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn 
blir integrert i planleggingen, slik at omfang og skader av uønskede hendelser i anleggs- og 
driftsfasen reduseres. 

 
ROS analysen er utarbeidet i henhold til prinsippene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskaps (DSB) metodikk slik den er beskrevet i DSB veileder: 

 
” Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i planleggingen”, utgitt i april 2017. 

 
 

Bakgrunn 
 

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder 
utbyggingsformål: 

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

sårbarhetsanalyse 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.” 

 
Planforslaget er beskrevet i planbeskrivelsen tilhørende denne detaljplanen. 

 
Avgrensning av ROS-analysen  

 

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på 
mennesker, miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for 
vedtak av planen. 

 
Alvorlige risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av hensynssoner, 
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

 
ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til 
grunnforhold, stråling og ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i 
planmaterialet. 

ROS-ANALYSE TIL DETALJPLAN FOR ”Olalia”, tomt 24, 
i HITRA KOMMUNE. 
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Risiko og sikkerhetsforhold – identifisering av mulige uønskede hendelser  
 

Avgrensning av analysen – relevante temaer. Vi viser til vedlagte sjekkliste. 
 

Det vurderes å ikke være potensiale for uønskede hendelser som krever «HELHETLIG 
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE» på spesifikt skjema fra DSB. 

 
Følgende punkter synliggjør likevel noen risikoforhold en har i mente både ved prosjektering, 
bygging og bruk av ferdig utbygd planområde. 

 
1. Naturgitte forhold: 

 
D) Flom eller flomskred: 

 
Jamfør NVEs flom- og jordskred farekart er hverken tomt 24 eller omliggende arealer 
betegnet som spesielt utsatt. Tomtas omland og fallende terreng mot flatere parti betyr at det 
ved store nedbørsmengder og styrtregn kan være fare for oppdemming av overflatevann. 
Detaljplanens medfølgende VA-kart skal i hovedsak ivareta disse forhold samt at det er viktig 
med godt vedlikehold av kummer og drensføringer. 

 
Snørydding ved store snøfall er viktig for å motvirke flom/overvann ved påfølgende mildvær. 
Områdets kystklima fører imidlertid ikke til opphopning av spesielt store snømengder. 

 
E) Skogbrann/Lyngbrann: Ifølge «ROS TRØNDELAG 2019» er det generelt høyere risiko 
for lyngbrann i øykommunene i Trøndelag. Så også for Hitra. Januar og februar 2014 er 
således nært i minne. 
Inntil omliggende arealer i Leirvågen-planen er fullt utbygget kan det være en noe forhøyet 
risiko for slik hendelse som kan true bygninger. Særlig i byggefasen kan dette være mulig. 
HMS-på byggeplass skal ivareta dette forholdet når det gjelder byggeaktivitet. 
Risikoen for slik hendelse er likevel vurdert som relativt liten da kystkommunene i Trøndelag 
generelt er preget av fuktig vær. 

 
F) Vind: Tomta er naturlig vindskjermet av koller/terrenghøyder fra framherskende 
vindretning fra sørvest. Som ellers i landet må det tas forholdregler mot potensielt økende 
hyppighet av ekstremvær med kraftig vind, men området er ikke spesielt utsatt på grunn av 
ovennevnte forhold. Det bør likevel der mulig søkes å lage vind-skjermede arealer for 
uteopphold både på felles- og private areal. 

 
G) Radon: Dette sikres med krav til radonhåndtering i TEK-17 
Alle nybygg skal sikres med radonsperre og radonbrønn iht. TEK 17. I tillegg vil det med 
balansert ventilasjon være godt luftskifte i alle nye boliger. Dette skal ivareta inneklima i 
forhold til radon. 

 
Infrastruktur 

 
D) Trafikk: Jamfør Forutgående Reguleringsplan Leirvågen 96/1 R0070 
Innføres det ikke noen økt trafikkmengde (ÅDT) for området. 
Dette begrunnes med at planlagt utnyttingsgrad for tomta i detaljplanen er i henhold til 
kommuneplanens arealdel av 2017 med øvre grense BYA 40%. 
Det vil således heller ikke medføre økt trafikkbelastning i for eksempelvis krysset til 
fylkesvei. 
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For Tomt nr. 24 er det planlagt mulighet for gjennomkjøring som vil gi mindre stress for 
sjåfører fra denne tomta for majoriteten av boenhetene. 
Avkjørsler må sikres med gode siktforhold for å unngå ulykker. 

 
Ulykker med gående – syklende. Avkjørsler må sikres med gode siktforhold for å unngå 
ulykker med gående og syklende 

 
Ulykke ved anleggsgjennomføring. Byggeområder må sikres med gjerde i anleggsfasen. HMS 
på byggeplass skal ivareta dette. 

 
 

Vurdering og oppsummering:  
 
 

Ingen av temaene fra sjekklista er vurdert å utgjøre en risiko for planområdet. 

Det er derfor ikke relevant å gå videre med mer spesifikke analyser. 

En identifisering av tiltak for å redusere risiko og sårbarhet baserer seg på risiko og sårbarhet 
som er funnet relevant for planområdet. 
En risikomatrise med konsekvens og sannsynlighet skal baseres på uønskede hendelser. 
Behovet for en slik matrise er ikke tilstede jamfør vedlagte sjekkliste. Vi kan ikke se at 
vurderingen av risiko og sårbarhet gir grunnlag for å skulle påvirke planforslaget utover 
trafikksikkerhetstiltakene som allerede er innarbeidet i planforslaget. 

 
 
 
 
 
 
 

Kilder  
• Kommuneplanens arealdel 
• Reguleringsplan for Leirvågen Gnr/Bnr 96/1 (1617 R0070) (ingen ROS.) 
• NVE.no 
• NGU.no 
• ROS-analyse sjekkliste 
• Kommunens helhetlige ROS-analyse, arealplanens ROS-analyse, 
• ROS, Reguleringsplan Lervågen Næringspark (201407) 
• VA-plan i tilknytning til denne detaljplanen 
• Stedsanalyse Fillan, 15.12.2016 av Pir II 
• Miljostatus.no 
• Miljødirektoratets naturbase. 
• Rostrondelag.no (ROS TRØNDELAG 2019) 
• Kommunens beredskapsplaner 
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