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1. Innledning 
 
Denne ROS-analysen  bygger på ”Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser” utgitt av Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet.  
Ut fra en totalvurdering har vi i denne analysen plukket ut de hendelsene som det knytter seg fare 
til og som er aktuell for denne reguleringsplanen. Disse er analysert og kommentert særskilt med 
hensyn på hvordan de er ivaretatt i denne reguleringsplanen.  
 

2. Sannsynlighet 
Sannsynligheten vurdert etter følgende kriterier: 
 

 
 
 
 

3. Konsekvens 
Konsekvensene vurdert etter følgende kriterier: 
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4. Vurderte hendelser, aktualitet, analyse og tiltak i 
reguleringsplanen 
 
 
 
Natur- og miljøforhold 
 
 
Hendelse/forhold 

Aktuell i 
denne 
planen? 
ja/nei

 
Analyse/Tiltak 

Jord-/leire-/løsmasseskred nei Ligger utenfor skredgrenser 
Kvikkleire, ustadige grunnforhold  

nei 
Hele området er bebygd i dag. 
Det er ikke grunn for å anta at området er 
spesielt risikofylt.  
Nødvendige grunnundersøkelser gjøres i 
byggesaken etter vurdering og anvisning 
fra ansvarlig prosjekterende. 

Steinras, steinsprang nei Ligger utenfor skredgrensen 
Is-/snøskred nei Ligger utenfor skredgrensen 
Havnivåstigning Ja Antatt havnivåstigning er angitt til ct. 2,42 

for Harstad i år 2100 i ROS Troms.  
Dagens planerte nivå på østsiden av bygget 
mot sjøen har høyde ct. 3,00 + 

Flomfare nei Se ovenfor. 
Springflo nei Se ovenfor. 
 
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  

Ikke 
spesielt

 

 
Mye nedbør 

Ikke 
spesielt

 

 
Store snømengder 

Ikke 
spesielt

 

Radon nei  
Annet…   
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Drikkevann o.a. biologiske ressurser 
 
 
Hendelse/forhold 

Aktuell i 
denne 
planen? 
ja/nei

 
Analyse/Tiltak 

Utbyggingsplaner (boliger, 
fritidsbebyggelse, næring/industri, 
infrastruktur etc.) i nærheten av:  
- drikkevannskilder, nedbørsfelt, 

grunnvann 
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 

 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

 
nei 

 
Denne reguleringsplanen berører ikke disse 
forhold 

 
 
Virksomhetsbasert sårbarhet 
 
 
Hendelse/forhold 

Aktuell i 
denne 
planen? 
ja/nei

 
Analyse/Tiltak 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg nei  
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning nei  
Olje-/gassanlegg nei  
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. 
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

 
nei 

 

Høyspentledninger nei  
Anlegg for deponering og destruksjon av 
farlig avfall 

 
nei 

 

Strålingsfare fra div. installasjoner nei  
Gamle fyllplasser nei  
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret 
bruk av gamle industritomter 

nei  

Militære og sivile skytefelt nei  
Dumpeområder i sjø  nei  
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Infrastruktur 
 
 
Forhold / hendelse 

Aktuell i 
denne 
planen? 
ja/nei

 
Analyse/Tiltak 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området? 
- hendelser på veg, trafikkulykker 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

 
 
 
ja 
nei 
nei 
nei 

Faren for trafikkulykker reduseres med 
etablering av fortau langs Tordenskjolds 
gate. 

Veger med mye transport av farlig gods nei  
Ulykkesbelastede veger nei  
Støysoner ved infrastruktur nei  
 
 
Strategiske / sårbare objekter 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en grundig vurdering 
 
Forhold / hendelse 

Aktuelt i 
denne 
planen? 

ja/nei 

 
Analyse/tiltak 

Sykehus/helseinstitusjon nei  
Sykehjem/omsorgsinstitusjon nei  
Skole/barnehage nei  
Flyplass nei  
Viktig vei/jernbane nei  
Jernbanestasjon/bussterminal nei  
Havn nei  
Vannverk/kraftverk nei  
Undervannsledninger/kabler nei  
Bru/Demning nei  
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5. Påvirkning av plangjennomføringen 
Hvordan vil gjennomføringen av denne reguleringsplanen forandre på risiko og sårbarhet i dette 
planområdet? Vi vil besvare dette med å betrakte dagens situasjon med situasjonen etter at 
planen er gjennomført og sammenlikne.  

5.1. Dagens situasjon 
Tiltakshaver driver entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg i bygningene i dag.  
I tillegg er en del av bygningen utleid til kontor, forretning og utstillingslokale. 

5.2. Etter plangjennomføring 
Etter at denne reguleringsplanen er gjennomført vil tiltakshaver få samlet sine kontorer. 
I tillegg vil det bli mulighet for å dekke endel etterspørsel om leie av lokaler, noe som vil være 
med å styrke bedriftens eksistens. 

5.3. Sammenligning 
Blir sikkerheten bedre eller verre etter at planen er gjennomført? 
De registrerte uønskede hendelsene er knyttet trafikken i området. 
Ulykkesrisikoen for dette vil bli redusert ved etablering av fortau.   

 

6. Konklusjon 
De registrerte uønskede hendelsene i denne analysen er knyttet til trafikkforholdene. 
 
Denne vil bli redusert ved etableringa av fortau langs Tordenskjolds gate. 
 
Utover dette tiltaket, kan vi ikke se at det på dette plannivået kan gjøres noe mer for å ivareta 
risiko og sårbarhet. 
 
  
 
 


