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SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
detaljreguleringsplan Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Bekkefaret) i Vadsø kommune. 

 

Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser 
 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     
Sannsynlig     
Mindre sannsynlig     
Lite sannsynlig     

 

For hendelser som faller inn under rød og gul kategori er mulige mottiltak vurdert.  

I rød kategori er følgende temaer identifisert: 29; Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring. 

I gul kategori er følgende temaer identifisert: 4; Grunnforhold/stabilitet, kvikkleire. 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene. Det 
må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede 
hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt nivå. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Plan- og bygningslovens § 4-3 krever risiko- og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for alle planer for 
utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og evt. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

Vadsø kommune har igangsatt arbeid med utbygging av 19 nye sykehjemsplasser i tilknytning til 
Vadsø helsesenter og Vadsø bo og omsorgssenter.  I den forbindelse er det foretatt en kartlegging av 
parkeringskapasiteten ved anlegget. På bakgrunn av kartleggingen er det igangsatt arbeid med to 
detaljreguleringsplaner hvorav hver plan åpner for etablering av 50 parkeringsplasser.  

Det er ikke endelig avklart om begge områdene vil bli bygd ut samtidig. ROS-analysen tar 
utgangspunkt i at parkeringsområdene vil bli utbygd fortløpende.  

Plan 5405 2022002 vil ha adkomst fra Idrettsveien (FV8096), mens plan 5405 2022003 vil ha adkomst 
fra Bekkefaret som er en kommunal vei. 

               

 Oversiktskart begge planområder,                             Forslag til plankart 5405 2022003(Bekkefaret) 
            plan 5405 2022002, til høyre, og    
            plan 5405 2022003 til venstre    

 

Det gjøres oppmerksom på at planområdet til plan 5405 2022003(Bekkefaret) er justert etter varsel 
om oppstart, planavgrensningen avviker derfor ift. oversiktskartet ovenfor.  

1.2 Metode 
Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse 
med tiltaket. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser skade 
på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at 
omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet 
eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte 
løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen. 

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale 
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen er det benyttet 
klassifisering som vist i DSBs veileder. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:   
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Begrep Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men 
det er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år 1 

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

Sannsynlig Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 
gang hvert år og én gang hvert 10. år  3 

Meget sannsynlig Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer 
enn én gang hvert år 4 

Tabell 1-1 Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som:  

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig 1 Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen 
direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer.  

Mindre alvorlig 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. 

Tabell 1-2 Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

 

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 4 8 12 16 
Sannsynlig 3 6 9 12 
Mindre sannsynlig 2 4 6 8 
Lite sannsynlig 1 2 3 4 

Tabell 1-3Tabell som viser samlet risikovurdering 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 
• Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig  
• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller ikke er mulig, vurderes 

tiltak som begrenser konsekvensene 
 

Risikomatrisen beskriver risikoen etter at mottiltaket er vurdert. 
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak er nevnt i høyre kolonne i tabell i kap. 2. 

Analysen er basert på kjent kunnskap ut fra tilgjengelige kilder angitt i kap. 4. 

 

1.3 Forutsetninger for ROS-analysen 
Hensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse er å gi et grunnlag for å integrere beredskapsmessige 
hensyn i arealplanleggingen. ROS-analysen legger vekt på temaer som representerer en spesiell risiko 
i forbindelse med planforslaget. Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten 
lokaliseres som foreslått, og ikke generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering. 
Hendelser som vurderes i analysen er forhold som kan oppstå plutselig og uforutsett, og ha store 
konsekvenser for mennesker, miljø og samfunn.  

Vi forutsetter at planlegging og prosjektering av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen.  ROS-analysen vurderer derfor ikke temaer 
som er sikret gjennom i annet regelverk med krav til utredning, eller inngår i planbeskrivelsen. 
Eksempler på dette er radon og brannsikkerhet i bygg, som forutsettes ivaretatt iht. byggteknisk 
forskrift (TEK 17). Sårbare naturområder omtales heller ikke, da dette er et utredningskrav i 
planbeskrivelsen, jf. naturmangfoldloven. Fornminner (automatisk fredete kulturminner) ivaretas 
gjennom kulturminneloven, og må belyses i planbeskrivelsen.  Forurenset grunn ivaretas gjennom 
forurensningsforskriften, og inngår derfor heller ikke i ROS-analysen. Luftforurensning og støyforhold 
anses heller ikke som et risikofylt tema, og forutsettes belyst i planbeskrivelsen. Disse temaene 
omtales derfor ikke i ROS-analysen.  
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2 Risikoforhold 

2.1 Uønskede hendelser, virkninger og tiltak 
Kartlegging av uønskede hendelser er gjort ved å benytte en standard sjekkliste. Merk at alle 
risikoforhold er uten tiltak. 

Hendelse/situasjon Aktuelt 
ja/nei 

Sann-
synlighet 

Konse-
kvens 

Risiko 
 

Kommentar/tiltak 

Natur-, klima- og miljøforhold  
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 
1. Masseras/skred, 
steinsprang 

Nei    Planområdet ligger i øvre del av 
Vadsø sentrum. Omkringliggende 
områder er allerede bebygd.  
Terrenget i området er svakt 
fallende og er iht. NVE-Atlas ikke 
utsatt for skredfare i bratt terreng.  

2. Snø-/ isras Nei    Se kommentar til pkt. 1 
3. Jord- og 
flomskred 

Nei    Planområdet ligger iht. NVE-Atlas 
utenfor aktsomhetsområder for 
jord- og flomskred. 
Se også kommentar til pkt. 1. 

4. Grunnforhold/ 
stabilitet, kvikkleire 

Ja 2 3  Iht. NVE-Atlas ligger planområdet 
innenfor et område med mulig 
sammenhengende dekke av marin 
leire. 

5. Elveflom Nei    Det er ingen elver innenfor 
planområdet.  
Iht. NVE Atlas ligger berøres ikke 
planområdet av beregnet 
aktsomhetsområde for elveflom i 
tilknytning til Prestelva.  

6. Tidevannsflom/ 
stormflo/ bølger/ 
overskylling 

Nei    Planområdet ligger ikke i nærheten 
av sjø. 

7. Skog-/lyngbrann Ja 1 1  Området er delvis vegetert, skog- 
og/lyngbrann vil derfor kunne 
forekomme. På grunn av 
planområdets beliggenhet og bruk 
anses faren for skog-/lyngbrann 
anses som liten. 
Store deler av vegetasjonen vil i 
tillegg bli fjernet som følge av 
ønsket utbygging.  

8. Klima; vind, 
snødrift 

Nei    Området er ikke spesielt 
værutsatt. 

9. Nedbør Ja 1 1  Iht. Klimaprofil for Finnmark må 
det forventes en økt fremtidig 
nedbørsmengde. Iht. Klimaprofil 
for Finnmark må det forventes en 
økt fremtidig nedbørsmengde.  
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Parkeringsplasser vil bli etablert 
med tilstrekkelig fall for å sikre 
nødvendig naturligavrenning. Iht. 
planbestemmelsene er det tillatt 
med etablering av nødvendig 
grøfteareal innenfor planområdet. 
Nedbør anses ikke å medføre en 
sikkerhetsrisiko for tiltaket. 

Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
10. Veg, bru, 
tunnel, knutepunkt, 
viktige 
kommunikasjons-
årer 

Nei    Ingen i nærheten. 

11. Havn, kaianlegg Nei    Ingen i nærheten. 
12. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon, 
skole/ barnehage 
andre viktige 
offentlige bygg/ 
anlegg 

Ja 1 1  Parkeringsplassene skal etableres i 
tilknytning til Vadsø helsesenter og 
bo- og omsorgssenter.  
Det er også flere offentlige bygg 
like i nærheten herunder skoler, 
andre omsorgsinstitusjoner og 
kontor for Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
Etablering av nye 
parkeringsplasser anses ikke å 
utgjøre en sikkerhetsrisiko for 
disse virksomhetene. 

13. Kraftforsyning Nei    Det går en høyspentledning forbi 
planområdet. Denne anses ikke å 
utgjøre noen sikkerhetsrisiko. 

14. Vannforsyning Ja 1 1  Det går en kommunal vann- og 
avløpsledning gjennom området. 
Ledningene ligger med tilstrekkelig 
dybde slik at de ikke anses å bli 
berørt av tiltaket. 

15. Forsvarsområde Nei    Ingen i nærheten.  
Forurensningskilder. Berøres planområdet av eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 
16. Risikofylt 
industri (f.eks. 
kjemikalier/ 
eksplosiver, 
olje/gass, 
radioaktivitet) 

Nei    Det ingen storulykkebedrifter i 
nærheten. 

17. Kilder til akutt 
forurensing i/ved 
planområdet 

Nei    Det er ingen kjente kilder til akutt 
forurensning i eller ved 
planområdet. 

18. Kilder til 
permanent 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei    Det er ingen kjente kilder til 
permanent forurensning i eller ved 
planområdet. 
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19. Forurenset 
grunn 

Nei    Iht. Miljøstatus er det ikke kartlagt 
forurenset grunn innenfor eller i 
nærheten av planområdet.  
Sannsynligheten for at grunnen er 
forurenset anses som liten da 
området verken er eller har vært 
bebygd. Det er heller ingen 
virksomheter i nærheten som 
skulle tilsi at grunnen er 
forurenset. 

Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for: 
20. Ulykke med 
farlig gods 

Nei    Parkeringsplassene vil være 
forbeholdt ansatte og besøkende 
til helsesenteret/ bo- og 
omsorgssenteret.  Det anses som 
lite sannsynlig at disse vil 
transportere farlig gods. 

21. Vær/ 
føreforhold 
begrenser 
tilgjengelighet til 
området 

Nei    Området er ikke spesielt 
værutsatt.  
Det forutsettes at 
parkeringsanlegg driftes slik at 
tilgjengeligheten ivaretas gjennom 
hele året. 

22. Ulykke i 
avkjørselspunkt 

Ja 1 1  Iht. Trafikksikkerhetsplanen til 
Vadsø kommune, er det ikke 
registrert trafikkulykker i området.  
Trafikkmengden til området vil 
kunne øke noe som følge av økt 
parkeringskapasitet.  
Etableringen vil medføre at det 
etableres en ny avkjørsel til 
Bekkefaret og dermed også et nytt 
potensielt ulykkespunkt. Dagens 
trafikk langs Bekkefaret er 
midlertid begrenset, og 
hastigheten langs veien er lav. 
Sjansen for ulykker i 
avkjørselspunkt anses derfor som 
lav.  
Parkeringsdekningen ved 
helsesenteret for dårlig per dags 
dato, noe som fører til at biler 
parkerer i tilstøtende gatenett og 
utenom etablerte 
parkeringsområder. Nye 
parkeringsplasser vil bidra til at 
villparkering i tilstøtende gatenett 
og i området som ikke er avsatt til 
parkering vil reduseres, og bidra et 
mer oversiktlig trafikkbilde, selv 
om trafikkmengden forventes å 
øke. 
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23. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja 1 3  Planområdet ligger nært flere 
boligområder, en barneskole, en 
ungdomsskole, en 
videregåendeskole og en 
idrettsplass. Det tas derfor 
utgangspunkt i at det vil være flere 
gående og syklende i området, 
med en stor andel barn og unge.  
Parkeringsplassen vil ha adkomst 
via Bekkefaret som per dags dato 
brukes som adkomstvei til to 
boliger og et bo -og 
behandlingssenter, samt 
helsesenteret og bo- og 
omsorgssenteret. I tillegg er det 
tre ubebygde boligtomter som vil 
få adkomst fra veien. Det 
forventes en trafikkøkning langs 
veien som følge av etableringen.  
Se også kommentar til pkt. 22. 

24. Ulykke ved 
anleggs-
gjennomføring 

Ja 1 2  Som følge av etableringen vil det 
være behov for en del 
terrengbearbeiding. Ulykker ifm. 
denne vil derfor kunne skje. 
Den største ulykkesrisikoen anses 
for å være ifm. anleggstrafikken og 
myke trafikanter langs Bekkefaret.  
Det forutsettes at det utarbeides 
nødvendige sikkerhet- og 
risikovurderinger og at 
anleggsområdet sikres på en 
tilstrekkelig måte. 

25. Andre 
ulykkespunkter 

Nei    Ingen kjente. 

Andre forhold 
26. Fare for 
sabotasje/ 
terrorhandlinger 

Nei    Tiltaket anses ikke for å være et 
typisk terrormål.  

27. Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør fallfare 
(stup etc.) 

Nei    Se kommentar til pkt. 1. 

28. Gruver, åpne 
sjakter, etc. 

Nei    Se kommentar til pkt. 1. 

29. Spesielle 
forhold ved 
utbygging/ 
gjennomføring 

Ja 2 4  Ifølge ROS-analysen som ble 
utarbeidet ifm.  
gjeldende områderegulering er det 
generelt potensiale for å påtreffe 
sprenglegemer fra krigen i 
grunnen. 
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Det er ikke kjent at det er fortatt 
kartlegging/opprydding av ev. 
sprenglegemer i området, 
sannsynlighet og konsekvens 
videreføres derfor uendret.  
I ovennevnte ROS-analyse det det 
tatt inn følgende krav: 
«For alle tiltak i området må dette 
forholdet tas inn i SHA-planen (jf. 
byggherreforskriften), og grunnen 
kartlegges før igangsetting.» 

30. Andre forhold  Nei    Ingen kjente.  
Tabell 2-1 Tabell som viser mulige uønskede hendelser. 

 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     
Sannsynlig     
Mindre sannsynlig   4 29 
Lite sannsynlig 7, 9, 12, 14, 22 24 23  

Tabell 2-2 Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser, før mottiltak er vurdert.  

 

2.2 Vurdering av behov for risikoreduserende tiltak 
Hendelser som i tabell 2-1 er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser (gul og rød risikokategori), krever tiltak. Nærmere angitte hendelser 
kommenteres nedenfor. For hendelser i grønn sone, se kommentarer i skjemaet. 

Til punkt nr. 4 

Beskrivelse: Iht. NVE-Atlas ligger planområdet innenfor et område med mulig sammenhengende 
dekke av marin leire. 

Avbøtende tiltak: Multiconsult har gjort en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten, 
Multiconsult-notat 10240561-RIG-NOT-01, datert 04.07.2022. Notatet konkluderer med at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende iht. NVEs kvikkleireveileder 1/2019 og krav i TEK17. Forholdet 
vurderes dermed som ivaretatt. 

Til punkt nr. 29 

Beskrivelse: Ifølge ROS-analysen som ble utarbeidet ifm. gjeldende områderegulering er det i Vadsø 
en generell fare for at det kan være gjenværende sprenglegemer fra krigen i grunnen.  

Avbøtende tiltak: Det gjøres en nødvendig kartlegging i grunnen for å avklare om det er sjanse for å 
påtreffe sprenglegemer, før tiltak igangsettes. Det utarbeides nødvendige sikkerhetsdokumenter iht. 
krav i byggherreforskriften.  
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2.3 Oppsummering  
Det er ikke vurdert at det er hendelser i tilknytning til plantiltaket som utløser behov for særskilte 
tiltak utover pkt. 29. Dersom det gjøres en nødvendig kartlegging av området før igangsetting av 
terrengarbeid, vil ev. sprenglegemer kunne fjernes på en sikker måte slik at både sannsynligheten og 
konsekvensgraden reduseres. 

Når det gjelder punkt 4, så anses områdestabiliteten som tilfredsstillende, sannsynligheten for 
hendelser anses derfor som liten.  

Etableringen av nye parkeringsplasser vil kunne medføre til en økt fare for ulykker med gående og 
syklende både i anleggs- og i driftsfasen. Kapasiteten ved sykehjemmet er i ferd med å utvides, det 
antas derfor at trafikkbelastningen til området vil kunne øke som følge av dette.  

Det tas imidlertid utgangspunkt i at den største andelen av biltrafikken er i området allerede. Økt 
parkeringskapasitet vil bidra til mer oversiktlig trafikkbilde, da det vil bidra til å få ned dagens vill-
parkeringer i tilstøtende gatenett.  

Avkjørsel til parkeringsplassene skal utformes i tråd med gjeldende veinormal slik at sikkerheten for 
myke trafikanter som ferdes langs gang- og sykkelveien ivaretas. Ev. konsekvenser for myke 
trafikanter vil være like alvorlig uavhengig av avbøtende tiltak, konsekvensgraden videreføres derfor. 

 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     
Sannsynlig     
Mindre sannsynlig     
Lite sannsynlig 7, 9, 12, 14, 22

  
24 23, 4  29 

Tabell 2-3 Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser, etter at mottiltak er vurdert. 
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3 Usikkerhet ved analysen 
Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette 
skyldes flere forhold: 

For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens, 
eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må sannsynligheten 
vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen 
det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for 
vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak. 

Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 
Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger i 
byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette 
klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt 
over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette hendelser som 
man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen. 

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 
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4 Kilder 
• Klimaprofil Finnmark, januar 2021 

• Multiconsult-notat 10240561-RIG-NOT-001, Geoteknisk vurdering av områdestabilitet, datert 
04.07 2022 

• NCCS report nr. 2/2021, Klimaprofiler for fylker. Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning 

• Områdereguleringsplan for Fossen vest, ROS-analyse, 31.03.14, Borealis Arkitekter AS 

• Trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune 2020-2024 

• Digitale kilder:    

o Miljostatus 

o Naturbase 

o NGU 

o NVE Atlas 

o Vannmiljø 
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