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ROS-analyse reguleringsplan Høyheim plan-ID 2018007 

Saksnummer:  16/4130 
Kommune:   Luster kommune (1426) 
Sakshandsamar: Susanne Støyle Alsaker 
Status:   ROS-analyse til 1. gongs handsaming 

Dato: 11.03.2019  

ROS-analysen er basert på metoden presentert i DSB sin rettleiar for samfunnstryggleik i 
kommunen si arealplanlegging frå 2017. I tillegg er sjekklista for ROS-analysen distribuert av 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nytta til å identifisere uønskte hendingar.  
Sjekklista erstattar vedlegg 5 i DSB sin rettleiar.  

Planområdet 

Planområdet er eit areal på om lag areal på 5,4 daa som ligg hovudsakleg innanfor 
gjeldande reguleringsplan for Høyheimsvik.  
Grunnforholdet er svært skrint innan planområdet.  
Når arealet då ligg inntil bustadfeltet, er det naturleg at det vert lagt til rette for fleire 
bustadtomter.  
For ytterlegare informasjon om planområdet, vert det vist til planforslaget. 

 

Kva skal byggast 

- To nye bueiningar.med eventuelt garasje og uthus. 

- Ny tilkomst til desse bueiningane. 

Vurdering av tryggleik mot naturpåkjenningar 

Skred: Bueiningane vert vurdert til å være i tryggleiksklasse S2. Planområdet er innanfor 

aktsemdkart for skredhendingar. Det har difor vorte gjort ei detaljert rasvurdering frå 

geologane Rune Aa og Eivind Sønstegaard i området (eige vedlegg til reguleringsplanen), 

der dei konkluderer med at området er krava til sikringsklasse S2 i TEK 17 er ivareteke.  

 

Flaum: Området ligg i eit terreng der det ikkje kan bli flaum.  

Radon: All den tid planområdet ikkje ligg på lausmassar, reknar ein ikkje radon som noko 

problem. Uansett bør nye hus sikrast mot muleg radon.   
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Infrastruktur 

Det går 24 kw høgspentline gjennom planområdet, og på bilete 1 ser ein at det går lågspent 

ut frå høgspentmasta og ned gjennom planområdet.  

Høgheimsvegen er tidlegare omtala. Dette er ein kommunal veg som går forbi området, og 

som fungerer som atkomst frå fv 55. I vestre del av planen er det ein eksisterande veg/ 

parkering, som også er kommunal eigedom. Denne går over i ein sti fram til eigedommen 

71/28.  

 

Utover dette er det ikkje teknisk infrastruktur i planområdet, men det ligg kommunalt vatn og 

avlaup litt nedanfor planområdet, jf eige punkt om dette.  

 

Brann 

Næraste brannhydrant ligg 2-300 m unna og det er ca 9 km til brannstasjonen som ligg i 
Gaupne. Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og sløkkemannskapet til Sogn brann 
og redning IKS frå 2018 som gjeld reguleringsplan er fylgt. Det vert lagt til grunn av den 
lokale beredskapsinstitusjonen har mannskapsbil og tankbil som stettar krav i TEK17. 
 

Vurdering av sannsynskategoriar 

Sannsynskategoriar  Tidsintervall Sannsyn (per år) 

Høg Oftare enn 1 gong i løpet av 10 år > 10 % 

Middels 1 gong i løpet av 10-100 år 1-10 % 

Låg Sjeldnare enn 1 gong i løpet av 100 år < 1 % 

 

Vurdering av konsekvenskategoriar 

Konsekvens Store Middels Små 

Liv og helse Dødelege skadar fleire 
personar 

Dødelege skadar éin 
person 

Personskadar 

Stabilitet Varig skade på eller 
tap av 
samfunnsverdiar 

Kortvarig skade på 
eller tap av 
samfunnsverdiar 

Ubetydelege skade på 
eller tap av 
samfunnsverdiar 

Materielle verdiar Materielle skadar over 
1 000 000 kr 

Materielle skadar 
100 000-1 000 000 kr 

Materielle skadar 
< 100 000 kr 

 

Tryggleikskategoriar flaum og stormflod (jf. TEK17 § 7-2) 

Tryggleiksklasse Konsekvens Største nominelle årlege sannsyn 

F1 liten 1/20 

F2 middels 1/200 

F3 stor 1/1000 

 

Tryggleikskategoriar skred (jf. TEK17 § 7-3) 

Tryggleiksklasse  Konsekvens Største nominelle årlege sannsyn 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

Venta konsekvens av klimaendringane for planområdet  

Informasjonen er henta frå Norsk klimaservicesenter sin klimaprofil frå Sogn og Fjordane sist 
revidert i 2017. Det er venta ei auke i stormflodnivå som følgje av havnivåstigning og ei auke 
i episodar med kraftig nedbør. Samstundes er det mogleg at temperasturen stig og auka 
fordamping aukar risiko for tørke om sommaren. Snøgrensa vil bli høgare på grunn av eit 
varmare og våtare klima, noko som aukar faren for våtsnøskred i skredutsette område. 
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Klimatilpassing i fylket bør rettast mot tilpassing for kraftig nedbør og auka problem med 
overvatn, havnivåstigning og stormflod, og endringar i flaumforhold og skred.  

Tiltak som MÅ gjennomførast for å sikre tilstrekkeleg tryggleik i planområdet 

Det er ikkje registrert tiltak som MÅ gjennomførast.  

 

Tiltak som BØR gjennomførast for å auke tryggleiken i planområdet 
Det er ikkje registrert tiltak som bør gjennomførast utover tiltak som uansett ligg i TEK 17.  

Sjekkliste for potensielle, uønskte hendingar til ROS-analysen  

 

Tema Døme uønskte 
hendingar 

Aktuelt i 
planområdet?  

Grunngjeving og kjelder 

ST
O

R
E 

U
LY

K
K

ER
 

Ulykker i næringsområde 
med samlokalisering av 
fleire verksemder som 
handterer farleg stoff 
og/eller farleg avfall 

Ikkje aktuelt Er ikkje kjennskap til bedrifter som handterer farlege 
stoff/ avfall i nærleiken, jf lokalkunnskap. Har ikkje 
hatt tilgang til FAST – anlegg og kart (DSB).  

Brann/eksplosjon, 
utslepp av farleg stoff, 
akutt forureining 
(storulykkeverksemd, til 
dømes prosessindustri, 
tankanlegg for væsker 
og gassar, eksplosiv- og 
fyrverkerilager)  

Ikkje aktuelt Same som over.  

Brann i bygningar og 
anlegg (t.d. tilkomst for 
naudetatar, 
sløkkevasskapasitet, 
responstid, behov for nye 
beredskapstiltak) 

Brann i bygning 
er aktuelt.  

Ein vurderer at tilkomst for naudetatar, responstid 
mm blir som for resten av bustadfeltet, altså er dette 
akseptabelt.  
Utover dette vert det vist til TEK 17 ved 
byggesøknad.   

Større ulykker (veg, 
bane, sjø, luft) 

Ikkje aktuelt.  Er ikkje slik trafikk på Høyheimsvegen. 

    

N
A
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R

FA
R
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Overvatn Aktuelt.  Ein kan forvente auka nedbør framover, jf 
Klimaprofil for Sogn- og Fjordane  

Flaum i store vassdrag 
(nedbørfelt >20 km²) 

Ikkje aktuelt. Ingen store vassdrag i nærleiken, jf Sognekart. 

Flaumfare i små vassdrag 
(nedbørfelt <20 km²) 

Ikkje aktuelt Ingen små vassdrag i nærleiken, jf Sognekart.  

Erosjon 
(langs vassdrag og kyst) 

 Ikkje aktuelt.  Det er så tynt jordsmonn, at det ikkje er erosjonsfare 
i området, jf bilete i planen.  

Skred i bratt terreng 
Lausmasseskred 
(jordskred) 
Flaumskred 
Snøskred 
Sørpeskred 
Steinsprang/ steinskred 

 Aktuelt, jf 
skrednett. 
Området ligg 
innanfor sone 
for 1000-
årsskred. 

Det er gjennomført eigen detaljert  ras—og 
skredvurdering i området av geologane Rune Aa og 
Eivind Sønstegaard. Denne er vedlegg til 
reguleringsplanen.  

Fjellskred  
(med flodbølge som 
mogleg følgje) 

Ikkje aktuelt.  Ikkje registrert, jf skrednett.  

Kvikkleireskred (i Ikkje aktuelt.  Ikkje marine avsetningar i området, jf synfaring.  



 
 

4 
 

områder med marine 
avsetningar) 

Stormflo i kombinasjon 
med havnivåstigning 

Ikkje aktuelt. Planområdet ligg på ca 90 meter.  

Skog- og lyngbrann 
(tørke) 

Aktuelt.  Fram mot århundreskiftet kan ein vente noko auka 
fare for tørke om sumaren, jf Klimaprofil S & F.  

 

UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK  

Uønskte hendingar er vurderte i samsvar med bruk av analyseskjema gitt i rettleiaren frå DSB. Det er 

vert å merke seg at ingen av hendingane vert vurdert som spesielt alvorlege. Det hender det brenn, at 

det kjem meir nedbør og turke er sannsynleg, men planområdet er ikkje spesielt på nokon måte.  

RAS er ikkje kommentert under, da det er laga eigen rapport på dette.  

Hending nr: 1: Brann i bygning 
Omtale av uønska hending:  
- Materielle skader, personskader og dødsfall. 

 

Årsaker 

Brann. 

 

Eksisterande barrierar 

Etablering av bueiningar i tråd med TEK 17 

Sannsyn Høg Middels Låg Forklaring 

1-10%   x  

Sannsynlegheiten for brann er låg, men det skjer. 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategoriar  

Konsekvens typar Store Middels Små Forklaring 

Liv og helse  x  Dødsfall/ brann- og røykskader.  

Stabilitet   x Ubetydeleg skade på eller tap av 
samfunnsverdiar. 

Materielle skader x   Materielle skadar < 100 000 kr. 

Samla grunngjeving av konsekvens: 
- Vert det brann, er det stor sannsynlegheit for materielle skader. Dersom brannalarmar, rømingssystem ol verkar som dei skal, 

er det muleg å koma seg ut, men det skjer at personar brenn inne.  

Usikkerheit Grunngjeving 

Låg Vurdert på generelt grunnlag. 

Forslag til tiltak og mogleg oppfølging i arealplanlegginga og anna 

Tiltak:  Etablere bygg i tråd med TEK 17 

  

Kunnskapsgrunnlag og deltaking i analysen 

Kjelder: TEK 17 

Vedlegg 
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Hending nr: 2: Overflatevatn 
Omtale av uønska hending:  

- Vasskader i bygg, jordskred mm  

Om naturpåkjenningar (TEK 17) Sikkerheitsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Ja, jf. § 7-2 S2 Bustad 
 

Årsaker 

- Unormalt mykje regn på kort tid.   

Eksisterande barrierar 

Terreng rundt planområdet, Høyheimvegen  

Sårbarheitsvurdering 

- Mykje overvatn kan trenge inn i bygg og skade bygg.  
- Øydelegging av vegareal 

Sannsyn Høg Middels Låg Forklaring 

  
X 

  Stor sjans for styrtregn.  

Grunngjeving for sannsyn: Sogn og Fjordane sin klimaprofil.  

. 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategoriar  

Konsekvens typar Høg Middels Låg Forklaring 

Liv og helse   x Liten fare for at liv skal gå tapt. 

Stabilitet   x Få samfunnsinfrastrukturar som vert råka. 

Materielle skader   x Største problemet er materielle skader 

grunna vatn i bygg. Planområdet er svært 
lite, med lite nedsalgsfelt pga 
Høyheimsvegen. 

Samla grunngjeving av konsekvens: 
- Det er truleg liten fare for tap av liv.  
– Det kan medføre materielle skader dersom ein ikkje har tilstrekkeleg med drenering rundt bygg. 

 

Usikkerheit Grunngjeving 

Middels Sogn og Fjordane sin klimaprofil. 

Forslag til tiltak og mogleg oppfølging i arealplanlegginga og anna 

Tiltak:   

- Føresegn som seier at det skal dokumenterast 
korleis handtering av overflatevatn på tomt skal skje 
 

§ 1 f) i planføresegnene 

  

Kunnskapsgrunnlag og deltaking i analysen 

Kjelder: - Klimaprofil Sogn og Fjordane frå juli 2017 
 

Vedlegg 

 

 

 

 

Hending nr. 3: Lyng- og skogbrann 

Omtale av uønskt hending: 

- Lyng- og skogbrann som eit resultat av turke.  

Årsaker 

Lang turkeperiode 

Eksisterande barrierar 

Veg på oversida, mykje stein og bart fjell i planområde (reduserer fare) 

Sårbarheits vurdering 

Skog- og lyngbrann kan medføre materielle skader på både bygningar og anna 

Sannsyn Høg Middels Låg Forklaring 

  x   

Grunngjeving for sannsyn: Klimaprofilen viser t il at det er mogleg sannsynleg med meir turke som eit resultat av høgare 

temperatur inn i framtida. 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategoriar  

Konsekvens typar Høg Middels Låg Forklaring 

Liv og helse   x Ein må forvente at personar klarar å 

evakuere.  

Stabilitet  x  Kan gå utover straum og v/a 

Materielle skader  x  Kan medføre brann i bygningar 

Samla grunngjeving av konsekvens: 

Usikkerheit Grunngjeving 
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Middels   

Forslag til tiltak og mogleg oppfølging i arealplanlegginga og anna 

Tiltak:  
-Ingen lokale tiltak, men ein har brannvesen, 

helikopetre for slokking mm 

Sogn og Fjordane sin klimaprofil. 

Kunnskapsgrunnlag og deltaking i analysen 

Kjelder: - Klimaprofil Sogn og Fjordane frå juli 2017 
 

Vedlegg 

 

 

 
 
 

 


