Side1 av 4

Sjekkliste
for å vurdere risiko- og sårbarhet(ROS)for forslag til Detaljreguleringsplan for ny bru over Herøysundet
Sjekklistenkan brukestil ei enkel (grov)kartlegging av risiko- og sårbarhet(ROS)i forbindelsemed arealplanlegging,jf. plan- og bygningsloven§ 3-1, h og § 4-3.
Sett kryssi ”ja” eller ”nei”-kolonnen for alle spørsmålenei listen. I kommentarfeltetredegjøreskort for vurderingerog vurderingsgrunnlag(eventuellenærmere
undersøkelser,foreliggendeoverordnedefarekart, skjønnsvurderingeretc.). Kommentarenekan benyttessom grunnlagfor ROS-omtaleni selve
planbeskrivelsen,mensselvesjekklistenog annenmer omfattende dokumentasjonkan følgeplansakensom vedlegg.Listener veiledendeog ikke nødvendigvis
uttømmende.Forslagsstillerhar et selvstendigansvarfor at ROS-vurderingene
omfatter alle planrelevantefarer av betydningfor samfunnssikkerhetog
beredskap.Sjekklistener utarbeidet av Fylkesmannen
i Nordland, og oppdatert 5. mai 2014.

Vurdering
Problemstillinger

Ja

Nei

Kommentar

Naturgitte farer
Skred

Flom

Stormflo

Vind og
nedbør
Skog– og
lyngbrann
Radon

Er planområdetutsett for snø-,is-, jord-, steinskredeller fjellskred(se
Skrednett)?
Er det fare for utgliding av området (ustabilegrunnforhold, dårlig
byggegrunn),eks.kvikkleire(seNGU,kart og data)?
Har det tidligere gått skredi eller nær området, eks er det identifisert
skredvifteri området?
Planleggesdet tiltak nærmerebratt /masseførendebekk enn 20 meter?
Er planområdetutsett for flom eller flomskred, ogsånår en tar hensyn
til økt nedbørsom følge klimaendringer(seNVEAtlas)?
Problemermed overflatevann,avløpssystem,lukkedebekker,
oversvømmelsei kjellere osv?
Er området utsatt for stormflo, ogsånår en tar hensyntil
havnivåstigningsom følge av klimaendringer?
Er området utsatt for bølgepåvirkningeller oppstuving av flomvann
(elveutløp)i kombinasjonmed stormflo?
Er området spesieltutsatt for sterk vind eller store nedbørsmengder
eks.snø?
Er området utsatt for tørke eller spesiellbrannrisiko som følge av
toglinje, veier, lynnedslagmm?
Har kommunenrutiner for oppfølgingav kravene om radonsperrei
Tek10?

X
X
X
X
x

Stormflo/havnivåstigning,men Påvirkerikke tilt aket som
reguleringsplanenåpner opp for.
X

x

Seover
X
X
X

X
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Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner
Samferdsel
/transport

Vil uønskedehendelserpå nærliggendetransportnett, utgjøre en risiko
for planområdet?
- Vei, bru, tunnel?
- Sjø,vann,elv, havneanlegg?
- Jernbane?
- Flyplass?
Kanområdet bli isolert som følge av blokkert transportnett, ekssom
følge av naturhendelser?
Er det transport av farlig godsi området?
Er det kjente ulykkespunkterpå transportnettet i området?

Er det spesiellefarer forbundet med bruk av transportnettet for
gående,syklendeog kjørendeinnen området?
- Til skoleog barnehage?
- Til nærmiljøanlegg,idrettsanleggmv.?
- Til butikker og service?
- Til busstopp?
Liggertiltaket i eller nær nedslagsfeltetfor drikkevanneller
Vanndrikkevannskilde?
forsyning
Vil planlagttiltak /virksomhet kunne medførebehov for å styrke /sikre
vannforsyningeni området?
Er planlagtetiltak / virksomhetspesieltsårbarfor svikt i
vannforsyningen?
Vil planlagttiltak /virksomhet kunne medførebehov for å styrke
Avløp
avløpsnetteti området, eksoverflatevannog tette flater?
Er utslipp, avfallshåndtering,spillvann,renovasjon osv.ei
problemstilling?
Er planlagtetiltak /virksomhet spesieltsårbarfor svikt i
Kraftforsyning kraftforsyningen?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke)forsyningssikker
heten i området?
Er området påvirket av magnetfeltfra høyspentlinjer?
Er planlagtetiltak /virksomhet spesieltsårbarfor svikt i ekom (telefon
Ekom
og internett)?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke)forsyningssikker
heten i området?

X
X
X
X
X
X
X
X

Nåværendebru gir høy risiko for ulykker, men ny
reguleringsplansom tilrettelegger for en bedret situasjon vil
når ny bru er byggetfå ned risikoenbetydelig.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Virksomhetersom representererspesiellfare
Medfører planenetableringav virksomhet(produksjon, lagringeller
transport av farlige stoffer) som innebærerspesiell risiko?
Vil uønskedehendelserhos risikovirksomheterutenfor planområdet
(industriforetak,lager eller tankanlegg)utgjøre en risiko for planen?
Farefor utslipp av farlige stoffer, kjemikalier,gassereller væsker?
Farefor brann og eksplosjon?
Fallervirksomheteninnenfor storulykkesforskriften
?
Liggerplanområdetinnenfor en dambruddssone?
Berøresplanområdetav militært eller sivilt skytefelt?

X
X
X
X
X
X
X

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planenetableringav samfunnsviktigvirksomhet (helse-og
omsorgsinstitusjon,skole,barnehageosv.)som er spesielt sårbarfor
bortfall av kritisk infrastruktur (samferdsel,vann og avløp,
kraftforsyning,ekom mm)?
Er planlagtvirksomhetsårbarfor andre forhold?

X

Planenbidrar til mulighet for byggingav ny bru som gir
mindre risiko.

X

Farligeomgivelser
Er det regulerte vannmagasinmed spesiellfare for usikkeris i
nærheten?
Er det terrengformasjonersom utgjør spesiellfare (stup etc.)?
Annet (spesifiser)?

X
X
X

Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk
Er området påvirket av tidligere virksomhet,eksforurensetgrunn
/sjøbunn /sediment?
Industrivirksomhetsom for eks.avfallsdeponering?
Gruver:åpne sjakter,steintipper etc.?
Militære anlegg:fjellanlegg,piggtrådsperringeretc.?
Annet (spesifiser)?

X
X
X
X
X

Ulovlig virksomhet
Er tiltaket i segselvet sabotasje-/terrormål?
Finnesdet potensiellesabotasje-/terrormåli nærheten?

X
X

Brann- og ulykkesberedskap
Har området tilstrekkeligslukkevannforsyning
(mengde og trykk)?
Utrykningstid,spesiellebrannobjekti området?
Har området tilstrekkeligadkomstfor utrykningskjøretøy?

X
X
X

Nåværendebru kan skapesituasjonerdersomdennestenges
så vil Sør-og Nord-Herøyværeisolert fra hverandra.
Seover.
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Sjekklistaer gjennomgått

Sign.:

