
1

FORENKLET ROS-ANALYSE

1. Naturbasert sårbarhet
Uønsket
hendelse/forhold

Potensie
ll risiko

Merknad/vurdering – Forslag til avbøtende tiltak angitt med
kursiv og uthevet (fet) skrift.

Ja Nei
Ekstremvær
Sterk vind x Området vurderes ikke å være spesielt utsatt for vind utover det som er

vanlig i området. Det vurderes ikke å være behov for gjennomføring av
særlige tiltak.

Store
nedbørsmengder

x Området vurderes ikke å være spesielt utsatt.

Store snømengder x Det kan om vinteren samle seg opp snø innenfor planområdet.
Ser ikke behov for gjennomføring av særskilte tiltak.

Annet x Ikke kjent.

Flomfare
Flom i elver/bekker x Lismajohka renner sør for planområdet, men på en slik avstand at dette

antas ikke å ha spesiell risiko for fremtidig utvidelse.
Flomsoneinformasjon for Tana elva finnes ikke for dette området, men
høydeforskjellen fra elva opp til planområdet er på over 20m og det
ansees derfor ikke som en risiko.

Spring-/stormflo x Ikke aktuelt

Strålefare
Radon x Det er ikke regulert bebyggelse i planområdet og i følge Statens

Strålevern vil radonkonsentrasjoner normalt være lave i utemiljø. Det
vurderes ikke å være behov for særlige tiltak.

Skredfare
Jord- /leir
(kvikkleireskred)

x Området vurderes ikke å være utsatt for skredfare. Skrednett.no

Løsmasseskred x Området er sjekket opp i mot aktsomhetskart på skrednett.no, og er
ikke oppført som potensielt risikoområde.

Snø- og isskred x Vurderes ikke som aktuelt da området er forholdsvis flatt. Området er
sjekket opp i mot aktsomhetskart på skrednett.no, og er ikke oppført
som potensielt risikoområde.

Steinras,
steinsprang

x Vurderes ikke som aktuelt da området er forholdsvis flatt. Området er
sjekket opp i mot aktsomhetskart på skrednett.no, og er ikke oppført
som potensielt risikoområde.

Historisk rasfare? x Det er ikke registrert historiske skredhendelser i området i databasen
på skrednett.no.

Annet? x Ikke kjent.

Dårlig byggegrunn
Setninger x Det skal ikke foretas byggetiltak innenfor planområdet.

Skadedyr
Ikke kjent x Vurderes som uaktuelt.

Annet?
Ikke kjent. x Vurderes som uaktuelt.
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2. Virksomhetsbasert sårbarhet

Uønsket
hendelse/forhold

Potensie
ll risiko Merknad/vurderinger
Ja Nei

Brann/eksplosjon
Brannfare x Tiltakene i planen vurderes ikke å innebære økt risiko for

brannfare/spredning.

Eksplosjonsfare x Sprengning i forbindelse med uttak vil forekomme, men risikonivået for
ukontrollert eksplosjoner vurderes som liten.

Forurenset vann
Drikkevannkilde x Ikke aktuelt, kartdata og informasjon ikke funnet.

Badevann,
fiskevann, elver o.a

x Dette er ikke vurdert som en risiko da det ikke er kjennskap til at
eksisterende virksomhet medfører negativ konsekvenser for de to
vassdragene nært planområdet. Den planlagte utvidelse av masseuttaket
vil innebære større avstand mellom arbeidsområdet og vassdragene.

Nedbørsfelt x Risiko for forurensing i nedbørsfelt ansees som liten.
Planområdet ligger utenfor nedbørsfeltet til sideelven Lismajohkka, men
ligger i nedbørsfeltet til Tanaelva.
Det er ikke kjennskap til at eksisterende virksomhet medfører negative
konsekvenser for nedbørsfeltet.

Grunnvannsnivået x Det foreligger ingen informasjon om grunnvannsnivået innenfor
uttaksområdet eller negative virkninger som resultat av virksomheten.
Masseuttaket har vært drevet i mange år uten at Lemminkäinen har
registrert innslag av grunnvann i uttaksområdet.

Forurensning – grunn
Kjemikalieutslipp x Eventuelle utslipp fra de ulike virksomhetene innenfor planområdet vil

måtte avklares gjennom særskilt søknad om utslippstillatelse.

Forurensning – luft
Støy x Drift av masseuttak genererer støy tilknyttet selve uttaksvirksomheten i

selve masseuttaket.
I støyrapporten utarbeidet 26.04.12 opplyses det at uten drift på kveld
og natt vil støynivået på dagen kunne være over 55 dB, men allikevel gi
døgnmidlet støy-verdier som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier.
Støyrapporten råder at det i reguleringsarbeidet kan være aktuelt
å skjele til grenseverdier for langvarige anleggsarbeider. Dette vil
gi en større buffersone rundt masseuttaket som ikke bør brukes
til boliger, skoler, barnehager eller annen støyfølsom bebyggelse.

Støv/partikler/røyk x Støv og partikler i forbindelse med uttak kan forekomme. I tørre perioder
med mye vind vil det i større uttaksområder kunne oppstå en vis
fluktuasjon av sandpartikler i randsonen rundt masseuttaket.  Partikulært
støv vil kunne påvirke luftkvaliteten lokalt. Støvfluktuasjon vil
motvirkes med vanning.

Lukt x Ikke aktuelt

Skytefelt (militært/sivilt)
Annen fare x Ikke aktuelt

Støy x Ikke aktuelt

Smittefare
x Ikke aktuelt
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Strålefare/elektromagnetisk felt
Høyspentlinje x En 22kV høyspentledning løper i nord-sør retning vest i planområdet.

Statens Strålevern opplyser at strålenivåene fra høyspentledninger er
normalt svært lave og innebærer ikke noe form for helserisiko.
En hensynssone på 10m på hver side av linjen vil allikevel
inkluderes på plankartet.

Trafo x Det er ikke etablert noen trafostasjoner innenfor planområdet.

Andre
installasjoner?

x Ikke aktuelt

Fare i fht tidligere bruk
Gruver, åpne
sjakter, tipper?

x Ikke aktuelt

Militære anlegg x Ikke aktuelt

Tidligere
avfallsdeponi

x Ikke aktuelt

Tidligere
masseuttak

x Tidligere bruk som masseuttak ansees ikke som en risiko.

Annet? x Ikke kjent

3. Sårbarhet pga infrastruktur

Uønsket
hendelse/forhold

Potensie
ll risiko Merknad/vurderinger
Ja Nei

Forurensning
Støy x Støy knyttet til massetransporten ut av masseuttaket er forventet.

Støyen vil lokalt kunne påvirke omkringliggende bebyggelse.
I støyrapporten utarbeidet 26.04.12 opplyses det at det må tas
hensyn til andre støykilder, i dette tilfellet E6. Sumstøy som
inkluderer støy fra E6 er vurdert i planarbeidet.

Støv/partikler x Støv og partikler i forbindelse med massetransport kan forekomme.
Partikulært støv vil kunne påvirke luftkvaliteten lokalt.
Det er i planbestemmelsen stilt krav om at en evt omlagt veg
skal opparbeides med et toppdekke som bidrar til å redusere
dette mest mulig.

Lukt x Vurderes uaktuelt

Annet? Ikke kjent

Trafikkfare
Trafikkulykker på
vei

x Adkomstveien inn til massetaket kommer direkte av E6. Den
eksisterende adkomstveien har en vanskelig vinkel og sikt, så en
utbedring av vei vil redusere risikoen for trafikale ulykker.
Trafikkmengde til masseuttaket vil ikke øke i forbindelse med
utvidelsen.
Reguleringsplanen legger til rette for utbedring av
adkomstvei.

Annet? x Ikke kjent

Ulykker på nærliggende transportåre
Vann/sjø x Vurderes uaktuelt

Luft X Vurderes uaktuelt
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Vei x Adkomstveien inn til massetaket kommer direkte av E6. Den
eksisterende adkomstveien har en vanskelig vinkel og sikt, så en
utbedring av vei vil redusere risikoen for trafikale ulykker.
Trafikkmengde til masseuttaket vil ikke øke i forbindelse med
utvidelsen.
Reguleringsplanen legger til rette for utbedring av avkjørsel
fra E6.

Damanlegg x Vurderes uaktuelt

Bru x Vurderes uaktuelt

Annet? x Vurderes uaktuelt

Strategisk sårbare enheter
Sykehus/helseinstit
usjon

x Vurderes uaktuelt

Sykehjem/omsorgsi
nstitusjon

x Vurderes uaktuelt

Skole/barnehage x Vurderes uaktuelt

Flyplass x Vurderes uaktuelt

Viktig vei x E6, Vurderes mindre aktuelt.

Bussterminal x Vurderes uaktuelt

Havn x Vurderes uaktuelt

Vannverk/kraftverk x Vurderes uaktuelt

Undervannsledninge
r/kabler

x Vurderes uaktuelt

Bru/Demning x Vurderes uaktuelt

Annet? x Vurderes uaktuelt

4. Annet

Uønsket
hendelse/forhold

Potensie
ll risiko Merknad
Ja Nei

Kriminalitet
Fare for kriminalitet x Planen vurderes ikke å inneholde elementer som bidrar til å øke

risikoen for økt kriminalitet.

Frykt for kriminalitet x Vurderes uaktuelt.


