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Detaljregulering for Fv. 98 Leibošjohka - 

Ráddovuotna/Smalfjordbotn: Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det skal i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse). Hensikten er å forhindre at arealdisponeringen skaper særlig risiko. Det er 

viktig å få fram eventuelle endringer i risiko- og sårbarhet som følge av reguleringsplanen. 

Det overordnede målet er å forebygge og håndtere risiko og unødvendig sårbarhet i 

samfunnet. 

Begrepet risiko er definert som produktet av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal 

inntreffe, og konsekvensen av en slik hendelse. Etter at avbøtende tiltak er vurdert, kan 

enten sannsynligheten bli mindre, konsekvensen kan bli mindre, eller en kombinasjon av 

redusert sannsynlighet og redusert konsekvens. 

Nedenstående sjekkliste er brukt som grunnlag for å vurdere risiko. Der vurderingen tilsier 

at det kan skje uønskede hendelser, er disse blitt vurdert nærmere. 

Tema Uønsket hendelse? Ja Nei Vurdering 

Naturgitte forhold     

 Fare for snø- eller steinskred?  X  

 Er det fare for utglidning? X  Områder med dårlig 

grunnforhold må 

utredes videre. 

 Kan flom påvirke tiltaket? X  Dimensjon av kulverter 

og bruer må ta hensyn 

til flom og 

klimaendringer. 

 Kan havnivåstigning påvirke 

tiltaket? 

 X Høyden på veg langs 

sjø er tilpasset 

framtidig havnivå. 

     

Omgivelser Kan tiltaket påvirke 

verneområder? 

X  Vestertana 

naturreservat ligger i 

nærhet av tiltaket. 

 Kan tiltaket påvirke sårbar 

fauna/fisk 

X  Vandringshinder i 

vassdrag. 

 Kan tiltaket påvirke 

vassdragsområder? 

X  Kantsoner langs 

vassdrag hindrer 

erosjon og er viktige 

spredningsveier for 

dyr. 

 Kan tiltaket påvirke sårbar 

vegetasjon? 

X  Det er registrert 

naturtyper med svært 
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viktig, viktig og lokalt 

viktig verdi i området. 

     

 Kan tiltaket gi akutt forurensing? X  Utslipp av olje og 

drivstoff i grunnen, 

vassdrag og i sjø. 

 Vil tiltaket gi høyere støynivå?  X  

Virksomhetsrisiko Omfatter tiltaket farlige anlegg?  X  

 Vil hendelser i nærliggende 

anlegg utgjøre en risiko? 

 X  

Brann-

/ulykkesberedskap 

Blir atkomst for 

utrykningskjøretøy dårligere? 

 X Ingen endring fra 

tidligere. 

 Er det omkjøringsmuligheter?  X Ingen endring fra 

tidligere. 

Infrastruktur Er det kjente ulykkespunkt på 

strekningen? 

 X  

 Er det transport av farlig gods 

gjennom området? 

 X  

 Kan vann- og avløpsledninger i 

området påvirkes? 

X  Private vannledninger 

kan påvirkes i 

anleggsperioden. 

 Kan høyspentanlegg i området 

påvirkes? 

X  I anleggsperioden. 

Vurderes nærmere 

     

 

Følgende tema utredes nærmere: 

1. Fare for utglidning av ustabile masser på flere steder langs fv. 98. 

2. Fare for elveflom. 

3. Påvirkning av naturverdier i Vestertana naturreservat 

4. Tiltaket kan påvirke vassdrag 

5. Tiltaket kan påvirke sårbar vegetasjon. 

6. Fiskevandring blir påvirket. 

7. Forurensing i vassdrag og sjø. 

8. Skade på private vannledninger. 

9. Tiltaket kan påvirke høyspentanlegg i anleggsperioden. 

Beskrivelse av temaene 

1. Fare for utglidning av utglidning av ustabile masser:  

Det er registrert ustabil grunn flere steder langs fv. 98. Utglidning kan føre til skade eller 

ødeleggelse av vegen. 

Sannsynlighet: Sannsynlig.  
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Konsekvens for vegstrukturen er betydelig.  

Avbøtende tiltak: I detaljprosjekteringen vurderes det bruk av stabiliserende elementer som 

fiberduk og/eller mur på utsatte steder, samt heving av veg for å redusere inngrep. I 

områder med mulig kvikkleire skal det gjøres ytterligere grunnundersøkelser, ev. med 

stabilitetsvurderinger før anleggsarbeidet starter opp. Det gjøres ytterligere 

grunnundersøkelser der vegen går i sjø og tjern. Sannsynligheten minker til Lite sannsynlig. 

2. Fare for elveflom 

Det er stedvis rør og bruer på strekningen som har liten diameter og lav høyde for å takle 

fremtidige elveflommer. 

Sannsynlighet: Sannsynlig.  

Konsekvens for vegstrukturen er betydelig.  

Avbøtende tiltak: Dimensjon av kulverter og bruer tar hensyn til flom og klimaendringer. 

Sannsynligheten minker til Lite sannsynlig. 

3. Påvirkning av naturverdier i Vestertana naturreservat.  

Vestertana naturreservat er et viktig raste- og hekkeområde for fugl, og vegetasjonen har 

stor verdi. Tiltaket kan medføre støy som forstyrrer fugl, og evt. utslipp av farlige kjemikalier 

fra anleggsvirksomhet.  

Sannsynlighet: Sannsynlig.  

Konsekvens for naturmangfold er alvorlig.  

Avbøtende tiltak: Det stilles krav under anleggsvirksomhet til anleggstid, byggegrense og 

restriksjoner med tanke på lagring av maskiner og farlige kjemikalier. Sannsynligheten 

minker til Lite sannsynlig. 

4. Tiltaket kan påvirke vassdrag. 

Kantsoner langs vassdrag og sjø skal ivaretas for å hindre erosjon, og ivareta 

spredningsveger for dyr. Tiltaket medfører inngrep i strandsonen og vassdrag. 

Sannsynlighet: Svært sannsynlig.  

Konsekvens for naturmangfold er betydelig.  

Avbøtende tiltak: Det stilles krav under anleggsvirksomhet til byggegrense og restriksjoner 

med tanke på ivaretakelse av kantsoner. Strandsonen forsøkes reetablert. Sannsynligheten 

minker til Mindre sannsynlig. 

5. Tiltaket kan påvirke sårbar vegetasjon. 

Det er registrert naturtyper med svært viktig, viktig og lokalt viktig verdi nært tiltaket. 
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Sannsynlighet: Meget sannsynlig.  

Konsekvens for naturmangfold er betydelig.  

Avbøtende tiltak: Det stilles krav under anleggsvirksomhet til byggegrense og restriksjoner 

med tanke på ivaretakelse av naturmangfold. Sannsynligheten minker til Mindre sannsynlig. 

6. Fiskevandring blir påvirket 

Tre vassdrag på strekningen er med sikkerhet fiskevandrende, og krysses av fv. 98. Dårlig 

utført kryssing av vassdragene vil påvirke, eventuelt hindre fiskevandring. 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig.  

Konsekvens for fiskebestanden er alvorlig.  

Avbøtende tiltak: Stikkrenner/bruer utformes slik at fisken får en naturlig elvebunn uten 

terskler. Det skal tas hensyn til fiskevandring i anleggsperioden og ved ferdigstilt anlegg. 

Sannsynligheten minker til lite sannsynlig. 

7. Forurensing i vassdrag og sjø 

Forurensing som følge av utslipp av drivstoff eller andre kjemikalier, samt forslamming.  

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig.  

Konsekvens: Alvorlig.  

Avbøtende tiltak: Beholdere av farlige stoffer lagres slik at ev. utslipp ikke kommer direkte i 

elva. Sannsynligheten minker til lite sannsynlig. 

8. Skade på private vannledninger 

Private vannledninger til to husholdninger krysser fv. 98. I anleggsperioden kan de bli 

skadet, ev. forurenset. 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig.  

Konsekvens: Alvorlig.  

Avbøtende tiltak: Ledninger og kummer i veg byttes. Tiltaket tas inn i ytre miljøplan. 

Vanntilførselen til eiendommene må sikres i anleggsperioden. Sannsynlighet minker til lite 

sannsynlig. 

9. Skade på høyspentledninger under anleggsarbeid 

Det kan oppstå alvorlig personskade dersom høyspentledninger faller ned på grunn av skade 

påført av f.eks. gravemaskinarm. Det blir strømbortfall for store områder. 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: Alvorlig 
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Avbøtende tiltak: Områdene merkes som fareområde og blir spesielt omtalt i SHA-planen. 

Sannsynlighet minker til lite sannsynlig. 

Risikomatrise 

For hendelser i røde felt er tiltak nødvendig, risikoen er i utgangspunktet ikke akseptabel. 

For hendelser i gule felt skal tiltak vurderes. 

For hendelser i grønne felt er det ikke særlig risiko, men risikoreduserende tiltak kan 

vurderes. 

Før avbøtende tiltak 

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 

Ubetydelig Mindre 

alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 

alvorlig 

Svært sannsynlig   4   

Meget sannsynlig   5   

Sannsynlig   2 1, 6, 3  

Mindre sannsynlig    7, 8, 9  

Lite sannsynlig      

 

Etter avbøtende tiltak 

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 

Ubetydelig Mindre 

alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 

alvorlig 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig   4, 5   

Lite sannsynlig   2 1, 3, 6, 7, 

8, 9 

 

 

De avbøtende tiltak beskrives i rigg- og marksikringsplan, ytre miljøplan og i 

detaljprosjekteringen/konkurransegrunnlaget. 

Sist endret: 06.03.2017 


