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Sammendrag 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Buvika Panorama, er det utarbeidet en ROS-analyse. 

Utfordringer som bl.a. støy, grunnforhold og mulige fremtidig klima har blitt vurdert og kommentert. Med 

bakgrunn i rapporter fra bl.a. geotekniske undersøkelser, samt at området har vært bebygget tidligere, virker det 

samlet sett å være liten sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, så fremt anbefalte tiltak blir 

iverksatt. 

 

Innledning 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle endringer som følger av planen eller 

tiltak som er hjemlet i den. Hensikten med ROS-analyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik 

at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi 

økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere; utbyggere, kommunen og publikum 

forøvrig. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og 

katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke 

hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS-analysen har i så måte en 

praktisk verdi i gjennomføringen av planen. 

 

Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er ca 3,0 daa og ligger innerst i Buvikbukta på sørsiden av Fv 800. Arealet har tidligere blitt 

benyttet til næringsvirksomhet (matvarebutikk). Planområdet grenser til etablerte boligfelt mot øst, vest og delvis 

sør. Mot sør passerer også Fv802 og øst for denne vegen igjen ligger det et større skoleområde. 

  

For nærmere detaljer om planområdet, planarbeidet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 

 

Metode 
En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de 

representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og 

årsaksforhold, blir tiltak vurdert for a hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av 

dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for 

mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten 

(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til a 

fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Temaene i ROS-analysen tar utgangspunkt i 

veilederen "GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlandsprosjekt" utarbeidet av Statens kartverk og 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005. I sjekklisten er det listet opp flere mulige 

hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for planen 

og konsekvenser av planen. Det vurderes hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan ha for liv/helse, 

materielle/økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Sannsynlighet og konsekvens vurderes 

som i "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) etter følgende kriterier: 

 

Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i: 

 
1. Lite sannsynlig - mindre enn en gang hvert 50. år 

2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig 

3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 

4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede 

 

Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i: 
 
1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader 

2. Mindre alvorlig: Få små person- eller miljøskader 

3. Alvorlig: Alvorlig person- eller miljøskader 

4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd, 

langvarige eller varige miljøskader 
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Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurderes som en sum av sannsynlighet og 

konsekvens gjennom en risikomatrise som vist nedenfor: 

  

 
                Konsekvens 
sannsynlighet 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. meget sannsynlig     

3. sannsynlig     

2. mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan 

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan 

Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres 

 

 
Hendelse Tilstede Sannsynlighet Konsekvens Risiko kommentar 

NATURRISIKO 

Ras/skred/grunnforhold/lokalklima. Er planområdet utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred, ustabil 

grunn 
Ja 1 4  

Grunnforhold: 

I følge NVE Atlas, ligger 

planområdet innenfor et 
faresoneområde for Kvikkleire. Nær 

planområdet er det påvist flere 

kvikkleireområder. Det er også 
registrert noen skredhendelser. Bl.a. 

er det en hendelse registrert i 1702 

hvor det er beskrevet et eller flere 
leirras, antagelig med flere 

omkomne (usikkert antall). Et annet 

skjedde ved Pieres Mølle i Buvika, 
hvor det gikk et leirskred i 1973. 

Dette raste ut i sjøen og sperret 

riksveg 65. Ingen omkomne. 
 

NVE forutsetter i merknad til varsel 

at det vedlegges et geoteknisk 
notat/rapport som godtgjør at 

tiltaket oppfyller kravene som 

sikker byggegrunn mot naturfare i 
PBLs §28-1/TEK10s kap.7-3. 

 

Tiltak: Rambøll utførte en 
geoteknisk vurdering av 

planområdet i 2008 i forbindelse 

med daværende planforslag. Det 
var ikke funn av kvikkleire, men lite 

sensitiv siltig leire. Laget med siltig 

leire kan tyde på gamle rasmasser 
pga funn av humus og trerester. 

Rambøll konkluderte med at 

områdestabiliteten var 
tilfredsstillende om bebyggelsen sør 

på tomta ble utført uten kjeller og 

med plassering som planlagt, eller 
at bebyggelsen måtte heves/endres 

slik at motfyllingen ble opprettholdt, 

da trengtes det imidlertid 
godkjenning fra Statens vegvesen.  

 

På grunn av usikkerhet rundt 
stabilitetsspørsmålet, har Rambøll 

med bakgrunn i NVEs innspill 

foretatt en geoteknisk 
tilleggsvurdering basert på nytt 

planforslag. De konkluderer i sitt 
notat datert 02.12.16 med følgende: 

Den tidligere geotekniske 
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vurderinga av planlagt utbygging 
på tomta anses tilstrekkelig som 

grunnlag for vurdering av 

områdestabiliteten da det er samme 
type prosjekt som planlegges bygd 

nå som tidligere plan og da de nye 

planene er gunstigere mhp stabilitet 
i forhold til de tidligere planene. 

Utbygginga kan dermed godkjennes 

iht NVEs retningslinjer for 
utbygging i kvikkleireområder 

forutsatt at Multiconsult 

kompletterer sin 3.partskontroll for 
det forrige prosjektet. 

Boligbygget fundamenteres på 
helstøpt plate og planene forutsettes 

vurdert nærmere i forbindelse med 

byggeplan. 

2. Snø/isras nei    

Ingen offentlig tilgjengelige 
registreringer antyder fare for 

Snø/isras innenfor eller i 

umiddelbar nærhet til planområdet. 
 

3. Flom i vassdrag nei      

Det er registrert et forholdsvis lite 

rektangulært aktsomhetsområde for 
flom inntil planområdet i nord. Den 

rektangulære avgrensingen kan 

synes å være relatert til veien, da 
den er lokalisert over Fylkesveien. 

NVEs aktsomhetskart for flom er et 

nasjonalt kart på oversiktsnivå som 
viser hvilke arealer som kan være 

utsatt for flomfare. 

 
Det er forøvrig ikke registrert noen 

flomfaresoner innenfor eller i 

umiddelbar nærhet til planområdet. 
Nærmeste registrerte faresone ligger 

langs elva Gaula som har utløp like 

nord for Buvik skole. 

 

Kartverket har tilgjengelig en tabell 

som viser framskrivinger av 
havnivå for ulike steder i Norge ved 

ulike utslippsscenarioer. For Buvika 

anslår beregningsmodellen ved 
utslippsscenario RCP8,5 en 

middelverdi på 29cm for 

havnivåendring i år 2100. 
 

4. Vindutsatt Ja 4 1  

Planområdet ligger innerst i fjorden 

Gaulosen - Buvikbukta. Nærheten 
til fjorden og den Norske kystlinjen 

vil naturlig nok medføre noe vind 

fra nord/nord-vest, da det pga 
fylkesveien er lite skjerming 

mellom planområdet og fjorden. 

Bukta ligger imidlertid skjermet til i 
forhold til åpent hav. 

 

I følge Norsk klimaservicesenter 
(NKSS) rapport fra 2015 «Klima i 

Norge 2100», så blåser det stiv 

kuling eller mer i 1 % av tiden 
langs kysten og i høyfjellet i Norge. 

De siste 50 år har det vært 

en svak økning i vindhastigheten 
som overskrides i 1 % av tiden, men 

det er store variasjoner fra år til 

år og mellom ulike lokaliteter. 
 

Tiltak: Ingen 

 

5. Ekstremnedbør ja 3  3   
I følge Norsk Klimaservicesenter 

(NKSS) rapport fra 2015, så har 
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årsnedbøren økt over hele Norge 

siden år 1900, og for landet som 

helhet er økningen på ca. 18 %. 

Økningen er størst om våren og 
minst om sommeren. Også for 

kraftig nedbør i løpet av kort tid har 

det de senere år vært en økning 
både i intensitet og hyppighet. 

 

Sannsynligheten for mer 
ekstremnedbør er forholdsvis høy 

og konsekvensene kan fort bli 

alvorlige om det ikke tas forbehold 
under planleggingen. 

Overvannshåndteringen er således 
et viktig element for bidra til å ta 

unna for økte nedbørsmengder. 

 
Tiltak: Sweco har kommet fram til 

at det knapt er noen økning i tette 

flater i planlagt situasjon. Dessuten 
vil trolig avrenningen bli noe 

tregere enn før på grunn av en mer 

markert trapping av terrenget. VA-
planen har blitt lagt fram for Skaun 

kommune, og de har fått godkjent 

påslipp av overvann på kommunal 
ledning, uten oppdimensjonering av 

den kommunale ledningen. 

 
Swecos VA-plan skal videre legges 

ved søknad om rammetillatelse og 

anlegget skal detaljprosjekteres når 
rammetillatelse foreligger og 

søknad om igangsettingstillatelse 

skal utarbeides. 
 

(Se for øvrig konklusjonen nederst i 

dokumentet for mer informasjon) 

6. Radongass ja 4 3  

NGU sitt aktsomhetskart for radon, 

viser at planområdet ligger i gul 

sone, noe som tilsvarer moderat til 
lav aktsomhetsgrad. 

 

Tiltak: Da radon kan forekomme 
stort sett over alt, er alle boliger 

forberedt for evakuering av Radon-

gass. Løsninger legges til grunn iht 
PBL og gjeldende teknisk forskrift 

og anbefalinger fra Statens 

Strålevern. 
 

Sårbare natur- og kulturområder. Kan planen medføre fare for skade på: 

7. Sårbarhet/flora/fauna/fisk nei    

Buvikbukta som ligger nord for 
planområdet og Fylkesveien, er 

registrert som Laksefjord.  

 
Miljøverndirektoratet har også 

registrert arealet nord for 

fylkesveien som «statlig sikra 
friluftsliv». 

 

Registreringene berører ikke 
planområdet. Planområdet har 

tidligere blitt brukt til 

næringsbebyggelse, og det antas av 
den grunn at planlagt tiltak ikke vil 

medføre noen nye ulemper for 

omgivelsene. 
 

8. Verneområde nei    

Buvikbukta nord for planområdet 

og Fylkesveien er registrert som 
marint verneområdet, men dette 

berører ikke planområdet. 
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9. Vassdrag nei     

10. Fornminner (aut fredede 

kulturminner) 
nei    Det er ikke registrert noen 

kulturminner innenfor planområdet. 
11. Kulturminne/-miljø nei    

12. Naturressurser nei    

Planområdet har tidligere blitt brukt 

til næringsformål. 
 

VIRKSOMHETSRISIKO 

Kan planen få konsekvenser for samfunnsmessig viktige funksjoner og områder som: 

13. Sykehus/-hjem, kirke, 

skole, barnehage 
nei     

14. Brann/politi/sivilforsvar nei     

15. Veg, jernbane, trafikk-

knutepunkt 
nei    

Planen vil ikke få konsekvenser for 

vei (Fv802), så sant stabiliteten 

innenfor planområdet blir ivaretatt 
iht Rambølls anbefalinger i 

forbindelse med geoteknisk 

vurdering av planområdet. 
 

16. Tuneller, bruer nei     

17. Kraftforsyning nei     

18. IKT-installasjoner nei     

19. Drikkevannsforsyning nei     

20. Vann og avløp ja 1 2  

Det eksisterende overvannsrøret har 

ifølge Skaun kommune god nok 
kapasitet. De opplyser også om at 

det går et OV-rør på skrå over 

tomten, men som de ikke har noen 
detaljer på eller vet om er i drift. 

Under utbygging må utbygger 

sjekke tilstand til denne ledningen, 
og hvis den er i drift må den legges 

om, hvis ikke må den 

plugges/fjernes. Eksisterende 

kummer/sandfang må tas hensyn til. 

Det er også poengtert fra 

uteseksjonen at 160 OV langs vei 
ikke skal benyttes av prosjektet, og 

OV skal kobles på 400 OV-røret. 

 
Kommunen opplyser i tillegg om at 

dette er et område hvor det går 

mange ledninger, men som de ikke 
kjenner til om fortsatt er i drift. De 

kjenner heller ikke til hvor alle 

ledningene ligger.  
 

Tiltak: Sweco har ved beregning av 
overvannsmengder i planområdet 

tatt utgangspunkt i en 

sammenligning av tette flater og 
avrenningsforhold i planlagt 

situasjon, sammenlignet med 

eksisterende. Sweco har kommet 
fram til at det knapt er noen økning 

i tette flater i planlagt situasjon. 

Dessuten vil trolig avrenningen bli 
noe tregere enn før på grunn av en 

mer markert trapping av terrenget. 

 
Swecos VA-plan skal legges ved 

søknad om rammetillatelse. 

Anlegget skal detaljprosjekteres når 
rammetillatelse foreligger og 

søknad om igangsettingstillatelse 

skal utarbeides. 
 

Skaun kommune skal kontaktes ved 

peiling/ eller framgraving av rør slik 
at de kan få målt de inn. Ved 
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omlegging av rør må alle tilkoblede 

ledninger ivaretas 

 

21. Tilfluktsrom nei     

22. Områder for idrett / lek nei     

23. Park/rekreasjonsområde nei     

24. Vannområde for friluftsliv nei     

25. Akutt forurensing nei     

26. Permanent forurensing nei     

27. Støy og støv fra industri nei     

28. Støy og støv fra trafikk nei     

29. Støy og støv fra andre 
kilder 

nei        

30. Forurenset grunn nei     

31. Forurensing av 

sjø/vassdrag 
nei     

32. Elektromagnetiske felt nei     

33. Risikofylt industri 
(kjemikalier/eksplosiver) 

nei     

34. Avfallsbehandlingsanlegg nei     

35. Fare for spredning av 
brann (skog, lyng, bygninger) 

nei     

36. Ulykker ved transport av 

farlig gods 
nei     

37. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

nei     

Medfører planen: 

38. Fare for akutt forurensing nei     

39. Støy og støv fra trafikk nei 3  2   

En økning i antall enheter medfører 

naturlig nok noe økt støy og støv fra 
trafikk ved kjøring til og fra 

planområdet.  

 
Tiltak innenfor planområdet: Ut fra 

støyvurderinger som ble gjort av 

Multiconsult den 11.april 2016, har 
det blitt vurdert at, ettersom 

leilighetene i nord allerede er 

planlagt med innglasset terrasse, er 
ingen ytterlige støytiltak nødvendig 

for å oppnå anbefalingene i T-1442. 

Fasadeisolasjon må ivaretas i 
byggeplanfasen, men vil være god 

nok med normalt gode fasade- og 

vinduskonstruksjoner. Planen har 
dokumentert iht. T-1442 for aktuell 

fartsgrense på stedet som er 40km/t. 

40. Støy og støv fra andre 

kilder 
nei        

41. Forurensing til grunn 

og/eller vassdrag 
nei     

42. Risikofylt industri 
(kjemikalier/eksplosiver) 

nei     

43. Trafikkulykker i 
anleggsperioden 

ja 1 3  

Anleggstrafikk fører til økt risiko 

for ulykker. Utbyggingen sikres i 

henhold til gjeldende lovverk i 
anleggsperioden. 

 

Sannsynligheten for ulykker ansees 
imidlertid som liten, da fartsgrensen 

på Fylkesveien er 40km/t. Lav 

hastighet og en rett, oversiktlig 
vegstrekke, vil redusere 

sannsynligheten for ulykker. 
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44. Ulykke i av- / påkjøring ja 1 3  

Økt trafikk i forbindelse med 

boligbygging kan føre til ulykker 

ved av- / påkjøring. 

 
Sannsynligheten for ulykker ansees 

imidlertid som liten, da fartsgrensen 

på Fylkesveien er 40km/t. Lav 
hastighet og en rett, oversiktlig 

vegstrekke, vil redusere 

sannsynligheten for ulykker. 
 

45. Ulykke ved gående / 

syklende 
ja 2 3  

Økt trafikk av myke trafikanter fra 

det planlagte boligområdet vil 
kunne utgjøre en øket risiko for 

ulykker med gående/syklende.  

 
Statens vegvesen er i sin merknad 

til varsel betenkelig med tanke på at 

myke trafikanter, og spesielt barn, 
må ferdes mellom bilene ettersom 

det anlegges parkeringsplass 

mellom boliger og friområdet, og at 
store deler av gang- /sykkelveg også 

er tenkt som adkomstveg for 

kjøretøy. 
 

Tiltak: Sannsynligheten for ulykker 

ansees som forholdsvis lav, men 
konsekvensen om f.eks. et barn 

skulle bli rygget på el.l. er alvorlig. 

 
For å imøtekomme de myke 

trafikantenes ferdselssikkerhet 

mellom bygning og friområdet, 
legger planen opp til etablering av 

gangbru fra 1. plan. Dette reduserer 

avstanden som må ferdes gjennom 
parkeringsareal. Tiltaket fikk 

godkjent utvidet utkjøringstillatelse 
fra Vegvesenet gjennom vedtaket 

sendt 29.08.2016.  

46. Uhell som kan påvirke 

jernbanen 
nei     

47. Uhell som kan påvirke 

undergrunnsledninger / kabler 
nei     

Andre forhold: 

48. Er tiltaket i seg selv et 

terror- / sabotasjemål 
nei     

49. Er det potensielle terror- / 

sabotasjemål i nærheten 
nei     

 

Risikomatrise og konklusjon 
Nedenfor er de ulike vurderte hendelsene summert i en risikomatrise. Numrene i matrisen 

viser til nummer i analysetabellen 

 
                Konsekvens 

sannsynlighet 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. meget sannsynlig 4  6  

3. sannsynlig  20,39 5  

2. mindre sannsynlig   45   

1. Lite sannsynlig   43,44 1 

 

Gjennom ROS-analysen konkluderes det med at det er 9 aktuelle hendelser som har risiko som er til stede og er 

vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens.  

Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, virker det samlet sett å være liten sannsynlighet for 

risiko knyttet til de omtalte faktorer, så fremt anbefalte tiltak blir iverksatt.  

 

Slik det framgår av matrisen over er det 2 hendelser som er vurdert til å havne i rød kategori og dermed 

krever at tiltak gjennomføres. 
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Dette gjelder: 

 

Hendelse nr.5: Ekstremnedbør: I følge Norsk Klimaservicesenter (NKSS) rapport fra 2015, så har årsnedbøren 

økt over hele Norge siden år 1900, og for landet som helhet er økningen på ca. 18 %. Økningen er størst om 

våren og minst om sommeren. Også for kraftig nedbør i løpet av kort tid har det de senere år vært en økning 

både i intensitet og hyppighet. 

 

På NKKS sin nettside som viser klimafremskrivninger antyder beregningsmodellen følgende i forhold til 

utvikling av nedbør i perioden 1900-2100 for Trøndelag/Helgeland: 

 

Valgte kriterier: Hele året, Utslippsscenario RCP8,5-høy og område Trøndelag/Helgeland, periode 1971-2100.  

Verdiene i grafen viser med bakgrunn i nevnte kriterier et avvik i nedbørsmengden på ca 22% (medianverdi) på 

det meste rundt år 2093. Til sammenligning så ligger avviket på ca 12,5% i 2093 ved bruk av utslippsscenario 

RCP4,5-middels. 

 

Tabell A5.2.9 anslår endring (%) i nedbørmengde på dager med kraftig nedbør for perioden 1971–2000 til 2031–

2060: For Trøndelag/Helgeland anslås det følgende endring i nedbørsmengde: RCP4,5 – median – 8% og 

RCP8,5 – median – 10%. 

 

Sannsynligheten for mer ekstremnedbør er forholdsvis høy og konsekvensene kan fort bli alvorlige om det ikke 

tas forbehold under planleggingen. Overvannshåndteringen er således et viktig element for bidra til å ta unna for 

økte nedbørsmengder. 

 

Tiltak: Sweco har lagt VA-planen fram for Skaun kommune, og fått godkjent påslipp av overvann på kommunal 

ledning, uten oppdimensjonering av den kommunale ledningen.  

 

Slik sett har de ikke dimensjonert direkte for fremtidige klimaendringer. Forsterkning av kommunalt 

overvannsnett for å hensynta klimaendringer er et kommunalt ansvar. Når de i dette prosjektet ikke genererer 

mer overvann enn før utbygging, har det etter deres oppfatning ikke vært prosjektets oppgave alene å sørge for å 

forsterke kommunens overvannsledning på tomta. Skaun kommune har også godkjent tilknytning til deres 

overvannsledning, og har ikke meddelt Sweco om de evt. tenker å oppdimensjonere ledningen for å ta høyde for 

klimaendringer. Sweco oppfatter dette til at kommunen anser at ledningen vil ha nok kapasitet også i fremtiden. 

 

VA-anlegget skal forøvrig detaljprosjekteres når rammetillatelse foreligger og søknad om igangsettingstillatelse 

skal utarbeides.  

 

Hendelse nr.6: Radongass: NGU sitt aktsomhetskart for radon, viser at planområdet ligger i gul sone, noe som 

tilsvarer moderat til lav aktsomhetsgrad. 

 

Tiltak; Da radon kan forekomme stort sett over alt, er alle boliger forberedt for evakuering av Radon-gass. 

Løsninger legges til grunn iht PBL og gjeldende teknisk forskrift og anbefalinger fra Statens Strålevern. 

 

 

Det er 5 hendelser som er vurdert til å havne i gul kategori og dermed medfører at tiltak skal vurderes.  

 

Dette gjelder: 

 

Hendelse nr. 1: Masseras/Skred/Ustabil grunn: 
I følge NVE Atlas, ligger planområdet innenfor et faresoneområde for Kvikkleire. Nær planområdet er det påvist 

flere kvikkleireområder. Det er også registrert noen skredhendelser. Bl.a. er det en hendelse registrert i 1702 

hvor det er beskrevet et eller flere leirras, antagelig med flere omkomne (usikkert antall). Et annet skjedde ved 

Pieres Mølle i Buvika, hvor det gikk et leirskred i 1973. Dette raste ut i sjøen og sperret riksveg 65. Ingen 

omkomne. 

 

NVE forutsetter i merknad til varsel at det vedlegges et geoteknisk notat/rapport som godtgjør at tiltaket 

oppfyller kravene som sikker byggegrunn mot naturfare i PBLs §28-1/TEK10s kap.7-3. 

Rambøll utførte en geoteknisk vurdering av planområdet i 2008 i forbindelse med daværende planforslag. Det 

var ikke funn av kvikkleire, men lite sensitiv siltig leire. Laget med siltig leire kan tyde på gamle rasmasser pga 

funn av humus og trerester. Rambøll konkluderte med at områdestabiliteten var tilfredsstillende om bebyggelsen 
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sør på tomta ble utført uten kjeller og med plassering som planlagt, eller at bebyggelsen måtte heves/endres slik 

at motfyllingen ble opprettholdt, da trengtes det imidlertid godkjenning fra Statens vegvesen.  

 

Tiltak: På grunn av usikkerhet rundt stabilitetsspørsmålet, har Rambøll med bakgrunn i NVEs innspill foretatt 

en geoteknisk tilleggsvurdering basert på nytt planforslag. De konkluderer i sitt notat datert 02.12.16 med 

følgende:  

 

«Den tidligere geotekniske vurderinga av planlagt utbygging på tomta anses tilstrekkelig som grunnlag 

for vurdering av områdestabiliteten da det er samme type prosjekt som planlegges bygd nå som tidligere plan og 

da de nye planene er gunstigere mhp stabilitet i forhold til de tidligere planene. 

Utbygginga kan dermed godkjennes iht NVEs retningslinjer for utbygging i kvikkleireområder forutsatt at 

Multiconsult kompletterer sin 3.partskontroll for det forrige prosjektet. 

 

Boligbygget fundamenteres på helstøpt plate og planene forutsetter vurdert nærmere i forbindelse med 

byggeplan.» 

 

Hendelse nr. 4: Vindutsatt: Planområdet ligger innerst i fjorden Gaulosen - Buvikbukta. Nærheten til fjorden 

og den Norske kystlinjen vil naturlig nok medføre noe vind fra nord/nord-vest, da det pga fylkesveien er lite 

skjerming mellom planområdet og fjorden. Bukta ligger imidlertid skjermet til i forhold til åpent hav. 

 

I følge Norsk klimaservicesenter (NKSS) rapport fra 2015 «Klima i Norge 2100», så blåser det stiv kuling eller 

mer i 1 % av tiden langs kysten og i høyfjellet i Norge. De siste 50 år har det vært 

en svak økning i vindhastigheten som overskrides i 1 % av tiden, men det er store variasjoner fra år til 

år og mellom ulike lokaliteter. 

 

Tiltak: Ingen 

 

Hendelse nr. 20: Vann og avløp: 
Det eksisterende overvannsrøret har ifølge Skaun kommune god nok kapasitet. De opplyser også om at det går et 

OV-rør på skrå over tomten, men som de ikke har noen detaljer på eller vet om er i drift. Under utbygging må 

utbygger sjekke tilstand til denne ledningen, og hvis den er i drift må den legges om, hvis ikke må den 

plugges/fjernes. Eksisterende kummer/sandfang må tas hensyn til. Det er også poengtert fra uteseksjonen at 160 

OV langs vei ikke skal benyttes av prosjektet, og OV skal kobles på 400 OV-røret. 

 

Kommunen opplyser i tillegg om at dette er et område hvor det går mange ledninger, men som de ikke kjenner 

til om fortsatt er i drift. De kjenner heller ikke til hvor alle ledningene ligger.  

 

Tiltak: Sweco har ved beregning av overvannsmengder i planområdet tatt utgangspunkt i en sammenligning av 

tette flater og avrenningsforhold i planlagt situasjon, sammenlignet med eksisterende. Sweco har kommet fram 

til at det knapt er noen økning i tette flater i planlagt situasjon. Dessuten vil trolig avrenningen bli noe tregere 

enn før på grunn av en mer markert trapping av terrenget. 

 

Swecos VA-plan skal legges ved søknad om rammetillatelse. Anlegget skal detaljprosjekteres når rammetillatelse 

foreligger og søknad om igangsettingstillatelse skal utarbeides. 

 

Skaun kommune skal kontaktes ved peiling/ eller framgraving av rør slik at de kan få målt de inn. Ved omlegging 

av rør må alle tilkoblede ledninger ivaretas 

 

Hendelse nr. 39: Støy og støv fra trafikk: En økning i antall enheter medfører naturlig nok noe økt støy og støv 

fra trafikk ved kjøring til og fra planområdet.  

 

Tiltak innenfor planområdet: Ut fra støyvurderinger som ble gjort av Multiconsult den 11.april 2016, har det 

blitt vurdert at, ettersom leilighetene i nord allerede er planlagt med innglasset terrasse, er ingen ytterlige 

støytiltak nødvendig for å oppnå anbefalingene i T-1442. Fasadeisolasjon må ivaretas i byggeplanfasen, men vil 

være god nok med normalt gode fasade- og vinduskonstruksjoner. Planen har dokumentert iht. T-1442 for 

aktuell fartsgrense på stedet som er 40km/t.  

 

 

Hendelse nr. 45: Ulykker med gående/syklende: Økt trafikk av myke trafikanter fra det planlagte 

boligområdet vil kunne utgjøre en øket risiko for ulykker med gående/syklende.  
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Statens vegvesen er i sin merknad til varsel betenkelig med tanke på at myke trafikanter, og spesielt barn, må 

ferdes mellom bilene ettersom det anlegges parkeringsplass mellom boliger og friområdet, og at store deler av 

gang- /sykkelveg også er tenkt som adkomstveg for kjøretøy. 

 

Tiltak: Sannsynligheten for ulykker ansees som forholdsvis lav, men konsekvensen om f.eks. et barn skulle bli 

rygget på el.l. er alvorlig. 

 

For å imøtekomme de myke trafikantenes ferdselssikkerhet mellom bygning og friområdet, legger planen opp til 

etablering av gangbru fra 1. plan. Dette reduserer avstanden som må ferdes gjennom parkeringsareal. Tiltaket 

fikk godkjent utvidet utkjøringstillatelse fra Vegvesenet gjennom vedtaket sendt 29.08.2016.  

 

Det er 2 hendelser som er vurdert til å havne i grønn kategori og tiltak vurderes om de skal gjennomføres 

 

Hendelse nr. 43: Trafikkulykker i anleggsperioden: Anleggstrafikk fører til økt risiko for ulykker. 

Utbyggingen sikres i henhold til gjeldende lovverk i anleggsperioden. 

 

Sannsynligheten for ulykker ansees imidlertid som liten, da fartsgrensen på Fylkesveien er 40km/t. Lav hastighet 

og en rett, oversiktlig vegstrekke, vil redusere sannsynligheten for ulykker. 

 

Tiltak: Ingen 

 

Hendelse nr. 44: Ulykker i av- /påkjøring: Økt trafikk i forbindelse med boligbygging kan føre til ulykker ved 

av- / påkjøring. 

 

Sannsynligheten for ulykker ansees imidlertid som liten, da fartsgrensen på Fylkesveien er 40km/t. Lav hastighet 

og en rett, oversiktlig vegstrekke, vil redusere sannsynligheten for ulykker. 

 

Tiltak: Ingen 
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