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DEL I Innledning 

1.1                            Bakgrunn 

 

I henhold til Plan og bygningsloven 2009 skal all planlegging fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko og tap av liv, skade på helse, 

miljø og viktig infrastruktur samt materielle verdier. I følge plan og bygningslovens § 4-3 skal planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for 

utbygging påse, at risiko – og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risikoer – og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Formålet med denne analysen er å gi en overordnet framstilling av virkningen planforslaget kan ha på samfunnssikkerheten. 

 

1.2 Kommunal nivå  

 

Kommuneplanarbeidet legger til rette for ny og endret arealbruk. ROS – analysens hensikt er å identifisere uønskede hendelser som er knyttet 

til den nye eller endrede arealbruken, samt å vurdere sannsynligheten for at disse uønskede hendelsene skal inntreffe og konsekvensen av 

hendelsene om de inntreffer. Med bakgrunn i risikoen som avdekkes til den nye arealbruken blir det foreslått avbøtende tiltak. 

 

1.3  Avgrensning av ROS – analysen 

 

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at tiltaket lokaliseres som foreslått, og ikke generelle trekk ved tiltaket som er uavhengig av 

lokalisering og dette ivaretas av lovverk samt forskrifter generelt. Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av 

hensynssoner, planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 
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DEL II Metodikk ROS- analyse 

 

2.1  Metode og kriterier 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt ut veileder « Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser» og 

«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» samt «kartlegging av risiko og sårbarhets» som har blitt brukt og lagt til grunn for utarbeidelse av 

forslag til metodikk og akseptkriterier for Leirfjord kommune. 

Metoden for ROS – analysen er basert på følgende definisjon av risiko: 

 

 
 

 

2.2  Sannsynlighetsklassifisering  

 

Begrep Frekvens 

1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 1000 år 

2. Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 100 år og en gang hvert 1000 år 

3. Sannsynlig Sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 100 år 

4. Meget sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 

5. Svært sannsynlig Mer enn en gang hvert år 
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2.3  Klassifisering av konsekvens  

 

Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer.  

 

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som kommer opp i nedre venstre del i 

risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i øvre høyre del (grønt område) er mindre farlige 

og lite sannsynlige. 

 

Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom hendelsene faller innenfor gult område. For flere 

aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor.  

 

Graden av 
skade 

Liv/helse Ytre miljø Samfunnsviktige funksjoner 
rammes som gir økonomiske 
konsekvenser 

Ufarlig Ingen eller små personskader Ingen skader Systemer settes midlertidig ut av 
drift. Ingen direkte skader, kun 
mindre forsinkelser, ikke behov 
for reservesystemer. 

En viss fare Mindre skader som trenger medisinsk 
behandling 

Mindre skader på ytre miljø men 
som vil utbedres på sikt 

Systemer settes midlertidig ut av 
drift. Kan føre til skader dersom 
det ikke finnes reservesystemer/ 
alternativer. 

Kritisk Inntil 5 alvorlige personskader Store skader på ytre miljø som vil 
utbedres på sikt 

Driftsstans i flere døgn. For eks. 
ledningsbrudd i grunn og luft 

Farlig Inntil 2 døde. Eller fare for 15 alvorlige 
skadde personer 

Alvorlige skader, av mindre 
omfang på ytre miljø 

Systemet settes ut av drift for 
lengre tid. Andre avhengige 
systemer rammes 
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midlertidig. 

Katastrofalt Mer enn 2 døde, eller 15 alvorlige skadde Svært alvorlige og langvarige 
skader, uopprettelig miljø- skade 

Hoved‐ og avhengige systemer 
settes permanent ut av drift. 
Kombinasjon av flere viktige 
funksjoner ute av drift. 
Adkomst, strømforsyning, 
vannforsyning. 

Tab. 1 Mulige scenarier som kan inntreffe som er vurdert i ROS-analysen 

 

2.4  Aksept kriterier 

 

Aksept kriterier er kriterier basert på standarder, erfaringer, teoretisk kunnskap m.m. som legges til grunn for beslutninger om tolererbar 

risiko. Aksept kriterier for risiko kan uttrykkes på flere måter, for eksempel gjennom tall og ord. Her er aksept kriteriene beskrevet og vist 

med fargene rød, gul og grønn. 

 

 

Farge i matrise Aksept av risiko 

Grønn Akseptabel risiko. Arealene kan benyttes som planlagt uten tiltak og/eller akseptabel risiko. 

Gul Akseptabel risiko. Før arealene tas i bruk må risikoreduserende tiltak vurderes til grønn risiko. 

Rød Uakseptabel risiko. Før arealene tas i bruk må det iverksettes risikoreduserende tiltak for å 
redusere denne ned til gul eller grønn risiko. 

Tab. 2 Hva betyr fargene i matrisen i henhold til aksept av risiko 

 

Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller skadebegrensende. 
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2.5  Risikomatrise  

 

Kategorisering av risiko: Risiko er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens. Det benyttes et eget skjema for sammenstillingen av 

sannsynlighet og konsekvens, samt fargekoder for kategorisering av risiko.   

 

SANNSYNLIGHET 
 

                                            KONSEKVENS 

Graden av 
sannsynlighet 

1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofalt 

1. Lite 
sannsynlig 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig      

4. Meget 
sannsynlig 

     

5. Svært 
sannsynlig 

     

Tab. 3 Faregrad i henhold til sannsynlighet og risiko 

 

 

2.6. Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger 

 

Foreliggende ROS-analyse er gjennomført på bakgrunn av planer, og eksisterende kunnskap samt samtaler med fagfolk. Kvantifisering av 

sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser og dette skyldes flere forhold. Et moment er at det for mange 

typer hendelser, ikke finnes erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvensen av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder som 



11 
 

kan gi eksakte beregninger av sannsynlighet. I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes ut fra et faglig skjønn, og selv om dette er gjort 

av kvalifisert personell med kompetanse innen det fagområdet som er aktuelt, vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for 

vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak. 

 

Om det vil dukke opp nye forutsetninger i etterkant og/eller forhold som tidligere ikke var kjent, vil dette kunne påvirke resultatet av ROS-

analyse og den bør da gjennomgå revisjon. 

 

 

DEL III Analyseobjekter og ros-analyse 

 

3.1.1 Oversikt over analyseobjekt 

 

Boligområder 

Område ID Område navn Antall 
dekar 

Kommentar 

B1 (alt 1)  Sør Osen 6,8 Bolig- eller fritidsbebyggelse 

B2 (alt 2)  Sør Osen 9 Bolig- eller fritidsbebyggelse 

B3 Storhaug 24  

B4 (alt 1) Stille 7,8  

B5 (alt 2) Stille  16  

B6  Leiren  4,4  

B7  Leirfjæra  6,6  

B8 Stormo bakke 9  

B9 Storhaug syd 1.5  

B10 Berghaug 15  

B11 Stormoen 9  

Fritidsboliger 
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F1 Sør Osen Se alt. 
B1 og 
B2 

Vurderes seinere i planprosessen om det vil være et område for boliger eller 
fritidshus. Havsnivåstigning, stormbølge etc. er medtatt i vurderingen ROS. 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

T1 Ranmarka – øst alt 1 9 Er også vurdert som mulig næringsareal 

T2 Tågholtan – vest alt 1 13 Er også vurdert som mulig framtida utvidelse areal for næring 

T3 Sør -aksla 21  

T4 Sør-Aksla alt. 1 108  

T5 Aksla alt. 2 214  

T6 Tågholt vest alt. 2  36,5 Er også vurdert som mulig framtida utvidelse areal for næring 

T7 Ranmarka - øst alt 2 91 Er også vurdert som mulig næringsareal 

Næringsarealformål 

N1 Tovveien 43  

N2 Leirmyra 83  

N3 Nord-aksla 33  

Veg/adkomst Lengde
/Dekar 

 

V1 Adkomst til Sør 
Osen/Storhaugen boligfelt 

I km  

V2 Adkomst Aksla og 
Storhaugen rundkjøring 

3  

V3 Adkomst Sør Osen – 
Storhaugen alt 2 

1 km  

V4 Adkomst – rundkjøring til 
Nord-aksla 

3  

V5 Adkomst – rundkjøring 
Leirmyra-Tovveien-
Tågholtan 

3  

V6 Adkomst Stille 43 
meter 
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V7 Bergshaug alt. 1 109  

V8 Bergshaug alt. 2 43 
meter 

 

Parkeringsplass ved friluftsområde 

P1 Forslandsbakken 0,9  

P2 Forslandsvatnet 0,2  

Tab.4   Viser blant annet utbyggingsområder med arealformål og antall dekar eller lengde av vei 

 

3.1.2 ROS-analyse 

 

Risiko – og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i ny eller endret arealbruk i kommende planperiode. Analysen er en samlet vurdering for alle 

områder med ny eller endret arealbruk. 

 

I skjema som er vist nedover vises hvilke hendelser/spørsmål som har blitt vurdert i ROS-analysen. Hvert område har blitt vurdert ut i fra disse 

hendelser/spørsmål. Det er unødvendig og gjenta dette skjema i helhet for samtlige områder, hvis det har vist seg at noe hendelse/spørsmål 

ikke er relevant for det aktuelle området.  

 

Emne 
 
 
 
 
 
 

Aktuelt 
Ja/nei 

Sann- 
synlighet 

Konsekvenser Risiko Kommentarer:  
Område, fare 

Liv og  
Helse 

Ytre miljø Økonomiske  
Verdier/ 
produksjonstap 

1. Naturgitte 
forhold 

Er det områder i planen som er utsatt for: 
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1.1 Snø – eller 
steinskred/ 
steinsprang/ 
jord- og 
flomskred 

ja 3 2 2 4  T1, T2, T6, T7, Ved elvkant, i helling, N 7330660, Ø 411831 har registrert. 
pot. jord- og flomskredsfare. 
 

ja 2 2 2 2  
 

P2, Nært jord- og flomskredsområde, bekk, helling 

1.2 Utglidning 
av løsmasser 

ja 3 3 2 3  
 
 

B4, B5Tykk havavsetning, tykk løs massemektighet, helling nedover, noen 
bekker i området. 
B6, Risiko for utglidning av løsmasser ved elvkant, i kombinasjon med økt 
risiko for flom og løsamsser med elveavsetninger, tykk havavsetning, tynn 
hav- og strandavsetning. Influensområde pot. flom Leirelva. 

 ja 3 4 4 4  B7 Marin strandavsetting i sluttende terreng, bekk  id -153-72-1 passerer 
område nedover i Leirfjæra, tykt dekke. Risiko for høyt havsnivå og derved 
utglidning av material nedstrøms mot havet. 

ja 3 2 2 3  B8, Tynn hav- og strandavsetning i hellingsområde 

ja 1 2 2 2  B9 Tynn strand- og havavsetning 

ja 1 3 1 3  B10, Noe område har marin strandavsetning, tykt dekke. 

ja 2 2 2 3  B11, V1, V3, V4, V5, V7, V9, Evt. område med helling, med tykk 
havavsetning, marinstrandavsetning, tynn strandavsetning med noe helling 
 

ja 2 2 2 3  V6, Tykk havavsetning, tykt dekke, Hårmann bekken går parallelt langs pot. 
jord- og flomskredfare gir utvidelse av risikoområde. Bekk i område med 
tykk havavsetning. 

ja 2 2 2 4  T1, T7,Område med helling, med tykk havavsetning, elveavsetning med noe 
helling, risiko for økt vannstand i elv. Tykt dekke.  
T2, T6,   er mot berg men med noe innslag av marin strandavsetning 

ja 2 2 2 4  
 

N1, Marin strandavsetning ved elvekant i område med bekk med helling 
nedover, på andre sted elveavsetning i område med bekk. 
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ja 2 2 2 4  T3, Nært til jord- og flomskredsområde, område med marin strandavsetning 
med Langbekken som renner tvers område. Tykt dekke. 
T4,T5,  N3, Elv ID 153-46-1, passerer område og ytterlige bekker. Marin 
strandavsetning, tykk havavsetning – tykt dekke, helling nedover FV. 

ja 2 2 2 2  P2, Jord- og flomskredsområde i innløpet til Storforsen som kan ha 
potensiell spredning, gir økt risiko med elv-ID 153-44-116 nedstrøms helling. 
Evt. økt vannnivå i Forslandsvatnet kan medføre utglidning av løsmasser. 

1.3 
Oversvømmelse/
havsnivåstigning
/stormflobølge 

 
 

ja 3 2 2 3  B1-F1, Havsnivåstigning må hensynstas ved planlegging og utbygging 
B6, Kombinert risiko for flom i Leirelva og fra elv id 153-14-47. Inngår i 
nedbørsfelt –avrenningsområde til hav. Isgang i Leirelva. 

ja 2 1 1 3  
 

B1-F1, Havsnivåstigning må hensynstas ved planlegging og utbygging 

ja 3 3 2 4  
 

B7, Framtidig havnivåstigning og mulig flom i Leirelva (influensområde) 

ja 2 1 1 4  T1, T2, T6, T7, N1,Stillelva er på noen stedt svært trang, isgang med flom er 
mulig og flom ved ekstremvær. 

ja 3 - - 3  N2, Oversvømmelse i vannflate 

1.4 Flom i 
/bekk, 
herunder 
lukket bekk og 
overvann 

ja 3 - - 3  B4, B5, T7, V6,  til Ranelva, Influensområde Ranelva flom, bekker i område 
B7, Bekk  id -153-72-1 passer område nedover i Leirfjæra 
T1, V8, Innenfor område finnes bekker 
T2, T3, T4,T5, N3,V2, V3,  Elv-ID 153-46-1 nært område med torv og myr, i 
hovedsak tykt dekke. 
T6, Breidlandselva 153-58-r  
N1, Elv-ID 153-31-67 passerer område ned mot Stillelva. 

ja 4 - - 3  N2, Elv-ID 153-31-67, 153-31-70 og 153-31-69 passerer område ned mot 
Stillelva. Kraftig nedbør kan gi flom, kraftig helling fra Leiråsen nedover mot 
Leirmyra. 

ja 4 - - 2  V5, Elv id: 153-14-54, flom i små bekker, grøfter 

ja 2 - - 2  V7, Bekk 153-7-R mot Leirelva 
P2, Bekk 153-4-R mot Dalvatnet 
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1.5 Radon i 
grunnen 

ja 5 1 - -  B1-F1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, T5, T7, N1, N2, N3,  

1.6 Vindutsatt ja 4 1 1 2  B1-f1, B2, B3, B6, B7, B8, B9, B11, V1, V3, V8, P2 

ja 5 1 1 1  B4, B5, B10, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, N1, N2, N3: RIX verdi er 5-10 kan 
oppstå vind turbulens i område, V2, V4, V5, V6, V7, V9, P1 

2. Infrastruktur Kan ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportveier, utgjøre en risiko for område: 
 

Utenfor planerte boligområdene, på FV:ene 

2.1 Hendelser 
på veg, bru 

ja 5 2    Forholdvis lite trafikkbelastning, ikke gang – og sykkelvei til busstopp, ikke 
belysning, utbygging gir mer trafikk og derved økt risiko for personskade. For 
eksempel. FV 17 har ÅDT 1650. Det er knyttet med fare forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende, kjørende utenfor området og til 
busstopp. Tovenkrysset har hatt flere utforkjøringer. 
 

ja 3 - -   B6, Isgang i Leirelva kan gi skader på bru som også kan stanse vannfløde og 
økt vannstand i elva. 

Innenfor planerte boligområder 

2.1 Hendelser 
på veg 

ja 4 2    Forholdvis lite trafikkbelastning, før utbygging av boliger gjøres skal det 
bygges gang –og sykkelvei innenfor området. 

2.2 Hendelser 
på vann/elv 

nei       

2.3 Hendelser i 
lufta 

nei       

2.4 Finnes det 
høgspentledninger 

ved/gjennom 
området. 
Påvirkes 
området av 
magnetiske felt 
fra ledninger 

ja 4 2 - 1  B10, T3, T4, T5, T6, T7, N1, N2, V2, V5,  
Inkluderer influensområde - På noe sted anbefales ned graving av ledninger 
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2.5 Omfatter 
området 
spesielt farlige 
anlegg 

ja 4 2 -   Ca. 250 meter kraftstasjon, området må være innhegnet 

2.6 Ulykke med 
farlig gods 
 

ja 3 3 3 3  Knyttet til overordnede veisystemet FV:ene 

Knyttet til overordnede veisystemet FV:ene 
2.7 Akutt 
forurensning 

ja 3 4 3 3   

Ikke knyttet til overordnede veisystemet  

2.7 Akutt 
forurensning 

ja 2 4 3 3   

Brannberedskap 
 
2.6 Har 
området 
utilstrekkelig  
brannvannsfors
yning  
(mengde og 
trykk) 
 

ja 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B4, B5, B6, B7, B10, T3, T4, T5, T7, N1, N2, N3,  
Brannforsvar: slokkevann finnes til boliger men ikke nok til et sykehus og 
næring, om det blir f.eks. boligblokk på 3 etasjer er det ikke bra- ikke 
akseptabelt, høyde boliger innsatshøyde på 5 meter – mer enn 2 etasjer. 
Vannverk må bygges ut om det blir sykehus m 100 liter/ sek. Sykehus krever 
sprinklersystem, man trenger å ha for eksempel trykkbasseng, høydebasseng, 
mht. til fall. Sykehus krever mye vann, hvis sykehuset blir en realitet trenger 
man å ruste opp brannvesenet med en ny brannstasjon - hvilket kreves 
uansett. 

2.7 Har 
området bare 
en mulig 
adkomstrute 
for brannbil 

ja 3     B4, B5, T3, N3,  

3. Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: 

3.1 Gamle nei       
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fyllplasser? 
Forurenset 
jordmasser 

3.2 
Anlegg/virksom
het som gir 
støy, støv, lukt 
ulemper 

ja 5 1 1 -  Evt. lukt ulemper fra pelsdyrfarm. 

3.3 Lagerplass 
for farlige 
stoffer(petrole
ums produkter, 
kjemikalier) 

nei       

4. Omgivelser 

4.1 Er det 
regulerte 
vassdrag i 
nærheten som 
kan føre til 
varierende 
vannstand i 
elveløp 

ja 3 2 2 2  P1,P2 

4.2 Medfører 

tiltaket økt 
støybelastning, 
eller er det 
virksomhet i 
området som 
kan medføre 
Støybelastning. 
Støv 

ja 5 1 - -  Fra økt trafikk – støv og støy. Evt. noe fra næring, samt under 
anleggsperioden.  
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4.3 Finnes det 

naturlige 
terrengformasjo
ner som utgjør 
spesiell fare 

 

ja 3 3 - -  B1,-F1-B2-F2, B3, B8, B9, B11, V1, V3, Koordinat: N 7329620, Ø 410833 langs 
noe sted utmed denne strekning 
P1, Fjellflate, høyde N7329182, Ø411916. ca. 14 meters høydeforskjell fra 
fjell til p-plass. 
B6, Nært vassdrag og på noen sted bratt mot elv. 
 

ja 3 2 - -  B10, På noen sted i utkanten av område er det en helling som er brattere en 
33 % men bør ikke utgjøre en større fare. 
T1, T2, T6, T7, N1, Bratt mot elv 

5. Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: 

5.1 Finnes det 
potensielle 
sabotasje/ 
terrormål i 
nærheten 

ja 1 - - 2  Helgeland Kraft, N7330139 og Ø412444, område innhengnes.  

6. Naturområder 
og 
kulturminner 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
 

6.1 
Vassdragsmiljø 

ja 2 - 2 -  B 1, F1/ B 2/ F2, B4, B5, B6, B7, T1, T2, T6, T7, N1, N2,  
Ulykke på vei, søl fra bensin etc. kan gi konsekvenser for vann miljø. Viktig 
med god overvann håndtering fra harde flater, med sluttet system for 
avhending av overvann i området. Område med verneplan for vassdrag. Pr. 
dag god vann kvalitet i vassdrag. Bekker i område kan forurense andre 
vassdrag.  

6.2 
Kulturlandskap 

ja 4 - 1 -  Områdene har spredt boligbygging og med gårdsbruk.  

6.3 Sårbar 
flora/fauna, 
artsforekomste
r og naturtyper 

ja 4 - 2 -  B1/F1, B2/F2, Område har arter av nasjonal forvaltningsinteresse, rødliste art 
med nærhet til område som kan berøres. 
B4,B5, Økt trafikk i nærområde vil gi mer forurensninger, oljesøl, økt mengde 
overvann med innhold av forurensninger, helling nedover til 
vassdragsområde, kan påvirke vassdragsmiljø negativt. Pr. dag god vann 
kvalite i vassdrag.   
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T1, T2, T6, T7, N1,  av stor forvaltnings interesse, elvemusling. Viktig 
naturtype omr. BN00023135, bekkedrag Ranelva – Stillelva. Naturmangfold – 
vassdragsmiljø 
T3, T4,  T5  Bekker i området og dess tilhørende biotoper rammes. 
N2 svært område med torvmyr – biotop med vannspeil flate 
V2, Sårbar fugl registrert nært område 
P1, P2, Forvaltningsområde for jerv, i område for viktige naturtyper – 
områdenavn: Limyra med naturtype: rikmyr, område BN 00082708 i 
influensområde ansvarsarter 

6.4 Automatisk 

freda 
kulturminner/ 
SEFRAK 
bygg/kulturmiljøer 

 

ja 3 - 1 1  B1/F1, B2/F2Bygging. SEFRAK - nummer 1822-0108-004. 1800-tallet, ruin 
etter fjøs 1800-tallet SEFRAK 1822-0108-005 men fjernet. 
Kulturminne, enkeltminne ikon 7115 som er fjernet fra område. Muligens 
sette opp skilt med informasjon på stedet. 

6.5 
Friluftsområder 
turveger/stier 

ja 4 - 1 -  P1, P2, økt slitasje, flere som bruker området 
 

7. Naturressurser 

7.1 Kan tiltaket 
redusere 
mulighetene 
for utnyttelse 
av løsmasser / 
mineralske 
ressurser 

nei       

7.2 Er det 
drikkevannsres
surs 
er/interesser i 
området, 
herunder 

nei       
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nedbørsfelt og 
sikringssone for 
grunnvannsress
urser 

8. Strategiske 
områder/ 
funksjoner 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

8.1 Lagerplass 
for farlige 
stoffer(petrole
ums produkter, 
kjemikalier, 
gass) 

nei       

8.2 Brann, 
politi, 
sivilforsvar 

nei       
 

8.3 
Kraftforsyning 

nei       

8.4 
Vannforsyning 

ja 5 - - 3   B4, B5, T1,T3,  T4, T5,T7, N1,N2, N3,   trenger graving for etablering av vann 
ledninger-dyrt. 

8.5 
Drikkevannskilde 

nei       

Tab.5  Vurdering av enkelte områder 
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3.2 Risikomatrise med sammenstilling 

 

SANNSYNLIGHET 
 

                                                   KONSEKVENS    
      

Graden av 
sannsynlighet 

1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofalt 

1. Lite 
sannsynlig 

 5:1,     

2. Mindre 
sannsynlig 

 6:1, 1:1    

3. Sannsynlig 6:4,   2:6, 4:3,  1:2, 1:3, 2:6, 2:7,   

4. Meget 
sannsynlig 

3:2, 6:5, 6:2 2:4, 2:5,6:3,  1:1, 1:4,    

5. Svært 
sannsynlig 

1:5, 1:6, 4:2, 3:2,  2:1,  8:4   

Tab. 6  Risikomatrisen tar utgangspunkt i høyeste verdi i Konsekvenstemaene «liv og helse», «ytre miljø» og «økonomiske 

verdier/produksjonstap». 

 

DEL V Beskrivelse 

 

4. Kommentarer til hendelser 

 

4.1 Snø – eller steinskred/ steinsprang/jord- og flomskred 

 

Potensielle utløsningsområder med snøskred og steinsprang er for eksempel registrert innenfor plan området, ved ras-id 30665, ved svært 

bratt sted langs Gamle Mosjøvegen, og området overlappes av mulig risiko for jord- og flomskred. I samme område har det vært registrert 
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hendelse av is-nedfall. Ned for dette område har Helgeland en kraftstasjon. Steinsprang og steinskred utløses ofte av økt vanntrykk i 

sprekksystemer i forbindelse med intens nedbør. Gjentatte episoder med kraftig nedbør vil derfor kunne øke hyppigheten også av disse 

skredtypene.  

I tillegg finnes et svært område med snøskred, skred-id 30550, fjell Leiråsen med risiko for steinskred og pot. jord -og flomskreds fare som 

overlapper området. For flere områder finnes registrerte jord- og flomskreds fare. Hyppigheten av skred må sees i sammenheng med framtida 

klimaendringene og økt hyppighet av ekstremnedbør eller lengre perioder med nedbør kan øke risikoen for jord – og flomskred. Enkelte 

utbyggingsområder er tatt ut av planen på bakgrunn av risikoen for jord- og flomskred. Samtlige utbyggingsområder som gjenstår etter utført 

ROS-analyse og konsekvensutredning, skal i forbindelse med at det utarbeides reguleringsplan ha krav om geoteknisk undersøkelse, tidlig i 

reguleringsplanprosess for avklaring av grunnen. I framtida kan man forvente mer nedbør og derfor bør man være føre var og vurdere områder 

med bratt terreng uti fra en kompleks sammenheng som kan gi økt fare for flom og flomskred. Skredfaren er sterkt knyttet til lokale 

terrengforhold, men været er en av de viktigste utløsningsfaktorene for skred. I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av 

skred som er knyttet til regnskyll/ flom og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, og sørpeskred. Det er derfor grunn til økt 

aktsomhet mot disse skredtypene. 
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Fig. 1 Utsnitt av aktsomhetskart som viser mulige risiko områder  

I følge aktsomhetskartet er det også risiko for flom på enkelte sted i planområdet. De områdene som er utsatt vil være merket av i 

aktsomhetskartet med hensynssone.  
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                                                                                                        SANNSYNLIGHET 

Økt sannsynlighet Mulig økt sannsynlighet Uendret eller mindre sannsynlighet Usikkert (finnes ikke) 

 

Hendelse i framtiden Forklaring 

Steinsprang og 
steinskred 

Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil kunne øke hyppigheten av disse skredtypene. 

Fjellskred Det er ikke forventet at klimaendringene vil gi vesentlig økt fare for fjell skred.  

Snøskred Med et varmere og våtere klima vil det ofte falle regn på snødekket underlag. Dette kan på sikt gi økt skredfare. På lengre sikt vil 
snømengdene bli så redusert å faren for snøskred vil avta. 

Jord- og flomskred, 
sørpeskred 

Økt fare som følge av økt nedbørmengder. 

Tab. 7   Sannsynlighet for hendelse i framtiden  

 

4.2 Utglidning av løsmasser  

 

Det finnes ikke kartlagte faresoner for kvikkleire eller aktsamhetsområder for planområdet, og på grunn av dette har jeg vurdert områdene uti 

fra forekomst av løsmasser som potensielt kan innebære mulighet for kvikkleire. Planområdet er i det store hele under marine grense, unntatt 

deler av Leiråsen. Når det er områder er under marine grense og med løsmasser av marin strandavsetning medfører det er økt risiko samt i 

kombinasjoner med helling, forekomst av bekk og økt nedbør. De fleste kvikkleireskred (eller løsmasse avsetninger av marin art) utløses av 

menneskelig aktivitet eller erosjon i elver og bekker. Økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer kan utløse flere (kvikkleire-) skred. 

Framtida klimautviklingen bør gi økt sikkerhetsmargin i områder som kan rammes av skred. Mer nedbør, kraftigere nedbørepisoder og mer 

ustabile vintrer, kan gi større problemer med erosjon og avrenning fra blant annet jordbruksareal. 

Ved elvekant er det risiko for utglidning av løsmasser fordi der finnes løsmasser bestående av blant annet marin strandavsetning, ikke sjelden i 

områder med helling ned mot elv. I forbindelse med økt nedbør og økt vann-nivå i elv, ekstremvær kan det bety at løsmassene kan begynne å 

glide ut i elv. Økt risiko gis også av framtidig forventet havstigning, som også rammer vannhøyde i elv. 
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Der det er fare for ras og utglidninger kreves det en geoteknisk undersøkelse. Den geotekniske undersøkelsen skal også påvise risiko for 

jorderosjon, i slike områder der risikoen kan øke, i for eksempel bratte områder, kombinert forekomst/tykkelse av morene/leire/hydrologisk 

avrenning, naturlige terrengformasjoner etc.  

 

I terreng der løsmasser som potensielt kan innebære mulighet for kvikkleire skal terrenget være så flat som mulig.  

 

                                                                                                        SANNSYNLIGHET 

Økt sannsynlighet Mulig økt sannsynlighet Uendret eller mindre sannsynlighet Usikkert 

 

Hendelse i framtiden Forklaring 

Kvikkleireskred 
(utglidning av 
løsmasser)  

Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred og utglidning av løsmaser.  

Tab. 8   Sannsynlighet for hendelse i framtiden 

 

Det må ytterligere vurderes om det er risiko for skred i løsmasser, og om områdets stabilitet er tilfredsstillende og betryggende i planområdet, 

og i de ulike delområdene i forhold til de planlagte tiltakene. 
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Fig.2 Løsmassekart viser kommunedelplan område og dens løsmasser i Leira 

 

4.3 Flom i elv/bekk, lukket bekk og overvann, oversvømmelse, havnivåstigning 

 

Framtidens klimaendringer medfører at samfunnet allerede må forberede seg for disse forventede endringer som krever beredskap, tilpasning 

og nye løsninger i henhold til infrastruktur som er nødvendig å ta hensyn til ved arealplanlegging. En vesentlig konsekvens av endringene i 

nedbør (regn og snø) og temperatur er at forholdene i mange vassdrag kan endres. Vårflommene som skyldes snøsmelting vil komme tidligere 

og minske i omfang når snømengdene (særlig i de lavereliggende fjellområdene) blir mindre og når snøen smelter tidligere. Samtidig vil nedbør 

som regn i vinterhalvåret kunne gi flommer i elver som i dag har liten vannføring om vinteren. Sentrale trekk er at klimaendringene vil påvirke 

Leirfjord på ulike måter: 

 

 Havnivået vil stige 
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 Flomsesongen kan endres og utvides 

 Økt lavtrykksaktivitet kan medføre kraftigere stormer, og gi økt antall flom- og skredtilfeller, som også kan opptre på steder som ikke 

tidligere har vært utsatt 

 Temperaturøkningen kan gi hyppigere tilfeller av intens nedbør over korte tidsintervaller 

 

Mindre bekker og elver kan finne nye flomveier. Elver og bekker er viktige elementer i naturen ved kraftig nedbør er det risiko at det vil 

inntreffe oversvømmelse i bekk/elv. For å ivareta sidebekkene og redusere konsekvensene av oversvømmelse i bekker bør det være 20 meter 

satt som byggeforbudssoner langs bekkene. I byggeforbudssonen er det ikke tillatt med noen form for bygg- og anleggstiltak, herunder 

utfylling. Forbudet gjelder også landbruksveier og masseuttak tilknyttet landbruket. Plan- og bygningsloven bestemmelser om planlegging og 

behandling av bygge- og anleggsarbeider gjelder. Loven krever at det sendes søknad til kommunen før tiltak igangsettes. For de aller fleste 

tiltak i eller langs elva/bekkene vil det være tilstrekkelig å behandle søknaden som en byggesak. I planbestemmelser og plankart for 

kommundelplan Leira, vil det være anbefalt en hensynssone på 20 meter langs de store bekkene. 200-års flom har blitt ivaretatt og 

flomforebygging tas inn i planbestemmelsene.  

 

I framtiden er det forventet med hyppigere nedbør og fjellet Leiråsen og nærliggende Leirmyra vil fungere som oppsamling av overflate vann 

fra fjellet, og til en viss grad stanse oversvømmelse i næromgivelsen. Det er derfor viktig inntil videre å bevare myrområdet Leirmyra. 

  

Med økt nedbør kan overvann som renner ukontrollert på overflaten gi skader på bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Ved utbygging er det 

viktig at man tidlig i planprosessen vurderer på hvilken måte man skal håndtere overvann. Overvann renner ofte langs gamle dreneringslinjene 

til bekker og vassdrag, også når disse er lukket eller omdannet på grunn av utbygging. Noen ganger er det nødvendig å gjøre vassdragstiltak for 

å restaurere bekker og vassdrag for å forebygge skader fra overvann. I planbestemmelsene skal det tas løsninger for håndtering av overvann 

med såkalte lokale tiltak, dvs. tiltak som er lokalisert utenom avløpsnettet. Åpne bekker og blågrønn struktur kan også bidra til å skape rom for 

naturmangfold og rekreasjon, hvilket gir positive verdier i offentlige rom. I følge PBL § 3-3 må kommunen ta hensyn til påvirkning fra overvann, 

og vesentlige elementer fra overvannshåndtering bør innarbeides planbestemmelsene tilhørende kommunedelplan Leira. 

 



29 
 

Ulike typer av overvannstiltak: 

 Forsinket avrenning gjennom infiltrasjon 

 Forsinket avrenning gjennom fordrøyning 

 Trygg avledning til resipient 

 

Selv om torvmyren, Leirmyra har åpne vannspeil, med risiko for flom tar myren opp mye vann fra nærliggende fjellparti Leiråsen.  

 

Vindstyrke påvirker risiko for oversvømmelse og stormflobølger. Når værets virkning på vannstanden er spesielt stor, kan man få stormflo. 

Planområdet Leiras geografiske beliggenhet vil troligvis ikke bli rammet av kraftige stormflobølger.  

 

                                                                                                        SANNSYNLIGHET 

Økt sannsynlighet Mulig økt sannsynlighet Uendret eller mindre sannsynlighet Usikkert 

 

Hendelse i framtiden Forklaring 

Ekstremnedbør Det er forventet å episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette vil også føre til mer overvann. 

Sterk vind Trolig liten endring. 

Regnflom Det forventes flere og større regnflommer. 

Snø smelteflom Snø smelteflommene vil komme stadig tidligere på året og bli mindre mot slutten av århundret. 

Tørke Til tross for mer nedbør, kan høyre temperaturer og økt fordamping gi noe økt fare for tørke.  

Isgang Kortere isleggingssesong, hyppigere vinterisganger samt å isganger muligens vil skje tidligere og i andre vassdrag enn i dag.  

Stormflo Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke, men på grunn av beliggenhet er Leira ikke så rammet. 

Tab. 9   Sannsynlighet for hendelse i framtiden 
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Tab.10  Tabellen viser framskrivning av havnivå stigning i cm i Leirfjord (Høyde over NN1954) 

Kilde: Havnivåstigning- estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner, DSB 

 

Estimert framtida havsnivåstigning i Leirfjord med hensyn til landheving er knyttet til stor usikkerhet grunnet på global oppvarming, avhengig 

hvor raskt is på Grønland og i Antarktis vil smelte samt andre faktorer. Estimert landheving år 2050 er i henhold til NN1954 er 22 cm og år 2100 

er det 44 cm. Foreslåtte utbyggingsformål B2, F2 og B6 er lokalisert på høydekote 5-10 moh (NN1954).  

 

4.4  Radon i grunnen 

 

Foruten radonkartet fra Norges geologisk undersøkelse (NGU) er det ikke utført undersøkelser av radonhalt i kommunen. NGUs kart er veldig 

grove og kan ikke brukes for å kvalitetssikre mot radon. For nye utbyggingsområder er det påvist moderat til lave nivåer av radon, der det er 

manglende kunnskapsgrunnlag skal vurdering av radon gjøres i forbindelse med reguleringsarbeid. Alle nye bygg skal i dag sikres mot radon i 

henhold av TEK10 § 13-5, som sikres i planbestemmelsene og utbyggingstiltak knyttet til radon følger av lovverk. 
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Fig.3 Utsnitt av kart som viser radon i planområdet 

 

4.5 Klima 

 

I det åpne terrenget som omgis av fjell vil det oppstå kraftig kastevind/turbulens. Ved planlegging bør det tas hensyn til dominerende 

vindretning og hvilken betydning lokal klima og øvrige terrengforhold har for vindforholdene. 
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Fig. 4 Vindkart for Leirfjord område i 80 meter høyde 

 

Planområdet er relativt litt rammet av kraftig vind fra nord-øst og dominerende vindretning er fremst syd-vestlige 5-10 m/s. Noen strandnære 

områder kan rammes av høye bølger opp mot land.  

Kompleksiteten i terrenget karakteriseres av såkalte RIX-verdier og beskriver hvor stor prosentdel av terrenget innenfor et gitt radius hvor 

helningen er mer enn 30 %. Når terrenget heller mer enn ca. 30% kan avløst strømning forventes, noe som gjør at det genereres turbulens, i 

radius områder som er 2.0 km. 
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Fig. 5 Terreng kompleksitet (RIX) i Leirfjord  

 

Det vil troligvis være en liten forskjell på vindstyrke i framtiden, sammenlignet på dagens vindstyrke, grunnet planområdet beliggenhet. 

 

Smale tomter gir bedre arealutnyttelse og bedre lokalklima i henhold til gode solforhold.  
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4.6 Hendelser på veg 

 

Tema «hendelser på vei» beskriver mulige ulykker som kan skje på veg, på fig. 6 er det vist ulykker som har forekommet på FV:ene (og tidligere 

riksveg) siden 1970-tallet.  

 

 

Fig. 6 Kartutsnittet viser hvor det på FV:ene har vært ulykker med kjøretøy/MC 
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Det mangler ulykkes statistikk over de mindre private og kommunale veger. Figur 6 viser at det har vært flere ulykkeshendelser på de «store» 

veiene, og med flere boende i området kan dessverre risikoen for fler ulykker øke. Det er svært viktig at man tar sikte på at allerede i 

planbestemmelsene legge opp for gode trafikkløsninger, for eksempel adkomst inn til boligområdene, og hvordan det overgripende vegnettet 

knytter an til nye arealformål/områder for utbygging. 

 

Ytterligere ulykker definert som hendelser på veg kan også oppstå grunnet skader på infrastruktur for eksempel bru, ved evt. hendelse av 

isgang. Sannsynligheten er ikke stor pr. dag men det er forventet ekstremvær i framtiden, med mer nedbør etc. som kan gi økt risiko. 

Kartutsnittet viser at FV 220 ( i stort sett tungtrafikk som ikke bruker veien lengre), opp til friluftsområdet Forslandsvatnet har hatt flere ulykker 

og det kan være årsak for å se på hvilken måte man kan forbedre veien for å unngå trafikkulykker i framtiden. Tovenkrysset har hatt ca. 14 

ulykker siden 2014. 

 

Til hendelser på FV:ene regnes adkomstløsninger inn til planlagte områder. Det er forskjell på risiko for ulykker på vei om det er på FV:ene eller 

områder som er knyttet opp til en lokal vei (samlevei). I forbindelse med reguleringsarbeid trenger man gjøre en vurdering av den lokale 

eksisterende veistrukturen med hensikt å forbedre veien og evt. dess linjeføring. Tiltak iht. vegnormalene er aktuelt.  

 

Ved utbygging vil området bli trafikkert av store kjæretøy med byggematerialer. For å unngå ulykker ved anleggsgjennomføring /utbygging må 

det gjennomføres gode tiltak for varsling og at det evt. settes opp anleggsgjerder om dette er nødvendig. Ulemper forebygges og sikkerstilles i 

planbestemmelsene.  

 

Det er viktig at det finnes alternative adkomstruter for utrykningskjøretøy f.eks. brannbil og at denne har tilstrekkelig kapasitet for trafikk inn 

og ut fra et avgrenset område.  

 

Spesielt skal man vurdere barn- og unges gangveier, og det skal i rekkefølgebestemmelsene for nye boligområder framgå på hvilken måte man 

har sikret ferdige gangveier (og trafikkerte områder) før innflytting til nye boligområder kan skje. Adkomstveg til planområdet skal være ferdig 
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opparbeidet i samsvar med godkjent plan av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for utbygging. Risiko for ulykker er blant annet ved og 

til/fra busstopp og området ved busstopp bør bli tilrettelagt for myke trafikanter. 

 

4.7 Vassdrag, grunnvannsforsyning og øvrige naturresurser 

 

Det økologiske tilstandet for Ranelva, Stillelva og Leirelva er god og begge har sine utløp i Leirfjæra. Nåværende risikovurdering er vurdert som 

«ingen risiko». Leirelvas vannkvalitet er vurdert som «risiko» og at «økologiske tilstand er dårlig». I planområder renner Langbekkjen og 

bekkens økologiske tilstand er udefinert (selv om risiko vurderingen er registrert som «ingen risiko»). Vannforekomst 153-7-R som økologiske 

tilstand er god, og med tilhørende positiv risikovurdering. Vannkvaliteten i Leirfjæra er vurdert som god.  

 

Store deler av planområdet får vannforsyning fra Leirfjord kommunale vannverk som har sin vannkilde i Simsøvatnet, og nedslagsfeltet for 

vannverket er ikke i planområdet. Langvatnet som også er utenfor planområdet brukes som reservevannkilde / nødvannskilde. 

Avrenningslinjene for begge disse vannkildene er utenfor planområdet. Tilgang på vann vil være utilstrekkelig om for eksempel sykehus eller 

andre store institusjoner bygges i området. For noen utbyggingsområder finnes påvist grunnvannspotensial.  

 

Vannkvaliteten kan påvirkes fra landbruksvirksomhet og det er fremst tre hovedtyper av forurensninger fra jordbruket: 

 Erosjon med forurensede partikler, stoffer 

 Arealavrenning av plantenæringsstoff 

 Punktutslipp 

 

Ulike tiltak er vedtatt for å redusere forurensninger fra landbruket. Nødvendige tiltak for å forhindre overflatevann fra nye planlagte områder 

skal vedtas i planbestemmelsene. 
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Tiltak kan også ha negativ effekt på flora og fauna i og langs bekken/elva når elvebunnen eller kantvegetasjon blir endret. Derfor må 

elva/bekken og strandsonen med vegetasjon behandles med forsiktighet. Det er et generelt byggeforbud i 50 metersonen ved elv. Flere av 

utbyggingsområdene ligger ved vassdrag, og ved utbygging av områder er det økt risiko for at vassdraget vil bli forurenset.   

 

Leirfjæra vannområde er lav grunt men er også 24 meter dypt på noe sted for eksempel nært Sør-åsen, og bør tas med som en viktig aspekt 

ved evt. reguleringsplan arbeid. Grense for sjø og elv, (restriksjoner avhengig av type av elv, se § 7 i fiskeforskriften for Nordland) inngår i 

vannområdet. 

 

Leirfjorden, (fjord id: 03.61.040300) indre vannområde har lokalitet for gyteområder.  

 

4.8 Infrastruktur: veg, digital teknikk, strøm 

 

Veinettet trenger man å bygge ut / oppgradere i tråd med ønsket utbygging i delområdene. Nåværende vegstandard er ikke godkjent til dagens 

gjeldende normaler og krav. Eksisterende vegdekke trenger oppgradering i områdene: B1, B2, B3, B6, B8, B9 og B10. Veinettet på fig. 8 viser 

blant annet fylkes- og kommunale samt private veier i planområdet og hvor eksiterende el ledninger (kraftlinjer) har sin strekking. 2014 var 

Toven-tunnelen ferdig som har stor betydning for samferdsel i HALD-regionen samt nabokommunene. Kartutsnittet fig. 6-9  viser at 

planområdet har god tilgang til nødvendig infrastruktur.  
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Fig. 7 Grov oversikt av infrastruktur, veistrekking, elektriske ledninger /kraftforsyning samt ÅDT < 2500 

 

Innenfor planområde finnes høyspentledninger og annen tilhørende infrastruktur knyttet til el distribusjon fra Helgeland Kraft. Elektriske 

ledninger kan ha magnetiske felt og ved utnyttelse av areal for utbygging må man vurdere om det er rimelig og grave ned ledninger, (i 

jordkabel) som skal vurderes i henhold til kostnaden mot redusert areal på grunn av hensynssone. Beregninger av hvor stor sikkerhetsavstand 

man skal ha fra ledninger er komplisert, og det anbefales at man tar kontakt med lokale netteier ved utbygging i nærheten av høyspentledning, 

for drøfting av hensynssoner og/eller den fysiske utformingen av anlegget. Hensynssone for elektriske ledninger i plankart med tilhørende 

planbestemmelser, og annen infrastruktur knyttet til elforsyning med tilhørende planbestemmelser er nødvendige. Det tillates ikke oppført 

bebyggelse for varig opphold innenfor hensynssonen. Under anleggsperioden må ledninger sikres mot skader. 

 

 
Fig. 8 Veg kategori i planområdet 
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Fig. 9 Grov svart strekking viser kraftlinjer N50  

 

Fig. 9 viser hvor i planområdet kraftlinjer N50 kommer i konflikt med foreslåtte utbyggingsformål.  
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Fig. 10 Kraftforsyningsanlegg i planområdet 

 

Nært foreslått boligområde har Helgeland Kraft AS nettverk, nve-id 71-2108 samt transformatorstasjoner nve-id 71-8. Anleggene sikres i 

planbestemmelsene og plankart.  

 

For å få overblikk over fiberutbygging er det vedtatt en «Plan for utbygging av fiberkabel med bredbånd til innbyggere og næringslivet i 

Leirfjord kommune, 2015 - 2020». I lys av denne framgår å det vil skje utbygging av fiber i Leira området (og nord over til Vatne) som vil 

medføre en forbedret bredbåndskapasitet for kommunedelplanområde Leira.  
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Med henvisning til fig. 11 er det planlagt utbygging av fiber innenfor planområde, i følgende delprosjektområder: 

1) Tovåsen – ca. 1,4 km  

2) Kviting – ca. 1,8 km 

3) Leira – ca. 2, 3 km 

 

 

Fig. 11  Skisse over planlagt utbygging av fiber i kommunedelplanområde 

Illustrasjon: Helena Majforsen 
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VA-nettets beliggenhet tilsvarer i det store hele fibernettet som er vist på fig. 11. Ved anleggsarbeid må man være observant på at man ved 

graving ikke skader rør/ledninger som er nedgravde. For å redusere framtidige kostnader for brøting på kommunale veger, håndtering av VA er 

det fordelaktig og vurdere hvis det er mulig å planlegge utbygging, der det allerede finnes eksisterende infrastruktur. 

 

4.9  Farlige anlegg/potensielle sabotasjemål i nærheten 

 

Sårbare objekt er ofte offentlige institusjoner, vannforsyning, teknisk infrastruktur. Helgeland Kraft As har tekniske anlegg , som kan være et 

sårbart objekt. I planområdet har Helgeland Kraft bygginger som kan utgjøre en fare og ved evt. utbygging av områder med nærhet til slike 

anlegg bør disse være inngjerdede for å verne om andres sikkerhet, men også for å verne om anleggets sikkerhet i henhold til tilgjengelighet. 

Ved planlegging nært sårbare objekter må det gjøres en mer detaljert risikovurdering ved reguleringsarbeid. 

 

I planområdet finnes vannkraftverk med tilhørende infrastruktur/anlegg som delvis er lokalisert utenfor planområdet. Innenfor planområdet i 

Forslandsvatnet (finnes vannmagasin) som eies av Helgeland Kraft. Andre sårbare infrastruktur objekt som finnes i planområdet er ledning til 

Forsland 791 som passer tvers del av planområdet samt regionalnett. (se fig. 10 og 11). 
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Fig. 12 Sårbare infrastruktur objekt i planområdet med blant annet ledning som brukes som vannvei 

 

4.10  Ulykke med farlig gods/akutt forurensning 

 

Akutt forurensning kan oppstå ved f.eks. utslipp fra en tankbil ved transport av farlig gods men også fra anleggsvirksomhet. På FV:ene 

transporteres farlig gods og konsekvensene av en ulykke i forbindelse med farlig gods kan være store. Ved anleggsarbeid og utbygging av areal 

for næringer, forutsettes det at vanlige tiltak i anleggsfasen iverksettes med hensikt å forhindre akutt forurensning.  
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Fare for ulykker og akutt forurensning må vurderes mer nøyaktig ved utarbeidelse av reguleringsplan samt tilse nødvendige tiltak for å 

forhindre skader fra akutt forurensning.  

 

4.11 Brannvannforsyning /adkomst brannbil 

 

I følge fig. 16 vises områder som ikke har tilstrekkelig vannmengde for brannforsyning for flere husholdninger, samt for store byggeprosjekter.  

Man trenger å vurdere planområdets vannforsyning, uti fra alternative utbyggingsscenarier. En evt. utbygging av høydebasseng og andre 

løsninger for å få tilstrekkelig mengde slukkevann må sees over. Det er kort innsatstid 7-10 minutter for brannbil til Leira fra Leland. For 

samtlige utbyggingsområder trenger man å ha alternative adkomstveier for brannbil, og dette bør være et aktuelt tema i planbestemmelsene.  

 

4.12 Støy, støv (luft), lukt og forurensning 

 

Mer trafikk kan medføre økt støy- og støvforurensning. Dårlig lukt kan gi ubehag fra den utenfor planområdet lokaliserte pelsdyrfarmen, når 

det er litt sterkere vindretning fra nord til sør. I tillegg kan ubehag med støy og støv oppkomme i forbindelse med anleggsarbeid ved utbygging 

av områder som vil påføre beboerne økte plager, og tiltak for å minske dette ubehag må tas opp i planbestemmelsene.  

 

I planområdet finnes et deponi med fjell-masser, som ble tatt i bruk i forbindelse med utbygging av Toventunnelen, dette område tas inn med 

hensynssone (reguleringsplan RV 78 Holand – Leiråsen med arm, tiltakshaver: statens vegvesen) i plankart. Det finnes ikke risiko for lukt 

ubehag fra anlegget.  

 

I planområdet finnes småbåthavn, Bryggervika som kan gi ulemper i form av støy og søl fra båter. Det må påregnes utarbeidelse av 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig med flere plasser for småbåter samt åpne opp området for allmenheten. Det skulle komme alle til 

fordel. Området er ikke grundig vurdert fordi det er ønskelig at det for området utarbeides en reguleringsplan.  
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I forbindelse med anleggsarbeid ved elv, må det gjøres tiltak for å forhindre forurenset avrenning til vassdrag, for eksempel tette grøfter og 

sedimentasjonsbassenger vil øke muligheten for å kunne forhindre utslipp til vassdrag.  

 

4.13 Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

 

I planområdet finnes sted som har terrengformasjoner som utgjør spesiell fare grunnet av bratthet, og som det kan være farlig å ramle ned av 

og konsekvensene for liv og helse kan være svært alvorlig. Sannsynligheten for å dette kan skje må forhindres gjennom fysiske tiltak med for 

eksempel skiltning og/eller gjerde.  

 

4.14 Sårbar flora/fauna, artsforekomster, naturtyper og landskap 

 

I planområdet finnes områder og arter som er vernet i medhold til naturmangfoldloven.  
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Fig. 13  Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

 

I artsdatabanken er det registrert flere fuglearter arter i strand- og vannområde i Leirfjæra. Elvemuslingen har sin lokalitet i blant annet 

Ranelva. Områdene har naturkvaliteter, biologisk mangfold og utgjør fiskeressurs for allmenheten. Kantvegetasjon langs vassdrag har stor 

betydning for natur og miljø. Den samlede virkningen for naturverdier og biologisk mangfold av foreslåtte utbyggingstiltak i planområdet som 

helhet er vurdert som liten, selv om planområdet blant annet har utvalgte viktige naturtyper; f.eks. Ranelva (Stillelva). 
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Fig. 14 Elvemusling har lokalitet i Ranelva    

 

 

Leirelva, er et lakseførende vann strekking, men laksebestanden er kritisk truet eller tapt.  

 

Kantsonen langs vassdrag skal bevares med avbøtende tiltak og vassdrag med tilhørende strandsone vil bli tatt opp i planbestemmelser og 

plankart. Naturmangfoldet i vassdrag er av stor betydning for flora og fauna og sikres med hensynssone. I det fortsatte arbeidet er det viktig å 

ha vurdert krysnings/trekkveger for fauna, for enkelte viltarter er det ønskelig at det synliggjøres i planene. 

  

 
Fig. 15  Kartutsnittet viser registrerte  

prioriterte naturtyper i planområdet. 
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Fig. 15  viser prioriterte naturtyper i planområdet: 

 Ranelva – id BN 00023135 som er vurdert som et viktig bekkedrag 

 Område med åpen intermediær og rikmyr i lavlandet id BN 00082708 

 

 

Følgende grunntyper for landskap er registrert i planområdet: 

 Åpent fjordlandskap med by- og jordbrukspreg, KF GTG-05 - Fjordlandskap 

 Småkupert åslandskap med infrastruktur og jordbrukspreg, IÅ GTG-03 - Innlandsdal landskap 

 Nedskårne daler med innsjøer og infrastruktur, ID GTG-20- Innlands ås- og fjell landskap 

 

Planområdets består av tre ulike landskapstyper som for områdene er vurdert som «vanlig forekommende landskap». 

 

Store byggeprosjekt kan ha stor negativ innvirkning på områdets landskapsbilde, og må vurderes i henhold til dette og opp mot mulig 

samfunnsnytte. Arkitektonisk framtoning vil i slike tilfeller være ekstra viktig for å få en god tilpassing til landskapstype i henhold til tiltakets 

dimensjon og utforming.  

 

 

4.15  Automatisk freda kulturminner/SEFRAK bygg/kulturmiljøer 

 

Følgende enkeltminner finnes i planområdet: id 7115-1 og id 63720. Kulturminne med id-7115 som er fjernet fra stedet. Planerte 

utbyggingsområder medfører ikke negative konsekvenser for kulturminne/kulturmiljø.  
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I framtiden må reguleringsplanarbeid i midlertidig hensynet til eventuelle kulturminner avklares mer nøyaktig. Ved evt. funn av automatisk 

freda kulturminner gjelder kulturminnelovens krav om stans i bygge- og gravearbeider samt at melding sendes til kulturminnevernet Nordland 

fylkeskommune og Sametinget omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) ved § 8 annet ledd.  

 

Planområdet har noen registrerte SEFRAK-bygginger (og enkelte bygginger er i falleferdig tilstand) og det er et spørsmål om det for disse 

bygginger kreves spesielt vern, ellers tas det opp i planbestemmelsene. For kulturminner som er automatisk fredet tas en sikringssone 5 

meter/diameter bredt belte fra kulturminnets ytterkant. Innenfor bevaringsområdet må det ikke skje noen form for inngrep eller tiltak. 

Eventuelle nødvendige, mindre tiltak innen områdene må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av kulturminnemyndighetene. 

 

 

Fig. 16  Registrert, men pr. dag fra stedet fjernet kulturminne  

 

Planområdet har ikke registrerte helhetlige kulturlandskap.  
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Planområdet har såkalt nyere tids kulturminner som er av betydning for å gi vern i planbestemmelsene.  

 

4.16  Friluftsområder, turveger/stier  

 

Ny utbygging vil ikke komme i konflikt med etablerte friluftsområder, stier/løyper. Innenfor planområdet finnes følgende registrerte 

friluftsområder: 

 Leira, id FK 00005440, leke- og rekreasjonsområde, badeplass 

 Forslandsvatnet, id FK 00005418, turgång og tilrettelagt med fiskeplass, bord og benker 

 

Det er ønskelig at Forslandsvatnet får flere parkeringsplasser og slik tiltak gir muligheten for flere at bruke friluftsområdet. Nedbygging av 

brukte friområder vil ikke skje, mens noen tiltak vil styrke mulighetene for økt friluftsliv.  

 

Naturmiljøverdier til strandsonen samt tilgjengelighet for allmenheten til strandsonen sikres i planbestemmelsene. Disse tiltak vil spesifikt også 

bli beskrevet i reguleringsplan. 

 

4.17 Vannforsyning og avløp 

 

Figur 16 viser en skjematisk illustrasjon av tilgengelig vannmengde i det kommunale nettet. I område nummer: 

1) Det er bra, tilstrekkelig vannmengde 

2) Det er ikke tilstrekkelig vannmengde, og vanner er distribuert med tynne ledninger 

 

Pr. dag finnes ikke en oppdatert vann- og avløpsplan for planområdet, og man trenger å utarbeide en ny som viser sammenhengen mellom 

vannforsyning i det kommunale nettet, men også løsninger for avhending og behandling av avløpsvann. Utbygging i områder uten offentlig 



51 
 

vann- og avløpsnett øker faren for forurensing. I dag brukes i planområdet septiktanker for avløpsvann, men en evt. utbygging nye 

boligområder etc. og krever andre mer effektive løsninger for avhending/behandling av store mengder avløpsvann.  

 

 

Fig. 17  Viser en skjematisk illustrasjon av tilgengelig vannmengde i det kommunale nettet 

 

Avløp må utredes nærmere, og avklares gjennom helhetlige VA-planer for enkelte reguleringsområder. Med god planlegging vil risikoen for 

forurensning være liten.  

I dag får store deler av planområdet vann fra det kommunale vannverket Leirfjord, som tas fra Simsøvatnet. For å sikkerstille god kapasitet og 

jevnlig tilgang på vann, må nedslagsfeltet for drikkevannskilden ikke iverksette tiltak som kan påvirke negativt på vannkvaliteten. En evt. 
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utbygging av store byggverk (f.eks. sykehus) krever mer vann enn hva som finnes tilgjengelig i dag. Mulige løsninger for å få tilstrekkelig 

mengde med vann (inklusive slukkevann) for store bygginger og anlegg vil kreve at man bygger trykkbasseng/høydebasseng i planområdet, 

men dette må utredes nærmere. Vann og avløp er pr. dag ikke tilstrekkelig dimensjonert for vekst i planområdet. 

 

5. Avbøtende tiltak 

 

5.1 Innledning 

 

Risiko for uønskede hendelser må reduseres gjennom tiltak. Noen tiltak kan redusere sannsynligheten for at den uønskede hendelsen oppstår, 

mens andre kan redusere konsekvensen av den ønskede hendelsen. Hendelser som er ”røde” eller ”gule” innebærer at tiltak bør være iverksatt 

før arealet tas i bruk. En rekke hendelser og tiltak må avklares i reguleringsplan, mens noen må ivaretas i byggesaker. 

Enkelte hendelser kan ikke forebygges tilstrekkelig, selv om det er iverksatt tiltak og hva som er akseptabel risiko følger til en viss grad av 

bestemmelser angitt i lover og forskrifter, samt bestemmelsene i planforslaget. 

Henvisninger, hjemmel og retningslinjer etc. som er tatt med i skjema kan endres fra ett tidspunkt til et annet og her gjelder følgende: gjeldene 

lover og forskrifter, retningslinjer etc. legges til grunn for nye tiltak. 

 

Med avbøtende tiltak menes tiltak som kan redusere risiko, forebygging og beredskap. Plan- og bygningsloven sier at detaljerte ROS- analyser 

skal inngå i all arealplanlegging. Ved evt. reguleringsplanarbeid gjøres fordypende ROS-analyse for de ulike områdene. I noen tilfeller vil de 

avbøtende tiltakene bli belastet av privatpersoner og utbyggere, mens de i andre tilfeller vil bli belastet kommunen. Detaljerte oversikter over 

hvilke tiltak som vil bli gjennomført av det offentlige, og hvilke tiltak som skal gjennomføres av private, vil foreligge som en del av detaljplaner 

og utbyggingsavtaler.  
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5.2 Rød risiko 

 

Hendelse Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Henvisning 

Snø – eller steinskred/ steinsprang/jord- og 
flomskred/ Utglidning av løsmasser 

Ingen utbyggingsområder er lagt innenfor disse 
områdene. Vegetasjon i kantsoner langs bekk vil være 
med på å hindre erosjon /skred. Undersøkelse må 
gjøres av grunnforhold og tiltak for å sikre stabile 
grunnforhold. Tiltakene omfatter blant annet 
fyllinger, fjellskjæringer, støttemurer etc. Det 
forutsettes at det gjøres ytterligere 
konsekvensutredninger av grunnforhold og geologi 
ved detaljregulering. 

TEK 10 § 7-3 
PBL § 28-1 
PBL § 11-8, bokstav 
 

Oversvømmelse/havsnivåstigning/stormflobølge 
 
 

Framtidig havsnivåstigning er i varetatt i 
utbyggingsområder, men det kan komme å kreves 
ytterligere sikringstiltak. 

TEK 10 § 7-2 
Krav til fordrøyning og 
anlegg dimensjonert for 200-års 
flom. 
 

Flom i bekk/elv, 
lukket bekk og 
overvann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er kartlagt fare for flom i noen elver, og må 
utredes bedre i hvert område hvilke tiltak som må 
gjøres i forbindelse med regulerings plane arbeid.  
Sidevassdrag og bekker kan være flomutsatte. Mindre 
vassdrag og overvann må ivaretas tilstrekkelig ved 
byggesaksbehandling og ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner. Foreslåtte byggeforbudssoner 
langs hovedelv: 30 meter og bekker 20 meter.  
Klimatilpasning må legges til grunn ved alle 
utbyggingsområder med løsninger iht. nye måter å 
håndtere overvann på, som grønne tak, åpning av 
bekkeløp, fordrøyningsbassenger må vurderes som 
mulige tiltak. Evt. omlegging og sikring av bekk er 

NVE – retningslinjer 2/2011 
PBL § 28-1 
TEK 10 § 7-2 
TEK 10 § kap VI 
Forurensningsloven § 22 
NORVAR prosjektrapport 
144/2005 
www.klimatilpasning.no 
Lokal overvannshåndtering 

http://www.klimatilpasning.no/
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påkrevet.   
 

Hendelser på veg. 
trafikkulykker 

Gang – og sykkelveger må bygges ut til/fra nye 
boligområder før utbygging av boliger tas i bruk. 
Boligområder som knytter opp mot FV 17, og FV 220 
har størst risiko fordi det er et områder der barn- og 
unge går mellom de ulike boligområdene samt 
busstopp. 
Nye samleveger i boligfelt skal ha en teknisk utførelse 
som tilfredsstiller Statens vegvesen håndbok «Veg- og 
gateutforming» Det skal sikres snuplasser for 
renovasjonsbil og utrykningskjøretøy. Samleveier i 
områder med bebyggelse skal ha tilstrekkelig bredde.  
Planbestemmelsene sikrer at det skal være 
oppgradering av veinett for å øke fremkommelighet 
og sikkerhet.  
 

Rammeplan for avkjørsler 
langs fylkesvegene 
PBL § 11-9 nr. 1 
retningslinjer, bestemmelser, 
rekkefølgekrav og 
utbyggingsavtaler.  
 

Akutt forurensning God beredskap iht. kommunens beredskapsplaner og 
ved utarbeidelse av reguleringsplaner må tas fram 
løsninger for å redusere risiko for akutt forurensning. 
Eksterne virksomheter skal redegjøre for tiltak for å 
forhindre akutt forurensning iht. planlagt virksomhet. 
Når det gjelder forurensning som følge av 
anleggsarbeid vil dette i første rekke være aktuelt ved 
vegbygging ved, eller langs vassdrag. 
 

Eventuelt mottak av forurensede 
masser skal ivaretas iht. 
Avfallsforskriften 
 

Har området utilstrekkelig brannvannsforsyning  
(mengde og trykk) 

I spredtbygde strøk benyttes tankbil. 
Slukkevannsforsyning og adkomst må ivaretas ved 
regulering/byggesak 

Forskrift om brann – og 
eksplosjonsvern §§ 5-4 og 5-5 
TEK 10 og Veiledning til forskrift om 
tekniske krav til byggverk kapittel 
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11 må legges til grunn ved 
detaljprosjektering av planforslaget 

Har området bare en mulig adkomstrute for 
brannbil 

De fleste områder har flere mulige ruter for adkomst, 
men i enkelte hytteområder er det kun en 
adkomstrute som gir lenger uttrykningstid. Dette 
bidrar til at adkomstmuligheter blir sårbart. Dette er 
tatt i betraktning ved vurdering av nye 
utbyggingsområder. 

Forskrift om brann – og 
eksplosjonsvern §§ 5-4 og 5-5 

Støy, støv, lukt ulemper  T-1442 
Forurensningsforskriften PBL § 20-
4, 2 ledd, b 
Veileder M 128 -2014 
Retningslinje T – 1521 
 

Vannforsyning, avløp Ved all utbygging skal kommunens til enhver tid 
gjeldende VA-norm legges til grunn. Rekkefølge- 
bestemmelser og utbyggingsavtaler kan fastsettes 
ved regulering. 
Offentlig drikkevannsforsyning og privat 
drikkevannsforsyning: Aktiviteter, uhell og ulykker 
kan medføre skade på drikkevann. Restriksjoner på 
plankart. 
Private brønner må ivaretas ved utbygging. 

Kommunens hovedplan for vann- 
og avløp, 
PBL § 11-8 bokstav a 
Drikkevannsforskriften 

 

 

5.3 Gul risiko 

 

Hendelse  Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak  Henvisning og tiltak 

Radon i grunnen Radonverdier over tiltaksgrensa kan forekomme i hele TEK 10 § 13-5  
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kommunen. TEK 10 stiller krav om tiltak mot radon i 
forbindelse med nye bygg for opphold. Måling av 
radon og ytterligere tiltak må vurderes for 
eksisterende bygninger, ved bruksendring etc. Krav 
om sikring mot radon tas inn i planbestemmelsene 
ved regulering. 

Vindutsatt Ytterligere vurdering av lokalklimatiske forhold og 
tilpasning av ny bebyggelse til dette. 

Tek 10 § 7-1 

Finnes det høgspentlinjer ved/gjennom 
området. Påvirkes området av magnetiske felt 
fra ledninger 

Målinger av magnetfeltet bør utføres for å avdekke 
om dette overskrider utredningsnivået på 0,4 μT. 
Der det er mulig skal el ledninger legges i jordkabler 

PBL § 11-8 bokstav a 

Omfatter området spesielt farlige anlegg 
 

 Planbestemmelser 

Ulykke med farlig gods  Kommunens overgripende ROS-
analyse 
Planbestemmelser 

Akutt forurensning  Kommunens overgripende ROS-
analyse 
Planbestemmelser 

Medfører tiltaket økt støybelastning, eller er 
det virksomhet i området som kan medføre 
støybelastning? Støv? 

 PBL § 20-4, 2 ledd, b 
Veileder M 128 -2014 
Retningslinje T – 1521 
 

Finnes det naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare 

 TEK 10 

Sårbar flora/fauna, artsforekomster og 
naturtyper 

Ingen byggeområder er lagt der det er viktige 
naturtyper eller utvalgte naturtyper.   

Naturmangfoldloven §§ 4-12 
PBL § 11- 8 d 
TEK10 § 9-4 
Retningslinjer for sone med særlig 
hensyn til landskap og bevaring av 



57 
 

naturmiljø. 
Forskrift om utvalgte naturtyper 

 

5.4 Grønn risiko 

 

Hendelse   Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Henvisning 

Finnes det potensielle sabotasje/terrormål i 
nærheten 

 Retningslinje/bestemmelse i 
planbestemmelsene 

Vassdragsmiljø Kantsoner med vegetasjon langs vann – og 
vassdrag skal bevares og utvikles. 
Kantsonenes økologiske funksjon må 
ivaretas. Det gjelder et generelt byggeforbud 
i større vassdrag i 50 – metersbeltet langs 
vann – og vassdrag, jf 
Hensynssonene til vassdrag ivaretas i 
reguleringsplanen med tilhørende 
bestemmelser. Restriktiv holdning til bygging 
av anlegg i xxx. 

Vannressursloven 
PBL § 1.8 
PBL § 1-7 nr. 6 
PBL § 20-1 bokstav a 
PBL § 11-7 
Naturmangfoldlovens § 6 
Forurensingsforskriften 
pbl retningslinjer, bestemmelser, 
rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. 
 

Kulturlandskap I verdifulle områder med kulturlandskap 
innebærer det blant annet at det skal tas 
estetiske hensyn ved reguleringsplanarbeid 
og utbygging. Det skal tas hensyn ved 
plassering av bygninger i forhold til 
landskapskvaliteter, dyrka mark mm. 
Områdene har spredt boligbygging og 
gårdsbruk.  

TEK 10 § 9-4 
Jordloven § 9 og § 12 
 

Snø eller 
steinskred/steinsprang 
Jord – og flomskred 

Ingen utbyggingsområder er lagt innenfor 
disse områdene.  

TEK 10 § 7-3 
PBL § 28-1 
PBL § 11-8, bokstav 
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Utnyttelse av 
løsmasser og 
mineralske ressurser 

Byggeområder medfører ikke begrenser i 
uttak av mineralske ressurser. Planen har lagt 
opp til flere nye uttak og utvidelse av 
eksisterende. 

PBL § 19 

Sårbar natur, 
naturtyper og artsforekomster 

Ranmarka er ved Ranelva som er registrert 
som viktig naturtype 

Naturmangfoldloven §§ 4-12 
PBL § 11- 8 d 
TEK10 § 9-4 
Retningslinjer for sone med særlig hensyn 
til landskap og bevaring av naturmiljø. 
Forskrift om utvalgte naturtyper 
 

Automatisk freda 
kulturminner 

Ingen nye byggeområder berører automatisk 
freda kulturminner.  

PBL § 11-8 punkt c og d 
 

Adkomstrute brannbil De fleste områder har flere mulige ruter for 
adkomst, og det er viktig at det finnes mer 
enn adkomstvei til et område.  
 

Forskrift om brann – og 
eksplosjonsvern §§ 5-4 og 5-5 

Utnyttelse av 
løsmasser og 
mineralske ressurser 

Ingen utbyggingsområder begrenser uttak av 
løsmasser og mineralske ressurser. 

PBL § 19 

Grøntområder, park, 
rekreasjonsområder 
og stier/turveger 

Alle innspill om nye utbyggingsområder er 
sjekket ut i forhold til viktige friluftsområder, 
stier og turveger. 
 
 

Rikspolitiske retningslinjer for 
barn – og unge. 

 

 

 


