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1 Bakgrunn
I denne risiko- og sårbarhetsanalysen har vi systematisk gått igjennom hva som kan gå galt
ved gjennomføring av tiltak foreslått i kommunedelplan Vanvikan. Der gjennomgangen viser
en uakseptabel risiko, har vi foreslått tiltak som kan imøtekomme risikoen, og som gjør at
man kan gjennom føre planlagte tiltak trygt nok.
Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli, og usikkerhet
knyttet til dette. Sårbarhet sier noe om hvilken evne systemet har til å motstå en hendelse,
samt systemets evne til å tåle en hendelse hvis den først inntreffer.
Vanvikan står foran store arealmessige endringer. Flere sentrale samfunnsfunksjoner er i
endring, samtidig som at det er etterspørsel etter nye boliger. Innenfor planen skal vi legge til
rette for ny videregående skole, grunnskole, barnehage og samfunnshus, nye boliger,
parkeringsplasser, nytt renseanlegg og helikopterlandingsplass. Vi skal samtidig legge til
rette for utbedring av sentrumskjernen, hurtigbåtanløp og småbåthavna i Vanvikan.
I og ved Vanvikan bor det i dag rundt 1000 mennesker. Det er et av fire tettsteder i Indre
Fosen kommune, og ligger tvers over fjorden for regionsentret Trondheim. Det er gode
kommunikasjonsmuligheter til byen, enten ved bruk av hurtigbåt Trondheim – Vanvikan, eller
med bil og ferge mellom Flakk – Rørvik. Viktige samfunnsfunksjoner innenfor
kommunedelplanen i fremtiden skal være barne-/ungdomsskole, videregående skole,
samfunnshus, barnehage, kirke og bedehus, idrettshall og idrettsanlegg, heldøgns bemannet
legesenter med helikopterlandingsplass, lokal industri og næringsliv, kai- og båtanløp, samt
renseanlegg. Avstanden til kommunesenteret Rissa er ca. 19 km.

Indre Fosen kommune
Leksvik

Rissa

Kommunedelplan Vanvikan
Stadsbygd

Trondheim

Figur 1: Vanvikan/kommunedelplan Vanvikan i Indre Fosen kommune

Gjeldende kommunedelplan for Vanvikan ble vedtatt i 1999. Planene ble utarbeidet etter
tidligere plan- og bygningslov, og det er ingen eksisterende hensynssoner som har betydning
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for ROS-analysen. Innenfor planområdet finnes det imidlertid flere automatisk fredede
kulturminner, samt naturområder som er anbefalt vernet. ROS-analysen vil ta hensyn til
disse i gjennomføringen av analysen.
Innenfor planområdet eksisterer det 15 reguleringsplaner. Plankart og bestemmelser for
eksisterende reguleringsplaner vil gjelde foran kommunedelplan Vanvikan, med tre unntak:
- Reguleringsplan for Vanvikan sentrum, planid. 17181975003 utgår
- Reguleringsplan for Ratvikdalen boligfelt m.m., planid. 17182001001 utgår
- Reguleringsplan for Stranda fjordsenter, planid. 17182016001 utgår
Planen skal avklare hovedstruktur for veg-, gang/sykkel- og kollektivsystem, grønnstruktur og
byggeområder uten å gå i detalj. Planen vil nedfelle krav om etablering av
detaljreguleringsplan før gjennomføring av tiltak.

1.1 Beskrivelse av planområdet

Figur 2: Planavgrensning for kommunedelplan Vanvikan

1.1.1 Fysiske og samfunnsmessige forhold
Kommunedelplanen ligger mellom fjord og fjell. Mye av arealet ligger i svært hellende
terreng. Høydeforskjellene innad i planområdet varierer fra 0 til rundt 400 moh. Generelt
heller terrenget mye mot fjorden i sør/sørøst.
Planområdet består av både land og sjø. Planområdet på land tilsvarer i overkant av 5400
daa. 16,5 % (650 daa) av dette arealet er dyrka jord, og 61 % (3300 daa) av arealet er
dekket av skog. I tillegg har vi noe myr og åpen fastmark, som vi hovedsakelig finner i
planområdets ytterkanter i nord og i øst.
Innenfor planområdet er det noe over 4 km strandlinje. Strandsonen strekker seg gjennom
planområdet fra sørvest til sørøst. I den midterste delen av strandsonen er terrenget flatere.
Her finner vi den tettest bebyggelsen. Langs strandsonen i sørvest og i sørøst er helningen
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mot fjorden større enn i midten. Områdene langs fjorden i sørvest er bevokst av vegetasjon
med noe jordbruk innimellom. Områdene langs fjorden i sørøst består av skog/vegetasjon
med spredt jordbruk, samt kystnær industri.
Innenfor planområdet finnes både boliger og fritidsboliger. Bebyggelsen er ganske
konsentrert rundt kystlinja midt i planområdet, og i en dal som strekker seg nord-vestover fra
sentrumskjernen. Bebyggelsen er omkranset av jordbruk og skog. Fremtidig utvikling vil skje
i tilknytning til eksisterende boligområder.
Omtrent midt i planområdet, 350 meter nordvest for Ratvikåsen boligområdet, ligger et
nedlagt masseuttak. Uttaket er ikke i drift i dag. På motsatt side av Fv. 715 for Skavlmyra
idrettsområde ligger et nytt masseuttaksområde som er i drift. Dette har i den siste tiden
levert masser til Statens vegvesen i forbindelse med ombygging av Rørvik fergekai.
Gjennom planområdet går det tre fylkesveger, hvorav én er en viktig hovedveg i kommunen.
Fv. 715 er ferdselsåre fra Rørvik og nordover mot resten av Fosenhalvøya. Vegen ble
oppgradert i 2011-2012 mellom Vanvikan og Keiserås (Vanvikbakkan), og er en veg med
god standard og høy fart. Den nye vegen er trafikksikker og har god framkommelighet,
spesielt for tyngre kjøretøy.
Fylkesveg. 755 går fra Vollakrysset mot Leksvik og videre mot Inderøy. Vegen generelt er i
ganske god stand, selv om det er ganske smal og svingete (5,0-5,5 meter bred). Fra
Vanvikan sentrum opp mot Vollakrysset er den tidvis også ganske bratt. Langs denne delen
av fylkesvegen ble det høsten 2017 bygd gang-/sykkelveg, slik at det nå er tilbud til myke
trafikanter på hele strekningen mellom sentrum og Vollakrysset. Høsten 2017 ble det
gjennomført vegutbedring i form av asfaltering og forsterkning/rensning av grøftekanter øst
for sentrum.
En mindre del av Fv. 81/Kvernsjøveien er også en del av planområdet, det vil si rundt 130
meter av vegen. Dette omfatter for det meste krysset mellom Fv. 715 og Fv. 81. Krysset er i
god tilstand ettersom det ble oppgradert i forbindelse med byggingen av Fv. 715 Vanvikan –
Keiserås.
I tillegg til ferdselsårene på land må vi ta inn i ROS-analysen at Vanvikan er del av en farled
(biled), med hurtigbåttrafikk til og fra Trondheim.
Innenfor planområdet er det flere bekkeløp, jevnt spredt fra vest til øst (se fig. 3). I
sentrumsområdet er det en del asfalterte flater. ROS-analysen vil avdekke behovet for å
etablere flomtiltak.
1.1.2 Naturgitte forhold
Nesten hele Vanvikan ligger solfylt til, i sørvendt hellende terreng mot fjorden. Tettstedet
ligger skjermet til i forhold til vind, spesielt nordavinden. Eksisterende vegetasjon samt
høydedrag/fjell rundt stedet, fungerer som vinddempende. Den mest dominerende
vindretningen gjennom året er fra sør-sørvest, og da mest i vinterhalvåret. Det er også noe
vind fra vest-nordvest i sommerhalvåret. Solgangsbris om sommeren virker også fra denne
retningen. Trekk nedover langs bekkedragene merkes lite, samtidig er det heller ikke
tilrettelagt for ferdsel langs disse.
Det er sju (ni) bekkeløp innenfor planområdet som renner ut i fjorden (se fig. 3). De har alle
sine nedbørsfelt som strekker seg utenfor planområdet. NVE har ikke utarbeidet
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flomsonekart for Indre Fosen kommune, men nedbørsfeltet kan brukes til å beregne fremtidig
flomfare for vassdragene.
Fem bekker er lagt i rør under bebyggelsen/vegnettet. Ratvikbekken går i rør under
bebyggelse i Ratvikdalen, under lokalvegene Tæveveien og Vanvikveien, samt under Fv.
755. Etter fylkesvegen kommer bekken opp i dagen og renner ut i Ratvika. Utistubekken
renner i rør fra Vanvikanhallen til nedenfor Vanvikveien. Her ligger den åpen i noen meter før
den ligger i rør fra Kirkeveien, under bensinstasjonen, Sjølyst og ut i havna. Nylendbekken er
rørlagt fra øverst i Bjørglia ned til fjorden. Langnesbekken har blitt lagt i rør under Fv. 755 og
frem til Langnesfjæra, hvor den renner ut. Abjørgbekken ligger i rør fra ovenfor Fv. 755 under
industriområdet på Akjørja og ut i Lyngbukta.

Bjøllkudalsbekken
Ramdalsbekken

Abjørgbekken
Langnesbekken
Nylendbekken
Utistiubekken
Sagfjærbekken

Ratvikbekken
Langbekken

Figur 3: Bekkeløp innenfor planområdet, avmerket med nedbørsfelt. Kilde: nevina.nve.no

Mesteparten av planområdet er under marin grense. Det betyr at arealene på et tidspunkt
har vært utsatt for marin påvirkning. Det betyr at det er potensiale for å treffe på kvikkleire
nesten innenfor hele planområdet.
Langs fjorden går et belte med en undergrunn som for det meste består av hav- og
fjordavsetning og strandavsetning. Noen steder er det bart fjell. Lengre vekk fra fjorden er det
morenemateriale, et usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Innimellom
moreneavsetningene er det spredte forekomster av torv og myr.

1.2 Fremtidige klimaendringer
Klimaet er i endring. For Norges del vil klimaendringene innebære høyere
gjennomsnittstemperatur, mer nedbør, mer ekstremvær og økt havnivå. Vi må tilpasse
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arealbruken til disse endringene.
Klimaendringene vil forsterke de
utfordringene som dagens klima
fører med seg og legge til noen
nye.
I Trøndelag vil vi først og fremst
oppleve at det blir mer regn på
kortere tid (se figur 4). Det betyr
at vi må være spesielt
oppmerksomme på regnflom og
stormflo.
Vassdragene innenfor
planområdet har nedslagsfelt på
mellom 0,46 – 4,71 km², og kan
karakteriseres som mindre
vassdrag. Samlet nedslagsfelt for
alle vassdragene er 12,88 m².
For mindre vassdrag må man
regne med minst 20 % økt
flomvassføring i løpet av de
neste 50 – 100 årene. Kulverter
og bruer er særlige kritiske punkt.
Flom på grunn av økt overvann
vil også kunne bli et økende
problem. Håndtering av lokalt
overvann bør kobles opp mot
avbøtende tiltak, som lokal
oppsamling, fordrøyningsbasseng, infiltrasjon og sikker
bortleding av vann på overflata.
Det kan også være et tiltak å
unngå å etablering av bygg i de
laveste punktene som er
naturlige fordrøyningsbasseng,
og veger for overvannet ved flom.

Figur 4. Forventede endringer i Trøndelag i klima, hydrauliske forhold
og naturfarer fra 1971-2000 til 2071-2100. Endringene kan ha
betydning for samfunnssikkerheten. Kilde: Klimaprofil Nord-Trøndelag,
oktober 2016. Norsk klimaservicesenter.
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Samtidig med økt risiko for flom,
er det også en økt fare for mer
ras, skred og erosjon. Hyppigere
episoder med styrtregn vil gi flere
og større flommer på grunn av
overvann og flom i små
vassdrag, og dermed mulighet for
mer erosjon og flere flomskred
langs bratte, masseførende
vassdrag.

Innenfor planområdet er det kartlagt områder som er potensielle skredområder. Det bratte
terrenget gir potensiell fare for utløsning av snø- og jordskred og steinsprang i store deler av
tettstedet:

Figur 5: Aktsomhetskart for kvikkleire med marin grense, samt snø-, jord- og flomskred, utarbeidd av NGU på
oppdrag fra NVE (2014). Se www.skrednett.no

Aktsomhetskartet for steinsprang og snøskred er grove beregninger, utarbeidet ved hjelp av
datamodeller, som ut fra terrengdata kjenner igjen områder som kan være utsatt for disse
skredtypene. Det har ikke blitt utført feltundersøkelser eller befaringer i forbindelse med
kartene. Grunnlaget for aktsomhetskart for jord- og flomskred er datamodeller, flybilder og
befaringer.

2 Metode
2.1 Rammevilkår
Den overordnet ROS-analysen for hele kommunen ble vedtatt i 2017 (sak 2017/557). Denne
vil danne grunnlag for foreliggende analyse for kommunedelplan Vanvikan.
Datagrunnlaget for analysen har vært tilgjengelige data gjennom miljostatus.no
(Miljødirektoratet), fra nettsider til relevante statlige etater som for eksempel NVE, samt
erfaringer som kommunen har opparbeidet over tid. Vi har også benyttet ROS-analyse fra
Trøndelag brann- og redningstjeneste som informasjonsgrunnlag. Ulykkesstatistikk har blitt
hentet fra NAF (Norges Automobilforbund).
Detaljert farekartlegging i reguleringsplan skal som hovedregel utføres av fagkyndige. Dette
gjelder blant annet i flom- og skredområder. Hvis det finnes unntak vil vi vise til hvilke klare
og entydige fakta som skal legges til grunn. Dette kan for eksempel være akseptkriterier i
teknisk forskrift, eller andre retningslinjer/forskrifter.
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2.2 Organisering av analysen
Analysen har blitt gjennomført av ansatte i Indre Fosen kommune. Prosjektleder i
kommunedelplanarbeidet har hatt ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige
risiko- og sårbarhetsanalysen, i samarbeid med fagpersoner i kommunens administrasjon.
Faggruppa i Indre Fosen kommune har bestått av:
– Sissel Grimsrud: Samfunnsplanlegger med blant annet ansvar for overordnet ROS i Rissa
kommune og kommuneplanens samfunnsdel.
– Linn Kristin Hassel: Arealplanlegger med blant annet ansvar for trafikksikkerhetsarbeid
– Liv Heide: Miljøkoordinator
– Jan Helge Grydeland: Enhetsleder kommunalteknikk med blant annet ansvar for
overordnet ROS i Leksvik kommune
– Rune Berg: Fagleder bygg og eiendom
Resultatet har blitt presentert og gjennomgått i styringsgruppa for kommunedelplan
Vanvikan. Denne består av både politikere og administrasjon. Fremgangsmåten sikrer
eierskap i kommunen, og en god forankring av arbeidet.

2.3 Beskrivelse av analysen
Risiko er sammenhengen mellom konsekvens og sannsynlighet. Målet er å finne
sannsynligheten for hendelser og vurdere konsekvens og virkning.
Hver hendelse har blitt kategorisert og vurdert i forhold til disse kriteriene:
Nr. X

TYPE HENDELSE

ÅRSAKER
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

SÅRBARHETSVURDERING
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død,
skade, trivsel, trygghet
og liknende)
Stabilitet
Materielle verdier
Skade på miljø
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Forslag til tiltak
• Mulig oppfølging i arealplanleggingen
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Type hendelse identifiserer sted, hvilke områder innenfor planen som kan bli berørt, samt
om det er områder utenfor planområdet som kan bli påvirket av utbyggingsformål innenfor
planens grenser.
Hendelsene har blitt vurdert i forhold til tid:
A. Dagens forhold
B. Endringer som følge av planen, evt. nye tema som kan oppstå som følge av tiltak
innenfor planen (samlokalisering f.eks. næring og bolig, utvidet aktivitet, endret aktivitet
eller forhold som påvirker hverandre og medfører økt risiko/sårbarhet i planområdet).
C. Vi har også vurdert effekten av klimaendringene, og i hvilken grad de kan få påvirkning
på risiko/sårbarhet.
Årsaker – hva kan forårsake hendelsen / bakenforliggende forhold?
Årsakene har også blitt vurdert i forhold til tid, hvis dette var aktuelt.
Sannsynlighet: Hvor trolig det er at en hendelse vil inntreffe innenfor et visst tidsrom.
Sannsynligheten for andre kategorier enn skred, flom og stormflo:
Kategori Tidsintervall
Forklaring
F
Oftere enn 1 gang per år
Svært sannsynlig
E
1 gang i løpet av 1 til 10 år
Meget sannsynlig
D
1 gang i løpet av 10 til 50 år
Sannsynlig
C
1 gang i løpet av 50 til 100 år
Mindre sannsynlig
B
1 gang i løpet av 100 til 1000 år
Lite sannsynlig
A
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år
Svært lite sannsynlig
Sannsynligheten for flom og stormflo:
Kategori Tidsintervall
Høy
Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år
Middels 1 gang i løpet av 10 til 100 år
Lav
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år

Sannsynlighet (pr år)
> 10 %
1-10 %
<1%

Sannsynligheten for skred:
Kategori Tidsintervall
Høy
Oftere enn 1 gang i løpet av 100 år
Middels 1 gang i løpet av 1 000 år
Lav
1 gang i løpet av 5 000 år

Sannsynlighet (pr år)
1/100
1/1 000
1/5 000

Sårbarhet: Motstandsevnen til utbyggingsformålene, samfunnsfunksjonene og eventuelle
barrierer, samt evnen til gjenopprettelse. Sårbarhetsvurderingen omfatter også en vurdering
eventuelle følgehendelser.
Konsekvens: Virkningen av den uønskede hendelsen
Usikkerhet: Vurdering av kunnskapsgrunnlaget. Usikkerheten vurderes som høy hvis en
eller flere av de følgende betingelser er oppfylt (i motsatt fall blir usikkerheten vurdert som
lav):
 Relevante data og erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige
 Hendelsen/fenomenet som analyseres er dårlig forstått
 Det er manglende enighet blant ekspertene som deltar i vurderingen
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Under forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet vil vi vise til
eventuelle tiltak for å redusere risiko, og komme med tilrådinger. Der det er aktuelt skal vi
sammenligne identifisert risiko med akseptkriterier i ulike forskrifter (f.eks. i TEK og i Forskrift
om organisering og dimensjonering av brannvesen) eller kommunens egne.

2.4 Identifisering av uønskede hendelser
I foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse har vi konsentrert oss om disse hendelsene:
HENDELSESTYPER

KATEGORI
Ekstremvær / Flom

NATURHENDELSER
Skred
Skog- og lyngbrann
Transport
Næringsvirksomhet/
industri
Brann/eksplosjon
ANDRE UØNSKEDE
HENDELSER

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner/
infrastruktur

EKSEMPLER PÅ UØNSKEDE HENDELSER
1. Storm og orkan (vind og bølger/bølgehøyder)
2. Stormflo
3. Flom i sjø og vassdrag, overvann (inkl.
sekundærvirkninger som flomskred og erosjon)
4. Kvikkleireskred
5. Steinsprang/steinskred
6. Snø-/sørpeskred og jord-/løsmasseskred (inkl.
sekundærvirkninger som f.eks. flodbølger)
7. Skogbrann og lyngbrann (ved tørke)
8. Større ulykker på veg
9. Større ulykker i luft
10. Større ulykker i sjø
11. Utslipp av farlige stoffer / akutt forurensning
12. Brann/-eksplosjon i industri
13. Brann i transportmiddel (veg, luft og sjø)*
14. Brann i bygninger og anlegg
15. Dambrudd
16. Forurensning av drikkevann
17. Svikt i vannforsyning
18. Svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering
19. Bortfall av energiforsyning
20. Bortfall av IKT
21. Svikt i nød- og redningstjenesten

Vi har spesielt (men ikke utelukkende) konsentrert oss om
→ de viktigste samferdselsårene; Fv. 715 og Fv. 755, samt havnefarleden til Trondheim
→ de viktigste funksjonene; skole/barnehage, legesenter, eldresenter, havne/sentrumsområdet, nød- og redningstjenester med helikopterlandingsplass og
havneterminal, (samfunnshus, kirke?)
→ Infrastruktur for forsyning av vann, avløps- og overvannshåndtering, energi, gass
→ Infrastruktur for data/telekommunikasjon
Hvis et tema eller en problemstilling ikke står beskrevet direkte, kan dette ansees som ikke
vurdert.
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3 Risikovurdering
3.1 Ekstremvær og flom
1. Storm og orkan
Inkludert vind og bølger/bølgehøyder
-Storm er når vindstyrken går opp i over 41 knop/20 m/s eller mer
-Orkan er når vindstyrken når opp i 63knop/33 m/s eller mer
Kan medføre skade på bygninger i dårlig forfatning.
Løse gjenstander kan fly gjennom lufta og medføre skade på personer eller materielle skader.
Havnivåstigning frem mot 2100 er beregnet til opp mot 54 cm. Bortsett fra fire sjøboder 600 meter
øst for LIV-bygget, ligger ingen bygninger i Vanvikan lavere enn 1 m.o.h.
ÅRSAKER
Dårlig vedlikehold av bygninger.
Store bølger kan skape store problemer for hurtigbåten/hurtigbåtanløpet, og bygninger i umiddelbar
nærhet til havna/strandlinja.
Havnivåstigning vil ikke forverre betydningen av storm/orkan.
EKSISTERENDE BARRIERER
Eksisterende havn/molo utenfor Vanvikan tar av for store bølger.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

X

LITE
X

Forklaring:
Sannsynligheten for at orkan med store bølger vil forekomme er svært liten.
Sannsynligheten for at storm med store bølger vil forekomme er veldig sannsynlig.
Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Værnes er den nærmeste værstasjonen med det mest sammenliknbare klimaet og hoh. Her har
det i løpet av perioden 1961-1990 (sammenliknende normalperiode) vært registrert storm 13
ganger. Den sterkeste vinden som har blitt registrert på Værnes var opp i 24,7 m/s (desember
1975). Kraftig middelvind opp i storm styrke har i løpet av den samme tidsperioden vært registrert
35 ganger.
• Det har ikke vært registrert orkan på Værnes mellom 1961 og 1990 (Meteorologisk institutt (MET),
16.01.18). I 1992 var det orkan i Trøndelag; «nyttårsstormen» natt til 1. januar 1992.
• Klimaprofil for Nord-Trøndelag anslår at det blir liten eller ingen endring i midlere vindforhold i
løpet av dette århundret. Usikkerheten i framskrivningene for vind er imidlertid stor.
SÅRBARHETSVURDERING
Det er vanskelig å anslå hvor store skader som kan oppstå som følge av fremtidig storm. Eldre
byggverk er mer utsatt enn nye/fremtidige byggverk.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet o.l.)
Stabilitet
Materielle verdier
Skade på miljø

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

X
X
X
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FORKLARING

Samlet begrunnelse av konsekvens
• Sannsynligheten for at mennesker er ute og ubeskyttet i storm eller orkan er ganske liten
• Kan skape uro og utrygghet
USIKKERHET
Noe usikkerhet i beregningene av fremtidig
klima.
Usikkerheten generelt vurderes imidlertid
som lav

BEGRUNNELSE
Værnes og Voll har gode historiske målinger fra
metrologisk institutt. Selv om disse stasjonene ligger
på motsatt side av fjorden for Vanvikan, er det en del
av den samme fjorden og ikke så langt unna målt i
luftlinje. Sammenlikningsgrunnlaget anslås som godt.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• God informasjon til innbyggere via
• Nye byggverk skal oppføres i hht. krav fremsatt i
sentrale myndigheter; Meteorologisk
TEK17
institutt / yr.no
• Legge inn forbud mot bygging i strandlinja lavere
• Beredskapsplan for å sikre materialer ved enn 1 moh i bestemmelsene, i hht flomsoner for sjø
varsel om storm/orkan kan vurderes
og vassdrag i Vanvikan

2. Stormflo
Når værets virkning på vannstanden er spesielt stor, kalles det stormflo.
Ved økning av havnivået kan virkningen av stormflo bli noe forverret. Havnivåstigningen på
forskjellige steder i Norge varierer, fordi enkelte landområder hever seg raskere enn andre etter at
innlandsisen under forrige istid smeltet. Landområdene rundt Trondheimsfjorden stiger fortsatt
såpass mye at det utjevner noe av den kommende havnivåstigningen. Med landhevningen
innberegnet, vil havnivået i Leksvik kunne stige opp mot 54 cm frem mot år 2100.
ÅRSAKER
Stormflo skyldes som regel lavt lufttrykk og kraftig vind som presser vannet inn mot kysten. En
tredje faktor som påvirker stormfloen er månefasene. Det er høyest stormflo en til to dager etter
fullmåne eller nymåne.
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING

X

• Det er sannsynlig at stormflo vil forekomme oftere enn 1 gang i løpet av de neste 10 år.
• Klimaendringer og havnivåstigning vil gradvis øke virkningene av en eventuell stormflo
SÅRBARHETSVURDERING
For å kunne oppnå tilstrekkelig sikkerhet i byggesaksdelen og i hht. TEK17 kap. 7, vil vi ved
etablering av nye byggeområder i Vanvikan ta stilling til mulig fremtidig stormflo på disse nivåene
(kilde: DSB veileder om havnivåstigning og stormflo - 2016):
1. 20-års stormflo betyr beregning i sikkerhetsklasse 1 = 270 cm. Konsekvens = liten. Gjelder tiltak
der oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de fleste byggverk beregnet for
personopphold. De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor, men
kritiske samfunnsfunksjoner, som sykehus, politi og brannvesen etc. settes ikke ut av spill.
2. 200-års stormflo betyr beregning i sikkerhetsklasse 2 = 290 cm. Konsekvens = middels. Gjelder
tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de fleste byggverk beregnet
for personopphold. De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor,
men kritiske samfunnsfunksjoner, som sykehus, politi og brannvesen etc. settes ikke ut av spill.
3. 1000-års stormflo betyr beregning i sikkerhetsklasse 3 = 300 cm. Konsekvens = stor. Gjelder
tiltak der oversvømmelse har stor konsekvens. Dette omfatter byggverk for sårbare
samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor forurensning i omgivelsene.
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Selv om TEK17 er knyttet til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, er den førende også for
overordnet plan. Som minstekrav må ROS-analysen avdekke potensiell fare. Der hvor
kommunedelplanen legger opp til aktivitet under disse nivåene bør det vurderes hvilke tiltak som må
iverksettes for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, og om det er økonomisk forsvarlig. Vurdering av hvert
tiltak i forhold til stormflo vil bli gjort i konsekvensutredningen.
Hvis det etableres bygninger med viktige samfunnsfunksjoner lavere enn 3 m.o.h. vil det være
sårbart. Følgen kan i verste tilfelle medføre skade på liv og helse.
Innenfor planområdet i dag er bare noen naust, men ingen boliger eller andre kritiske
samfunnsfunksjoner som ligger lavere enn 3 m.o.h. Fundamenteringen på to garasjehus/aneks til
bolig på gnr.314 bnr. 15 vest for havna, ligger delvis under 3-meters koten, samt fundamentene på
en fritidsbolig på gnr. 315 bnr. 14 i Arnfjæra. Noen kai-konstruksjoner; ved hurtigbåtkaia og ved LIVbygget ligger lavere enn 3 meter.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
Skadepotensialet
X
trivsel, trygghet og liknende)
hvis ikke tiltak ikke
følges opp
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan i ytterste konsekvens føre til skader hvis sårbare samfunnsfunksjoner blir etablert uten tanke
på stormflo og fremtidig havnivåstigning
• Kan skape uro og utrygghet blant innbyggere i Vanvikan
USIKKERHET
Det er knyttet usikkerhet til både
havnivåstigningsberegningene og framtidige
stormflonivåer.

BEGRUNNELSE
For stormflo knytter usikkerheten seg til framtidig
værbidrag, mens det for havnivåstigning knyttes
til nedsmelting av de store isdekkene i Antarktis
og på Grønland.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Beredskapsplan for å sikre materialer ved
• Nye byggverk skal oppføres i hht. krav fremsatt i
varsel om stormflo kan vurderes
TEK17 (sikkerhetsklasser)
• Planbestemmelser som sikrer at bygninger
under 3 m.o.h. må vurderes opp mot fremtidig
havnivåstigning og stormflo.
• Konsekvensene av stormflo for hver tiltak skal
vurderes i konsekvensutredningen

3. Flom i sjø og vassdrag, overvann
Inkludert sekundærvirkninger som flomskred og erosjon
Flomskred er et raskt, vannrikt, flomliknende skred som følger elve- og bekkeløp, eller i raviner, gjel eller
skar uten permanent vannføring. Hellinga kan være ned mot 10⁰. Skredmassene kan bli avsatt som
langsgående rygger på siden av skredløpet, og oftest i ei stor vifte nederst, der de groveste massene ligger
ved rota av vifta og finere masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og
små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i kombinasjon
med sørpeskred.
Bekkene i Vanvikan er flombekker. Noen bekker er lagt i kulverter. Som følge av klimaendringer må vi
forvente en økning på 20 % flomvassføring
Stor vannføring kan føre til erosjon. Hvis bekkene tar et annet løp kan dette føre til erosjon.
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Erosjon i Vanvikan er stort sett forbundet med flom i sjø og vassdrag. De fleste bekkinntakene har ikke
oppstrøms erosjonssikring og derfor sårbare. Annen erosjon som f.eks. følge av jordbruk, eller erosjon av
lokale grusveger o.l. er å anse som lite problematisk, og en situasjon som er håndterbar.
Fare i sammenheng med flom i vassdrag er knyttet til:
 Hvor stort areal som blir flommet over
 Vanndybde og vannfart i områdene med overflømmelse
 Erosjon og materialtransport i vassdraget
Styrken på og samspillet mellom prosessene er avgjørende for om det er fare for skader.
Hva vi gjør og ikke gjør oppstrøms kan få negative konsekvenser nedstrøms. Tiltak må vurderes opp mot
eventuelle følger for øking av flomvannføringen nedstrøms.
Trøndelag fylkeskommune (v/F. Brataas) har bistått kommunen i å lage datamodell som viser hvilke veier
vannet vil ta hvis det oppstår veldig mye vann pga nedbør samtidig som at kulverter/bekker tettes*:

For nærmere bilder og beskrivelse av kartgrunnlaget; se nedenfor.
ÅRSAKER
Økt vanntilførsel.
Potensialet for flom er gradvis økende, jf. Klimaprofil for Nord-Trøndelag (se avsnitt 1.2)
EKSISTERENDE BARRIERER
Gode dreneringsforhold og samtidig legge til rette for at vannet kan gå mest mulig uhindret ned mot sjøen,
er den beste barrieren.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil
inntreffe?

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Med jevne mellomrom er det problemer med flomvann i Vanvikan. Vannet har så langt ikke lagd store
problemer for lokalsamfunnet som helhet, men vanskeligheter for enkelte hus/eiendommer. Skadegraden
har vært begrenset.
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• Klimaendringer vil føre til stadig større sårbarhet for flom
• I løpet av de siste årene har det vært flere tilfeller av vann på avveie på grunn av tette rister.
SÅRBARHETSVURDERING
Evnen til motstand vil være avhengig av hvor godt vi klarer å holde og kulverter/bekker åpne.
Kulvertene/bekkene har store nok dimensjon til flom slik vi har erfaring med det i dag, og skal ifølge
beregninger også tåle en betydelig økning med vann.
Flom kan føre til materielle skader.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død,
skade, trivsel, trygghet
X
og liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan ført til tap av liv hvis flommene blir så store at det tar med seg hus. Sansynligheten for dette anses
imidlertid som ganske liten i Vanvikan, iom at vi har gode avbøtende tiltak.
• Kan skape uro og utrygghet, særlig blant utsatte beboere og pårørende
• Beboerne kan bli delvis isolerte hvis flom fører til at veger raser ut.
USIKKERHET
Infrastruktur for vann:
Skal vannet legges i rør eller åpnes?

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Kommunen har etablert faste rutiner på
• Undersøke muligheten for åpning av bekkeløp ved etablering
rensing av rister foran kulverter.
av nye tiltak
• Må etablere rist på innløp til åpne
• Overvann skal håndteres innenfor hvert enkelt planområde
kulverter
eller eiendom. Undersøke om det er muligheter og behov for
• Ytterligere erosjonstiltak langs bekkeløp
fordrøyningsbasseng i forbindelse med nye tiltak.
må vurderes
• Sikkerhetssoner/vegetasjonsbelte langs sjø og vassdrag
• Tiltak mot oppdemming av vann på
• Bygninger/anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier
utsatte steder må vurderes etablert: se
bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås
kart nedenfor på side 17-18
• Vurdering av konsekvensene på flom/erosjon nedstrøms
• Opplyse innbyggere om varsom.no –
som følge av nye tiltak
varsling av naturfare i Norge
• Beregne følger av fremtidig flom i vassdrag med et
klimapåslag på minst 20%. Kulverter og bruer er særlige
kritiske punkt.
* Kartmodellen er laget ut fra høyoppløselige kartlag (raster med rutenett 0,5x0,5 m, 4300 m øst/vest - 2600 m
nord/sør). Bygninger er modellert (vekta) inn i terrengmodellen. For å forenkle modelleringen, er hver bygning
modellert inn med en høyde på 40 meter.
Høydedataene er laserdata. Det betyr at stikkrenner og broer ikke vil komme med. Bildene forutsetter et verst
tenkelig scenario, noe som betyr at alle stikkrenner er tette. Modellen er laget med tanke på en situasjon i
styrtregn. Styrtregn = 25 000 l per km³.
For beskrivelse av metode, se «Utprøving av metodikk for produksjon av aktsomhetskart for flomfare i urbane
områder,», Myrvoll 2015, Masteroppgave NMBU.

Bildene på de neste sidene viser nærbilder av kystlinja i Vanvikan, med de områdene som
ligger over havet innenfor planområdet. De blå strekene viser hvilke veier vannet vil ta hvis
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det blir flom og hvis kulverter og broer er tettet igjen. De rød/gule flekkene viser hvor vannet
vil samle seg.
Vanvikan sentrum:

LIV-bygget:

17

Ratvikåsen:

Korpan og Fv. 715:
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3.2 Skred
Indre Fosen kommune engasjerte Multiconsult Norge AS til å gå gjennom eksisterende
datagrunnlag for å kartlegge omfang og kostnader knyttet til vurdering av skredfare;
snøskred, jord- og flomskred samt steinsprang/steinskred for Vanvikan. Rapporten er vedlagt
ROS-analysen.
Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over løsmassenes overordnede
fordeling. Kartene gir en begrenset informasjon om løsmassenes mektighet, men ingen
informasjon om løsmassefordeling i dybden.

Eksisterende geotekniske rapporter fra enkelt-utbygginger i området, viser at undergrunnen
hovedsakelig består av sand- og leirholdige masser i dybden. Leira ser ut til å ha en god
andel sand og silt i seg. Dybden til berg er påvist i de utførte sonderingene, og i øst er det
påvist berg i dagen. Dette tyder på at dybden til berg generelt ikke er stor i området. I
overgang mellom leire og berg er det påvist morenemasser i enkelte borepunkt. Det er ikke
påvist sensitive masser (kvikkleire) i de hittil utførte grunnundersøkelsene i området. Dette er
en indikasjon på sannsynligheten for at det kan forekomme kvikkleireskred, men utelukker
ikke at kvikkleire kan forekomme andre steder innenfor plangrensene.
Når det gjelder jord-/løsmasseskred, snø-/sørpeskred og steinsprang/steinskred så kan
områdene i aktsomhetskartet sannsynligvis begrenses ved at det gjennomføres en befaring
av kvalifisert personell. En befaring vil avgjøre behov for eventuelle grunnundersøkelser.
Befaring vil troligvis være tilstrekkelig på reguleringsplannivå. Det vil antageligvis være
tilstrekkelig å gjennomføre grunnundersøkelser på byggesaksnivå.
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4. Kvikkleireskred
Kvikkleireskred kan utvikles hurtig der den faste kvikkleira omdanner seg til flytende masse. I Norge
dannes kvikkleire (og andre typer av sensitiv leire) i områder med marin leire, det vil si leire som
opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn av landhevning etter istiden nå finnes over havnivå.
I Vanvikan er mesteparten av planområdet marine avsetninger, se kart nedenfor.
Det er ikke registrert rasfare eller kvikkleire i Vanvikan gjennom NGU eller gjennom enkeltundersøkelser. Vi vet imidlertid at Statens vegvesen ved et tilfelle har støtt på en kvikkleirelomme.
ÅRSAKER
Kvikkleireskred kan skje uten forvarsel, ha stort omfang og medføre store skader. Utglidninger kan
forekomme som følge av svekket skråningsstabilitet pga. erosjon og menneskelige inngrep.
I deler av landet vil klimautviklingen først og fremst gi økt frekvens av jordskred, flomskred,
snøskred og sørpeskred. Det er derfor ikke nødvendig å legge til en ekstra margin som følge av
klimautviklinga.
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Vi kjenner ingen tidligere skred innenfor planområdet
SÅRBARHETSVURDERING
Planområdet kan være utsatt for skredfare. Fagkyndige må avklare om planlagte byggeområder er
utsatt for skredfare med større sannsynlighet enn grenseverdiene i Byggteknisk forskrift § 7-3
(TEK17). Om nødvendig må det utarbeides et faresonekart.
På reguleringsplannivå er det behov for en befaring som bestemmer nødvendig omfang av
grunnundersøkelser med tanke på områdestabilitet. Det vil sannsynligvis ikke bli behov for
grunnundersøkelser på dette nivået.
På byggesaksnivå vil det være behov for geotekniske grunnundersøkelser i områdene under marin
grense.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

Liv og helse (død, skade,
X
trivsel, trygghet og liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan ført til tap av liv
• Kan føre til store stabilitetsendringer
• Kan potensielt føre til store materielle skader
USIKKERHET
Det er usikkert hvor vi kan påvise kvikkleire.
Ytterligere undersøkelser er nødvendig.

X

BEGRUNNELSE
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FORKLARING

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Fagkyndige må dokumentere og kartlegge
• Rekkefølgebestemmelser må bli etablert som
reell skredfare.
sier at områder under marin grense må vurderes
for kvikkleire av fagkyndige før detaljplaner kan
godkjennes.

Kvikkleire aktsomhetsområde med markerte marine avsetninger (kilde: NVE Atlas/Statens
vegvesen):

5. Steinsprang/steinskred
Steinsprang/steinskred forekommer når en eller flere steinblokker løsner og faller/spretter/ruller/sklir
nedover en skråning. De løsner oftest i bratte fjellparti hvor terrenghelningen er større enn 40 - 45⁰
Det er ikke registrert potensiale for fjellskred i Vanvikan. (Kilde: NVE Atlas
https://www.nve.no/karttjenester/kartverktoy/nve-atlas/)
ÅRSAKER
I deler av landet vil klimautviklingen gi økt frekvens av skredtyper som er knyttet til regn, snø og
flom. Det gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred. Hyppigere episoder
med ekstremnedbør vil og kunne gi økt frekvens av steinsprang og steinskred.
Det er likevel ikke grunn til å tro at de svært store sjeldne skredene vil bli større eller komme oftere.
Det er derfor ikke nødvendig å legge til en ekstra margin som følge av klimautviklinga.
To skredhendelser er kjent fra tidligere. Én hendelse inntraff i 2015 ved Drakestranda/Fv. 755, ca.
800 meter vest for LIV-bygget. Da var det et steinsprang hvor stein løsnet fra vegskjæring 0-50
meter over Fv. 755. Steinene landet i grøfta på vegen. Den andre hendelsen var et uspesifisert
steinskred i 2009 i Balstadlia ved krysset mellom Fv. 715 og Balstadveien. Hendelsen ble registrert
av Statens vegvesen.
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EKSISTERENDE BARRIERER
Bevaring av trær og vegetasjon i øvre deler av planområdet kan føre til at følger av et steinsprang/skred kan bli mindre.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• To skredhendelser er kjent fra tidligere
• Klimaendringer vil gjøre planområdets stadig mer sårbarhet for skred
SÅRBARHETSVURDERING
Planområdet kan være utsatt for skredfare. Fagkyndige må avklare om planlagte byggeområder er
utsatt for skredfare med større sannsynlighet enn grenseverdiene i Byggteknisk forskrift § 7-3
(TEK17). Om nødvendig må det utarbeides et faresonekart
På reguleringplan må det gjennomføres feltbefaring og kartlegging av fagkyndige. En rapport vil
oppsummere de geologiske forholdene og betydning for skredfare.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

Liv og helse (død, skade,
X
trivsel, trygghet og liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan føre til tap av liv
• Kan føre til store stabilitetsendringer
• Kan potensielt føre til store materielle skader
USIKKERHET
Stor

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

X

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Fagkyndige må dokumentere og kartlegge
• Det må etableres rekkefølgebestemmelser i
reell skredfare.
overordnet kommunedelplan som sier at
• Opplyse innbyggere om varsom.no – varsling fagkyndige må vurdere området for
av naturfare i Norge
steinsprang/steinskred før detaljplaner kan
godkjennes.
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Steinsprang aktsomhetsområde med kjente historiske skredhendelser markert (kilde: NVE):

6. Snø-/sørpeskred og jord-/løsmasseskred
Inkludert sekundærvirkninger som flodbølger
Jordskred starter med en plutselig utgliding i vassmettede løsmasser og blir som regel utløst i
skråninger som er brattere enn 25 - 30⁰. Grovt regnet skiller man i Norge mellom kanaliserte og
ikke-kanaliserte jordskred.
Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som senere fungerer som skredbane for nye
skred. Det kan være elve- og bekkeløp eller andre terrengformasjoner. Skredmasser kan bli avsatt
og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når terrenget flater ut blir skredmassene
avsatt i ei tungeform. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover langs en sone som
kan bli gradvis breiere.
Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng med finkorna, vassmettet jord og leire, gjerne på
dyrka mark eller i naturlige terrasseformede skråninger i terrenget.
Snøskred løsner vanligvis der hvor terrenget er mellom 30 – 60⁰ bratt. Hvis det er brattere enn dette
glir snøen stadig ut, sånn at det ikke dannes større snøskred. Snøskred kan skape
skredgufs/fonnvind med kraft til å utrette stor skade.
Sørpeskred er strøm av vassmettede snømasser. Sørpeskred følger oftest senkninger i terrenget,
og oppstår når det er dårlig drenering i grunnen, for eksempel på grunn av tele og is. Sørpeskred
kan gå i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall blir etterfulgt av regn og mildvær. Om våren
kan sørpeskred bli utløst i fjellet når varme gir intens snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og
selv skred med lave volum gi stor skade. Det er ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred.
ÅRSAKER
I deler av landet vil klimautviklingen gi økt frekvens av skredtyper som er knyttet til regn, snø og
flom. Det gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred. Hyppigere episoder
med ekstremnedbør vil og kunne gi økt frekvens av steinsprang og steinskred.
Det er likevel ikke grunn til å tro at de svært store sjeldne skredene vil bli større eller komme oftere.
Det er derfor ikke nødvendig å legge til en ekstra margin som følge av klimautviklinga.
EKSISTERENDE BARRIERER
Trær og vegetasjon.
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SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

HØY

MIDDELS

LAV

FORKLARING

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Vi kjenner ingen tidligere skred innenfor planområdet
• Klimaendringer vil gjøre området stadig mer sårbart, spesielt på grunn av flom og økt nedbør
SÅRBARHETSVURDERING
Planområdet kan være utsatt for skredfare. Fagkyndige må avklare om planlagte byggeområder er
utsatt for skredfare med større sannsynlighet enn grenseverdiene i Byggteknisk forskrift § 7-3
(TEK17). Om nødvendig må det utarbeides et faresonekart.
Bevaring av åpne bekkeløp som mulig kanal for skred, samt opprettholdelse av et vegetasjonsbelte
langs bekkeløpene, kan gjøre sårbarheten for skred mindre.
Bevaring av trær og vegetasjon i planområdet kan føre til at følger av et skred blir mindre.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

Liv og helse (død, skade,
X
trivsel, trygghet og liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan ført til tap av liv
• Kan føre til store stabilitetsendringer
• Kan potensielt føre til store materielle skader
USIKKERHET
Stor

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

X

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Fagkyndige må dokumentere og kartlegge
• Det må etableres rekkefølgebestemmelser i
reell skredfare.
overordnet kommunedelplan som sier at
• Opplyse innbyggere om varsom.no – varsling fagkyndige må vurdere området for
av naturfare i Norge
snø/sørpeskred og jord/løsmasseskred før
detaljplaner kan godkjennes. Befaring vil troligvis
være tilstrekkelig på reguleringsplannivå. Det vil
antageligvis være tilstrekkelig at grunnundersøkelser gjennomføres på byggesaksnivå.
• Etablering av vegetasjonsbelter langs bekkeløp
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Jord- og flomskred aktsomhetsområde (kilde: NVE Atlas):

Aktsomhetsområde for snøskred (kilde: NVE Atlas):

Kart som viser samlet skredfare er tidligere vist i avsnitt 1.2.2
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3.3 Skog- og lyngbrann
7. Skogbrann og lyngbrann
Skog-/lyngbrann ved tørke
Skog- og lyngbrann kan oppstå som følge av tørke. Vanvikan har til nå ikke vært utsatt for store
skogbranner, men dette kan endre seg med tanke på de sannsynlige klimaendringene. Til tross for
klimaendringer med mer nedbør frem mot år 2100, kan høyere temperaturer og økt fordampning gi
noe økt fare for tørke om sommeren. (Kilde: Klimaprofil Nord-Trøndelag, oktober 2016.)
Vanvikan kan være utsatt. Store skogområder med til dels sterkt hellende terreng, gir potensiale for
at en eventuell brann kan spre seg svært raskt. Også værsituasjonen i løpet av vinterhalvåret kan gi
tørke og perioder med forhøyet risiko for skog-, lyng- og gressbrann, jf. Vinteren 2014.
ÅRSAKER
Bålbrenning og uvettig bruk av ild i utmark.
Brann i bygninger kan spre seg til skogen.
EKSISTERENDE BARRIERER
Kystlinja er en barriere for spredning av brann. Elveløpene kan virke som mindre barrierer
God tilgang til slokkepersonell: Vanvikan har brannstasjon med deltidspersonell uten vaktordning.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Ingen registrerte tidligere hendelser i området,
• Klimaendringer kan føre til lengre tørkeperioder og økt potensiale for skog-/lyngbrann.
SÅRBARHETSVURDERING
En stor skog-/lyngbrann kan medvirke til strømstans, bortfall av IKT og svikt i fremkommelighet
gjennom stengte veger o.l.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og liknende)
Stabilitet
Materielle verdier
Skade på miljø

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

X
X
X
X

En eventuell brann vil
påvirke miljøet negativt.

Samlet begrunnelse av konsekvens
• Til tross for at potensiale for spredning av skog-/lyngbrann er tilstede, er det lite bebyggelse i de
største skogarealene innenfor planen. En eventuell skog-/lyngbrann trenger derfor ikke medføre
stor potensiale for liv og helse
• Kan skape uro og utrygghet blant innbyggere i Vanvikan
• Innbyggere kan bli delvis isolerte, men vil allikevel ha mulighet for god kontakt med omverdenen
via sjøen/havna.
USIKKERHET
BEGRUNNELSE
Fremtidige klimaprognoser er usikre, og
situasjonen kan bli bedre.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Oppfølging fra Trøndelag brann- og
• Må legge til rette for gode slokkemuligheter i plan
redningstjeneste med bålbrenningsforbud
i tørkeperioder.
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3.4 Transport
8. Større ulykke på veg
Beskrivelse av uønsket hendelse
 Ulykke på veg som medfører tap av liv
 Redusert fremkommelighet for nød- og redningstjenesten.
Trafikkulykker kan få store konsekvenser, ikke bare for familie, slekt og venner, men også for
lokalsamfunnet og utenfor. Flertallet av de drepte i trafikken er bilførere eller førere av motorsykkel,
deretter kommer passasjerer i bil. I 2016 var det en økning i antall myke trafikanter – særlig
syklister, men også fotgjengere – som omkom, i forhold til året før. Stor andel av alle ulykker med
drepte og hardt skadde i Norge skjer på veier med fartsgrense 50 km/t eller lavere, og spesielt er
gående og syklister utsatt i disse områdene.
Fartsgrensen på Fv. 715 er 80 km/t. Fartsgrensen på Fv. 755 varierer fra 60, 50 og 40 km/t.
ÅRSAKER
Uoversiktlige trafikkforhold og/eller dårlig vær/føre.
Unge bilførere er overrepresentert i trafikkulykker, og mannlige sjåfører overrepresentert. Mye av
årsaken er lite erfaring og mangelfull dyktighet, samt dårlig oppmerksomhet på veien.
EKSISTERENDE BARRIERER
Det er lav fartsgrense gjennom områder med mest mennesker langs/ved vegen. Dette reduserer
potensialet for alvorlige ulykker, hvis noe skulle inntreffe.
Langs Fv.715 er det ikke etablert gang-/sykkelveg eller tilsvarende. Myke trafikanter henvises til å
benytte alternativt lokalt vegnett. Langs Fv.755 innenfor planområdet er det etablert gang- og
sykkelveg nesten hele vegen. Kun en mindre del av fylkesvegen lengst mot øst, fra LIV-bygget til
Drakestranda, mangler gang-/sykkelveg.
Hvis det skulle forekomme en større ulykke langs veg som hindrer fremkommeligheten til
redningstjenesten, finnes det en del alternative vegtraseer til hovednettverket.
Sjøen/Trondheimsfjorden er også et alternativ for nødetatene å komme seg frem på.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Hendelse med en mindre trafikkulykke i sentrum/havneområdet vurderes som sannsynlig
SÅRBARHETSVURDERING
Hvis tettstedet vokser, med flere innbyggere og mer aktivitet, vil sannsynligheten for en evt. ulykke
vokse. Det er viktig med en jevnlig gjennomgang av trafikksikkerheten (trafikksikkerhetsplan), for å
redusere sårbarheten mest mulig.
Brannvernregionen (TBRT) praktiserer i dag innsatsplikt på trafikkulykker og ulykker med farlig
gods. God kompetanse på håndtering av hendelser kan redusere samfunnets sårbarhet hvis en
ulykke skulle inntreffe.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
liknende)

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING
Hvis en alvorlig ulykke
inntreffer vil dette kunne
få betydelig konsekvens

X
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Stabilitet
Materielle verdier

X
Ulykker i områder med lav
fart kan medfører som
oftest materielle skader

X

Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• En trafikkulykke i sentrum/havneområdet vurderes som mest sannsynlig, men denne typen
hendelser resulterer mer i materielle skader heller enn i alvorlige konsekvenser for liv/helse.
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Overvåkning/trafikkontroller
• Legge til rette for etablering av gang-/sykkelveg
Videreføring av trafikksikkerhetsplan, bl.a.:
langs Fv. 755 fra LIV-bygget til Drakestranda.
• Trafikksikkerhetstiltak som f.eks. adskille
• Øvrig trafikksikkerhetstiltak vil bli vurdert gjennom
gående/syklende
trafikkanalysen i kommunedelplan Vanvikan.
• Kan vurdere etablering av midtdeler på
Vurderingen vil foreslå videre oppfølging i plan.
enkelte steder
• Holdningsskapende arbeid

9. Større ulykke i luft
Etablering av helikopterlandingsplass ved legevakta i nærheten av havna, medfører økt
ulykkespotensiale i luft.
Ambulansehelikopter som lander og letter gir et økt ulykkespotensiale fordi det kan være fare for
liv/helse for mennesker og materielle verdier i og ved landingsplassen ved en eventuell ulykke.
ÅRSAKER
Dårlig vær/sikt
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE
X

Begrunnelse for sannsynlighet: Etablering av helikopterplass må utføres i henhold til krav fremført
av luftfartstilsynet.
Påvirkningen av dårlig vær vil kunne minimeres hvis vi legger til rette for landingsplass for de
største ambulansehelikoptrene. Helikopter er av størrelse Seaking e.l. vil ha utstyr som gjør at de
kan manøvrere etter instrumenter. Disse ikke så avhengig av sikt som mindre ambulansehelikopter.
SÅRBARHETSVURDERING
En eventuell ulykke vil kunne få store følgehendelser i form av skader på havna og evt annet
materiell i nærheten (hus, biler etc.)
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
liknende)
Stabilitet
Materielle verdier

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

X
X
X
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FORKLARING

Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
Konsekvensen av en evt. helikopterkrasj kan være potensielt være store.
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Sørge for god vedlikehold av
• Tilrettelegge for at helikopteranlegget blir mest
helikopteranlegget
mulig skjermet fra annen aktivitet og materiell
• Jevnlig kontroll av Luftfartstilsynet

10. Større ulykke i sjø
Beskrivelse av uønsket hendelse
 Ulykke i sjø knyttet til hurtigbåten: kollisjon med andre båter eller med havn
 Ulykke i sjø knyttet til småbåter: kollisjon med andre båter eller med havn ved ferdsel inn/ut av
havneområdet.
ÅRSAKER
Uoversiktlige trafikkforhold og/eller dårlig vær/føre.
Uoppmerksomhet / for høy fart
EKSISTERENDE BARRIERER
Brannvernregionen (TBRT) praktiserer i dag innsatsplikt på drukningsulykker (havneomåder, vann
og elv), småbåtulykker m.m. God kompetanse på håndtering av hendelser kan redusere
samfunnets sårbarhet hvis en ulykke skulle inntreffe.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Ingen tidligere kjente hendelser omfatter ulykker i sjø. Det er imidlertid økende trafikk av
frtitidsbåter, kano og kajakk i området.
• Klimaendringer kan føre til enda flere dager med vanskelige ilandkjøringsforhold for hurtigbåten;
mer vind, mer nedbør.
SÅRBARHETSVURDERING
En ulykke i sjø kan få store konsekvenser både på liv/helse og på materiell. Følgehendelser kan
oppstå hvis havna også blir truffet. En annen følgehendelse kan være redusert fremkommelighet for
nød- og redningstjenesten.
I tråd med forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m.v. skal det
utarbeides sårbarhetsvurdering og sikringsplan for hver havn/ havneterminal. Sårbarhetsvurderinger
og sikringsplaner skal godkjennes av Kystverket
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

Liv og helse (død, skade,
X
trivsel, trygghet og liknende)
Stabilitet
Materielle verdier
X
Skade på miljø
Samlet begrunnelse av konsekvens

MIDDELS

SMÅ

X
X
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IKKE
RELEVANT

FORKLARING

• En hendelse kan medføre store konsekvenser både på liv/helse og på materiell.
• Stabiliteten i samfunnet vil kunne bli betydelig berørt ved en evt. ulykke, både for lokale
næringsinteresser og samfunn
• Det er også potensiale for miljøskader hvis en ulykke medfører lekkasje av bensin/olje e.l.
USIKKERHET
Stor usikkerhet i vurdering av sannsynlighet
og konsekvens.

BEGRUNNELSE
Manglende fagkompetanse på krav og mulige tiltak
på havn/materiell og havneterminal.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Utarbeide sårbarhetsvurdering og
• Vurdere muligheter for forbedring av
sikringsplan for havn/havneterminal*
hurtigbåtanløpet
• Vurdere å informere tydeligere om, evt.
sette større begrensning på fartsnivå i
havna.
*Beredskapsplan for kaiområder er også etterspurt i høringsrunden til trafikksikkerhetsplanen for
Leksvik.

3.5 Næringsvirksomhet/industri
11. Utslipp av farlige stoffer/akutt forurensning
Akutt forurensning defineres som et utslipp som inntrer plutselig, er av en viss mengde og
som ikke er gitt tillatelse. De fleste hendelsene av akutt forurensning er mindre oljelekkasjer fra
kjøretøy og tankanlegg, men det kan også forekomme som forurensning fra avløpssystemet. For en
vurdering av forurensning fra avløpssystemet; se punkt 18.
Det er potensiale for utslipp av bensin og parafin fra, og i tilknytning til, bensinstasjonen i Vanvikan.
Dette kan medføre:
 Økt fare for liv/helse eller økt ulykkespotensial fordi trafikken ledes til/fra det kritiske stedet
 Økt fare for liv/helse eller økt ulykkespotensial fordi det blir transportert farlig gods nær
boliger/skoler/barnehager som ligger i nærheten
I tillegg er det potensiale for at tankbåter på veg gjennom Trondheimsfjorden kan havarere utenfor
Vanvikan. En slik ulykke vil bli tatt hånd om av Kystverket. Er hendelsen over en viss størrelse blir
det en statlig aksjon. Kystverket er den statlige myndigheten for alle typer akutt forurensning,
uavhengig av geografisk plassering.
ÅRSAKER
Trafikkuhell på bensinstasjonen.
En pumpe eller ledning som er lekk/brutt.
EKSISTERENDE BARRIERER
Eiere av bensinstasjonen har ansvar for å utarbeide en beredskapsplan som sikrer at eier / bruker
er i stand til å håndtere uhell og ulykker som kan inntreffe. Planen skal redegjøre for ansvars- og
oppgavefordeling under innsats, og inneholde varslings-, rømnings-, rednings- og slokkeinstrukser.
Skadevolder er i utgangspunktet alltid ansvarlig for å rydde opp eget utslipp. Dersom skadevolder
ikke kan eller er ukjent, er det kommunen som er pliktig å aksjonere.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Det blir ført jevnlig tilsyn
• Statistikk fra Sør-Trøndelag 110-sentral viser at det er mellom 40-60 hendelser med akutt
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LITE

forurensning per år i regionen. De fleste hendelsene er mindre oljelekkasjer fra kjøretøy og
tankanlegg. I noen tilfeller har lekkasjene ført til utslipp i bekker/elver eller i havneområdet i
Trondheim. De aller fleste hendelsene har blitt håndtert av lokalt brannvesen
• Klimaendringer med mye nedbør kan medføre flom, fordi bensinstasjonen er lokalisert nederst i en
dump, på en flat tomt med mye asfalt.
• Dårlig vedlikehold av avrenningssystemet og store asfalterte flater med lite grøntareal rundt, kan
forsterke en eventuell forurensning
SÅRBARHETSVURDERING
De aller fleste hendelsene blir håndtert av lokalt brannvesen. Trøndelag brann- og
redningstjenestes (TBRTs) ønsker samtidig å styrke kommunens beredskap, samt evne til å
håndtere hendelser lokalt. Dette gjøres gjennom plassering av utstyr, kompetansehevende tiltak i
form av kurs og øvelser, samt fokus på samarbeid mellom kommunene i regionen. Utstyr er plassert
i forskjellige depot. I Indre Fosen ligger disse i tettstedene Rissa og Leksvik.
En mulig følgehendelse kan være branneksplosjon som følge av utslipp av bensin eller parafin; se
punkt 12.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
X
Hvis brann utvikles,
trivsel, trygghet og liknende)
kan konsekvensene
Stabilitet
X
bli betydelige
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan skape uro og utrygghet særlig blant innbyggere i Vanvikan, spesielt fordi bensinstasjonen
ligger så sentralt plassert i tettstedet.
• Potensiell skade på miljø er vurdert som middels, fordi det er få arter eller naturtyper i umiddelbar
nærhet som kan bli berørt gjennom utslipp i undergrunnen. Havna ligger imidlertid nært, og det er
sannsynlig at en betydelig lekkasje vil kunne bli sluppet ut i sjøen.
USIKKERHET
Noe

BEGRUNNELSE
Omfanget av utslippet vil ha stor betydning for
konsekvensene.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Beredskapsplan for bensinstasjonen
• Vurdere mulighetene for å plassere bensinstasjonen
kontrolleres og følges opp.
på et annet sted, hvor konsekvensene ved en ulykke
for viktige samfunnsfunksjoner i umiddelbar nærhet
ikke blir så mye berørt av en eventuell ulykke.

3.6 Brann/eksplosjon
12. Brann/-eksplosjon i industri
Beskrivelse av uønsket hendelse
 Brann i bygning/tank på bensinstasjonen
 Brann i industri på LIV-bygget.
 Økt fare for liv/helse eller økt ulykkespotensial
 Eksplosjon(-sbrann) på bensinstasjonen eller i LIV-bygget
Større lagring av farlig stoff er meldepliktig til DSB. Dette gjelder for eksempel mengder over 400
liter gass. På LIV-bygget og bensinstasjonen lagres noe farlig stoff som har potensiale for å føre til
brann/eksplosjon.
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LIV-bygget ligger adskilt fra boliger og viktige samfunnsfunksjoner (skoler/barnehager,
omsorgsboliger, o.l.), men en brann/eksplosjon på bensinstasjonen kan medføre fare.
ÅRSAKER
Feil på det elektriske anlegget
Utslipp av brannfarlig stoff (bensin e.l.)
Feil bruk av elektrisk anlegg (tildekking, stråling o.l.)
Det må også være et fokus på utvendig lagring nær byggene, da dette kan føre til branner med
utvendig brannstart.
EKSISTERENDE BARRIERER
Det bygningstekniske nivå på industribygget opplyses å være bra (TBRT).
Jevnlig kontroll og tilsyn vil være avgjørende for å opprettholde nivået i sikkerhetstiltakene.
Oppbevaring av eksplosiver skal gjøres i hht «Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff».
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Ingen tilsvarende tidligere hendelser er registrert
• God oppfølging fra TBRT forminsker risikoen for brann/eksplosjon
SÅRBARHETSVURDERING
En mulig følgehendelse kan være redusert fremkommelighet for nød- og redningstjenesten.
I noen tilfeller er det påvist høy lagring opp mot sprinklerhodene (slokkesystemet). Dette kan bidra
til at en oppstått brann blir vanskelig å kontrollere.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
X
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Brann i industribygg vil først og fremst gi materielle skader.
• Mindre potensiale for tap av liv. Noe økt potensiale hvis det utvikler seg en brann på
bensinstasjonen enn på LIV-bygget
• Det er et brannforskriftskrav om sprinkling av større industri- og lagerbygg, noe som reduserer
risikoen for store branner
• En brann/eksplosjon vil skape uro og utrygghet i nærsamfunnet
• Det er et visst potensiale for skade på miljøet på grunn av at noe farlig stoff lagres på LIV-bygget
USIKKERHET
-

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Fortsatt videre oppfølging av jevnlig
• Opprettholde avstand mellom industri og boligbranntilsyn (=TBRT)
/fritidsbebyggelse
• Tilgjengelighet for slokkevann skal følges
• Utforske mulighetene for å flytte bensinstasjonen
opp
lengre vekk fra sentrale samfunnsfunksjoner
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13. Brann i transportmiddel
Veg, luft og sjø
Beskrivelse av uønsket hendelse
 Økt fare for liv/helse eller økt ulykkespotensial fordi trafikken ledes nær farlig industri/lagring av
farlig gods.
 Økt fare for liv/helse eller økt ulykkespotensial fordi det blir mer transport av farlig gods nær
boliger/skoler/barnehager, viktige samfunnstjenester og områder hvor mange beveger seg.
 Økt fare for liv/helse eller økt ulykkespotensial på grunn av en kollisjon til havs som leder til
brann
Det er noe farlig gods på veg som går Fv. 715 og Fv. 755; noe bensinstasjonen men også noe til
landbruksvirksomhet (gårdsdrift).
ÅRSAKER
Dårlig vær/føre.
Menneskelig svikt
Feil på transportmiddel eller på veg
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE
X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
Sannsynligheten for en brann i forbindelse med transport av farlig gods på veg anses å være liten,
men konsekvenspotensialet stort. Sannsynligheten for brann på båt anses også for å være liten.
Det er lave fartsgrenser gjennom de områdene med flest mennesker langs/ved vegen, og forbi
bensinstasjonen. Dette reduserer potensialet for alvorlige ulykker, hvis noe skulle inntreffe.
Hendelse med tap av flere menneskeliv ved en ulykke med farlig gods og alvorlige materielle
skader vurderes som mindre sannsynlig.
SÅRBARHETSVURDERING
En alvorlig følgehendelse av brann i transportmiddel på veg kan være redusert fremkommelighet for
nød- og redningstjenesten. Hvis dette er tilfelle vil det være avgjørende å opprettholde
vegforbindelsen via alternativt vegnett/lokalt vegnett, samt via sjø og luft.
Samtidig er det i Vanvikan en brannstasjon med deltidspersonell uten vaktordning. Maskinelt
høyderedskap er ikke disponibelt.
Ved brann i båt/på sjø er det kort veg for slokkeberedskap: «Sjøsprøyta» ligger i Trondheim på
motsatt side av fjorden, ved Hotell Royal Garden, og kan være i Vanvikan på kort tid.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
X
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan føre til tap av liv
• Kan skape mye uro og utrygghet blant innbyggere i kommunen
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IKKE
RELEVANT

FORKLARING

• Lekkasje av brannfarlige stoffer kan potensielt medføre betydelig skade på miljøet. Det er
imidlertid grunn til å tro at lekkasjen kan være av begrenset art, ettersom at en tankbil/båt eller
lastebil/båt kun frakter med seg en begrenset mengde stoff/materiale. Derfor er konsekvensene
vurdert som middels.
USIKKERHET
-

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Videreføring av en trafikksikkerhetsplan
med jevne mellomrom kan forminske
sjansen for at det vil oppstå trafikkulykker.

14. Brann i bygninger og anlegg
Beskrivelse av uønsket hendelse:
I Vanvikan er det potensiale for at det kan oppstå brann i:
– Legekontor / helsesøster / legevakt
– Grunnskole / barnehager / Videregående skole
– Idrettshallen, idrettsanlegget på Skavelmyra
– Listeført kirke (verneverdig kulturminne): Stranda kirke
– Forsamlingshus: Menighetshuset, samfunnshuset
ÅRSAKER
De vanligste årsakene til (bolig-)brann er:
-Åpen ild (stearinlys, røyking, aske o.l.)
-Feil på elektriske anlegg (jordfeil, kortslutning o.l.)
-Feil bruk av elektrisk anlegg (tørrkoking, tildekking, stråling o.l.)
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

For bygninger og anlegg er det høy sannsynlighet for at det kan oppstå branner med alvorlig
konsekvens
SÅRBARHETSVURDERING
I de mest utsatte lokalene er det etablert sprinkelanlegg. I tillegg har Vanvikan brannstasjon.
Uttrykningstiden er kort.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
X
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens:
• Mange av lokalene kan ha mange personer inne samtidig. Konsekvensen av en brann kan derfor
bli stor.
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• Kunne ført til tap av liv
• Kan skape stor uro og utrygghet. Dette gjelder særlig blant utsatte beboere og pårørende
• Beboerne kan bli delvis isolerte i kortere perioder
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• God informasjon til innbyggerne om bruk
• God fokus på brannsikkerhet ved utarbeidelse av
av åpen ild og elektriske apparat.
ferdigattest (byggesak) for nye bygninger
• Jevnlig (årlig) branntilsyn og oppfølging
• Brannteknisk utbedringer må fortløpende
vurderes.
• Samarbeid med TBRT ved utarbeidelse
av ferdigattest for de mest kritiske
bygningene / samfunnsfunksjonene

3.7 Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastruktur
15. Dambrudd
Demninger brister og medfører flom nedstrøms.
I Vanvikan har vi et damanlegg i Utistubekken, med hovedinntak 150 meter nordøst for Gåshaugen.
Dette er et mikrokraftverk, og ligger sentralt til med noe tilsyn. Selve vassverket ligger lengre ned i
bekken, va. 120 meter nordvest for idrettshallen.
Vi har i tillegg to gamle damanlegg; et ved Østigardsdammen og et ved Gammaldammen. Disse
demningene ligger lengre unna bebyggelsen men har en viss risiko for brudd.
ÅRSAKER
Ødeleggelse av materiell i dammen som følge av alderdom/slitasje, vanskelige værforhold som
blant annet sterk nedbør og vind. Økt nedbørskonsentrasjoner.
EKSISTERENDE BARRIERER
NVE fører jevnlig oppsyn med demningene og er ansvarlig for konsesjon.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Det er ingen tidligere kjente hendelser av dambrudd
• Dammene holdes under oppsyn. Utistubekken holdes under jevnlig oppsyn. Østigardsdammen og
Gammaldammen blir vurdert en gang i blant
SÅRBARHETSVURDERING
Følgehendelse ved dambrudd er flom.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER
Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
liknende)
Stabilitet
Materielle verdier

HØY

MIDDELS

SMÅ
X
X

X
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IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Begrensede konsekvenser; kun begrensede områder og for materielle verdier.
• Dambrudd vil hovedsakelig ha følger for materielle verdier.
USIKKERHET
-

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Jevnlig tilsyn av demningene
• Sikkerhetssone til bekkeløp

16. Forurensning av drikkevann
Forurensning av drikkevannet kan føre til
 Miljøskader. En grunnvannsforekomst som utsettes for omfattende forurensning kan forbli
uegnet som drikkevannskilde i mange år. Det er derfor viktig å beskytte vannkilden.
 Økt fare for sykdom
 Redusert livskvalitet
I Vanvikan er det et kommunalt vannverk som forsyner innbyggerne mot drikkevann. Drikkevannet
pumpes opp fra Litlkvernsjøen og videre til Vanvikan. Litlkvernsjøen ligger vest for planområdet og
utløpsområdet renner vestover mot Kvernsjøen.
Hvis kommunen frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer som medfører
sykdom, vil vi varsle om at vannet må kokes. Samtidig vil vi gjennomføre tiltak for å finne og
forbedre feilen. I kritiske tilfeller vil vann kunne bli tilkjørt.
ÅRSAKER
Drikkevannet kan bli forurenset, enten som følge av svikt i renseanlegget eller som følge av svikt i
ledningsnettet.
Grunnvannet til drikkevannet kan også bli forurenset. De viktigste forurensningskildene er
landbruksaktivitet, bebyggelse, industri, trafikk og avfallsdeponier.
EKSISTERENDE BARRIERER
Kommunen har en nødvannskilde som kan benyttes som reserve i krisetilfeller.
Vannprøver tas jevnlig –omtrent en gang hver måned, både av råvann, rensevann og rørnettet. I
tillegg tas det hovedprøver én gang i året. Parametrene er i hht drikkevannsforskriften.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
Det er sannsynlig at forurensing eller svikt i drift av vannverket kan skje i en tidsperiode på 10-50 år.
Vinteren 2018 ble renseanlegget i Vanvikan teknisk skadet. Deler av anlegget ble skiftet, men
Vanvikan var uten drikkevann i rundt 1 uke.
SÅRBARHETSVURDERING
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
liknende)

SMÅ
X
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IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Stabiliteten i samfunnet og skade på miljø (grunnvann) er den alvorligste konsekvensen
• Forurensning av drikkevann kan medføre sykdom, utrygghet og mistrivsel. Dette er et problem
som sannsynligvis ikke medfører noen av de mest alvorligste konsekvensene, men som allikevel
har stor betydning på livskvaliteten:
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Informasjon til befolkningen i Indre Fosen om • Sikkerhetssone rundt drikkevann og bekkeløp
hvordan man skal beskytte
som har tilknytning til drikkevannskilden
drikkevannforekomster
• Oppfølging/kontroll av utslippstillatelser (jf.
Forurensningsforskriften).

17. Svikt i vannforsyning
Svikt i vannforsyning kan medføre utrygghet og mistrivsel hos folk. På kort sikt er dette ikke et
problem som umiddelbart kan medføre svært alvorlige konsekvenser. Det er allikevel viktig å ta
høyde for at spesielt utsatte mennesker kan bli ekstra berørt. Det gjelder mennesker med nedsatt
helsetilstand, eller nedsatt evne til å motta og forstå råd om vannforbruk. Også steder hvor det er
stor konsentrasjon av mennesker er spesielt utsatt ved svikt i vannforsyningen.
Brannvesenet og virksomheter med sprinkelanlegg også være ekstra sårbare ved brudd i
vannforsyningen.
Vannforbruket kan deles inn i tre: vann fra septikk (gråvann), drikkevann og vann til matlagning.
Vann til drikke og matlagning kan fraktes til Vanvikan med pumpebiler om nødvendig.
Foreløpig er ikke tilstanden for slokkevann tilstrekkelig i Vanvikan (jf. forskrift om brannforebygging).
Indre Fosen kommune arbeider kontinuerlig med dette og forventer at det skal bli en løsning på
problemet i løpet av de nærmeste årene. Ved stor krise kan sjøvann benyttes som slokkevann.
Vanvikan har vanntilførsel fra Vanvik kommunale vannverk. Dette har pumpestasjon ved Krekveien
vest for Kreitjmyråsen og er et fullrenseanlegg. Råvannskilden for drikkevannet er Litlkvernsjøen.
Denne sjøen har avrenningsområde bort fra Vanvikan, mot vest.
ÅRSAKER
Aktiviteter som kan medføre uønskede hendelser er transport (vei, luft), bygge- og
anleggsvirksomhet, ferdsel og opphold innenfor klausulert område og andre aktiviteter som kan
påvirke vannforsyningen kjemisk, biologisk eller fysisk.
Vannforsyningen kan også bli påvirket av ras, flom, vind (trefall), tørke og ekstrem nedbør
(vanninntrenging, forurensning, snølast).
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG
X
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MINDRE

LITE

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Det har tidligere vært svikt i vannforsyningen, senest i januar 2018, men befolkningen ble
avhjulpet ved hjelp av avbøtende tiltak. Det er riktig å ta høyde for at en ny hendelsen kan oppstå i
vannverket de neste 10-50 år.
• Vannforsyningen vil være noe påvirket av kimaendringer og spesielt sårbarhet for flom
SÅRBARHETSVURDERING
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
X
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Konsekvensen på liv/helse er ikke betydelig på grunn av mulighetene for å etablere avbøtende
tiltak.
• Langvarig svikt (dager) i forsyning til enkelte områder medfører stor konsekvens for stabiliteten i
området. En eventuell hendelse vil skape uro og utrygghet i samfunnet
• Materielle verdier: Omdømmet er kortvarig tapt, og det er en visst økonomisk tap
USIKKERHET
Det er noe usikkerhet rundt konsekvensene

BEGRUNNELSE
Det er ikke gått dypt inn i alle mulige detaljerte
årsaker*

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Videre oppfølging med beredskapsplan
for eventuelle avvik.
* Jf. «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - fra ROS til operativ beredskap». Mattilsynet,
april 2017.

18. Svikt i avløpshåndtering / overvannshåndtering
Vann og avløp henger tett sammen. Avløpsvannet kan forårsake utslipp som fører til uheldige
virkninger på miljø, blant annet grunnvannet.
I Vanvikan er det mye hellende terreng mot fjorden. Det er noen asfalterte flater, men stort sett har
overvannet gode muligheter for å finne veger mot fjorden uten at det blir de største
terrenginngrepene. Flom av overvann i sentrum vil sannsynligvis innebære skade på begrensede
områder, og hovedsakelig som materielle skader.
Mye av vann-/avløpssystemet ble etablert på 50-tallet. Tilstanden til dette systemet er i stor grad
ukjent. De asfalterte flatene i sentrumsområdet har for det meste god avrenning.
Har per i dag ikke renseanlegg. Mye av overvannet i Vanvikan renner i kloakken, og tidvis fører
dette til mye lukt. Det er et kontinuerlig pågående arbeid å skille ut overvannet. I dag går kloakken
rett ut i fjorden. Det vil bli endret med det nye renseanlegget. Renseanlegget vil legge til rette for at
det skal kunne bygges ut flere boliger i Vanvikan.
ÅRSAKER
Det kan forekomme brudd i avløpsledninger.
Det kan oppstå store mengder overvann i forbindelse med stormflo, og ekstreme nedbørsmengder.
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EKSISTERENDE BARRIERER
Kommunen har etablert gode rutiner for rensing av kulverter.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Det har tidligere vært tilløp til flom i begrensede områder av Vanvikan. I 2001 var det flom i
kjelleren på LIV-bygget og i 2017 var det flom i Ratvikåsen.
• Klimaendringer medfører at området blir stadig mer sårbart for flom
Kapasiteten på vann-/ledningsnettet i Vanvikan er god. Kulverter/bekkeløp er utformet slik at det
kan ta imot mye vann, også med tanke på mulige fremtidige miljøutforminger som økt nedbør og
skred.
Det er ikke avdekket behov for utbedringer, slik forholdene er på nåværende tidspunkt. Dette gjelder
også for den videre arealutviklingen som kommunedelplan Vanvikan legger opp til.
SÅRBARHETSVURDERING
Kommunen må ha god kontroll på avløp, både den kommunale avløpshåndteringen og mindre
septiktanker/avløpsinfiltrasjon. Det er også viktig å ha god kontroll på hvor brønner blir lagt, i forhold
til strømninger av grunnvannet.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Konsekvensen på liv/helse er ikke betydelig
• Stort potensiale for materielle skader
USIKKERHET

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

X

X

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Fortløpende/pågående oppgradering av
• Tilrettelegge for etablering av nytt renseanlegg
avløpssystemet

19. Bortfall av energiforsyning
Hvis energiforsyningen forsvinner, medfører dette
 Økt fare for trivsel, trygghet og liknende
 Potensiell fare for skade på materielle verdier
Kraftforsyning er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. En rekke samfunnsfunksjoner og andre
infrastrukturer er avhengig av elektrisk kraft eks. bank- og betalingstjenester, elektronisk
kommunikasjon (fast- og mobilnett, internett), helse- og omsorgstjenester, vann og avløp, nød- og
redningstjenester, industrien, sykehus.
Ved bortfall av strøm har Vanvikan et nødaggregat som er plassert ved pumpestasjonen til Vanvik
kommunale vannverk som ligger ved Krekveien vest for Kreitjmyråsen. Nødstrømsaggregatet fører
til at Vanvikan kan være selvforsynt med strøm i en liten periode.
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Hvis det blir brudd i høyspentledningene er det også muligheter for å kjøre strømmen rundt og inn
andre steder.
Bortfall av energiforsyning kan komme som et resultat av lynnedslag. Lynnedslag får sjelden
konsekvenser for sentralnettet som Statnett har ansvar for. De gir størst konsekvenser i de lokale
nettene. Transformatorer eller ledninger kan slås ut, og på grunn av få alternative forsyningsveier
kan det bli helt mørkt (kilde: Statnett). Lyn/torden kan forekomme til alle årstider. Tordenvær er en
av de viktigste årsakene til strømbrudd i Norge. De fleste driftsforstyrrelsene på grunn av lynnedslag
skjer i juli og august, men de siste årene har vi ofte hatt en topp om vinteren også. Strømledninger
ført i lufta inn til hus er spesielt eksponert for lyn.
ÅRSAKER
Lyn og torden. Trær som faller over strømnettet kan medføre brudd på ledningene.
Uvær: vind, regn.
Feil i det elektriske anlegget.
EKSISTERENDE BARRIERER
Har et strømaggregat, men det er hovedsakelig tenkt til de mest sårbare samfunnsfunksjoner innen
helse, som er kritisk avhengig av strøm.
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

X

MINDRE

LITE

X

 Svikt i strømforsyningen vil inntreffe.
 Sannsynligheten for langvarig bortfall av strømforsyning er liten.
 Bortfall av elektrisk kraft kan forekomme oftere i fremtiden på grunn av klimaendringer, og
potensielt mer ekstremvær.
SÅRBARHETSVURDERING
De mest sårbare funksjonene må ha installert nødstrøm.
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
X
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• På grunn av nødstrøm er det liten sannsynlighet for at strømstans vil føre til tap av liv
• Kan skape uro og utrygghet særlig blant utsatte beboere og pårørende; heisen kan ikke brukes,
trygghetsalarmer virker ikke en periode, og elektromedisinsk utstyr er utsatt.
USIKKERHET
Liten

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Beredskapsplan
• Når utvidet legesenter/legevakt skal etableres i
Vanvikan bør det utredes om det er behov for et
ekstra aggregat på legevakta.
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20. Bortfall av IKT
Brudd i internett-tilkobling til Vanvikan kan medføre utrygghet og mistrivsel til folk. Dette er alvorlig
problem som kan få konsekvenser for trivsel, trygghet og liknende, men også i forhold til
krisehåndtering.
Varsling og kommunikasjon ved en uønsket hendelse er også basert på IKT og et bortfall skaper
problemer for krisehåndteringen og informasjon til befolkningen.
Det er i dag lagt fiber til Vanvikan. Rissa kraftlag eier fibernettverket. I tillegg finnes det planer i
kommunen om å etablere fiber i sjøkabel. Når dette skjer vil fiberkabelen være mer beskyttet, og det
vil være mindre sjanse for at brudd vil oppstå.
Mye styres i dag ved hjelp av data, for eksempel en del varmesystem. Ved brudd av IKT er det
mulig å styre dette manuelt.
ÅRSAKER
 Bortfall av strøm
 Internettangrep/datavirus
Det er dokumentert at datasystemer kan bli overvåket eller forstyrret av utenforstående, slik at
virksomheten kan bli tappet for informasjon eller at styringsfunksjoner påvirkes, f.eks. vannverket og
andre statlige og kommunale tiltak.
EKSISTERENDE BARRIERER
Gode og stadig oppdaterte datasystemer/brannmurer kan forhindre dataangrep
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

X

MINDRE

LITE

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Kortere brudd kan skje. Bruddet kan potensielt vare i noen dager, men det er liten sannsynlighet
for svært lange brudd.
• Det er svært sannsynlig av vi blir forsøkt angrepet
SÅRBARHETSVURDERING
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
X
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan skape mye uro og utrygghet blant innbyggere
• Kan føre til vanskeligheter i kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne, slik at noen kan
bli delvis isolerte i kortere perioder
USIKKERHET
Stor

BEGRUNNELSE
Det er usikkert hvor omfattende et dataangrep kan
ramme samfunnet
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• God dialog med Fosen IKT er viktig for å
forebygge eventuelle internettangrep
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21. Svikt i nød- og redningstjenesten
Redusert fremkommelighet for nød- og redningstjenesten vil føre til økt fare for liv/helse
Vanvikan ligger med god tilgjengelighet til omverdenen gjennom forbindelseslinjer både på veg, i
sjø og gjennom luft (fremtidig helikopterplattform).
Det vil bli etablert helikopterplass i Vanvikan som har dimensjoner nok til at Seaking kan lande. Hvis
dette ikke er mulig vil det etableres en alternativ landingsplass for Seaking, som er nært tettstedet
og som har gode tilkomstveger. Dette er et viktig grep for å sikre sikkerheten og tilgjengeligheten
ettersom at de minste ambulansehelikoptrene flyr på sikt og kan ikke lande i tåke eller dårlig sikt.
Seaking flyr på instrumenter og kan lande selv om det er dårlige forhold.
Den mest sårbare vegen er Fv. 755. Hvis denne rammes av ras/flom/skred eller liknende er det
store omveger å kjøre.
ÅRSAKER
Ekstremvær
Terror
Ulykker
EKSISTERENDE BARRIERER
SANNSYNLIGHET
Hvor trolig er det at
hendelsen vil inntreffe?

SVÆRT

VELDIG

SANNSYNLIG

MINDRE

LITE
X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:
• Flere mulige innfartsårer gir liten sannsynligheten for fullstendig svik i nød- og redningstjenesten
• Klimaendringer og områdets sårbarhet for flom medfører en økende fare for redusert
fremkommelighet
SÅRBARHETSVURDERING

KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER

HØY

MIDDELS

SMÅ

IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse (død, skade,
trivsel, trygghet og
X
liknende)
Stabilitet
X
Materielle verdier
X
Skade på miljø
X
Samlet begrunnelse av konsekvens
• Kan i ytterste konsekvens føre til tap av liv
• Kan skape uro og utrygghet særlig blant utsatte beboere og pårørende
USIKKERHET

BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
• Beredskapsplan?
• Sørge for at alternative vegatkomster inn til, og
gjennom, Vanvikan opprettholdes i planforslaget
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4 Samfunnssikkerhet og beredskap
I Vanvikan er det gode beredskapsmuligheter hvis det skulle skje en større hendelse som
rammer store deler av samfunnet. Det finnes mange oppvarmede rom og mye offentlig areal
som kan tas i bruk i en eventuell beredskapssituasjon. Bomberom finnes i dag i
samfunnshuset, og på Sjølyst bosenter. Kommunedelplanen bør ta en stilling til om det er
behov for å etablere nye bomberom hvis begge disse stedene skulle forsvinne som et
resultat av tiltak innenfor planen.
Indre Fosen kommune har et operativt sivilforsvar, det nærmeste er stasjonert i Leksvik, som
kan være behjelpelig i beredskapssituasjoner.
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) er en viktig aktør i forbindelse med mange av
problemstillingene som har blitt diskutert i denne ROS-analysen. Det er viktig at kommunen
opprettholder god dialog med dem og tar inn i daglig arbeid og planarbeid de tiltakene som
TBRT anbefaler. De uttaler selv at «håndtering av risiko er et tema i det videre arbeidet med
brannordning og strategidokumenter for brann- og redningstjenesten. Disse dokumentene
blir utarbeidet for å møte og eliminere risikoer best mulig.»
I forhold til naturhendelser vil det være viktig å sikre og spre god informasjon til innbyggere,
både i forkant, under og etter en hendelse. Det er flere informasjonskanaler på internett, som
for eksempel www.varsom.no, samtidig som at kommunen må ivareta egne metoder for å
kunne nå innbyggere direkte på telefon. Indre Fosen kommune har etablert en slik tjeneste,
som ble testet da det gikk et større leirras i Leksvik i juni 2018. Evaluering av hendelsen og
videre oppfølging vil sikre at dette fungerer.
Annen type informasjon til innbyggerne, som for eksempel bruk av åpen ild og elektriske
apparat, eller holdningsskapende arbeid knyttet til trafikksikkerhet, kan gjøres gjennom
kommunens nettsider.
For å etablere god beredskap for flom vil det være viktig at kommunen opprettholder gode
rutinger for å sjekke og rense rister foran kulverter, Mulige avbøtende tiltak, som
erosjonstiltak, må prioriteres. Det må også sikres et jevnlig tilsyn av demningene i Vanvikan.
Det vil videre være aktuelt for kommunen å følge opp forskjellige beredskapsplaner. Denne
ROS-analysen har pekt på nødvendigheten av flere planer:
- Beredskapsplan for ekstremvær, flom og skred.
- Beredskapsplan for brann (TBRT)
- Trafikksikkerhetsplan
- Sårbarhetsvurdering og sikringsplan for havn/havneterminal
- Beredskapsplan for bensinstasjonen
- Beredskapsplan for bortfall av energi og IKT
- Svikt i nød- og redningstjenesten
Dette vil bli tatt med videre kommunens planarbeid.

5 Konklusjon
Det er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å prøve å eliminere all sannsynlighet for
uønskede hendelser i et samfunn. Kostnadene ved er for omfattende i forhold til
sannsynligheten for at det skal inntreffe. Samfunnet må derfor leve med disse risikoene.
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Resultater i denne ROS-analysen vil bli tatt med videre i arbeidet med kommunedelplan
Vanvikan. Konsekvensanalysen vil vurdere hvilke risiko og sårbarhet som må knyttes til de
forskjellige foreslåtte tiltak i planen. I konsekvensutredningen vil det bli foreslått hvilke
bestemmelser og/eller hensynssoner i plankartet som må utarbeides for å ivaretar sikkerhet
og beredskap.
Virkemidlene for å forebygge naturskader i plan finnes. Resultatene fra ROS-analysen må
følges opp og virkemidlene brukes gjennom kvalifisert avgjørelse om å fastsette vilkår for
utbygging. Er for eksempel risiko uakseptabel skal ikke kommunen gi tillatelse, eventuelt
stille vilkår om tiltak for å redusere risiko. Risikoreduserende tiltak må ofte sikres i
bestemmelser eller andre vilkår
Kommunedelplanen skal i utgangspunktet vare for 12 år. Risiko og sårbarhetsanalysen vil
være et viktig grunnlag for å vurdere eventuelle andre tiltak som kan oppstå innenfor
plangrensene på et senere tidspunkt, etter at planen er vedtatt.
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Innledning
Multiconsult Norge AS er engasjert av Indre Fosen kommune til å gå gjennom datagrunnlaget
kommunen har, for å kartlegge omfang og kostnader knyttet til vurdering av skredfare, snøskred,
jord- og flomskred og steinsprang/steinskred for Vanvikan sentrum i Indre Fosen kommune, se
oversiktskart i Figur 1-1 samt Figur 4-1. I tillegg skal det utføres en vurdering av undergrunns-forhold i
sjø på havna/sentrum og på strekning Liv-bygget - Løddjberget.
Denne rapporten oppsummerer hva som har blitt utført av geotekniske vurderinger og gir en
vurdering vedrørende omfang av videre arbeider. Vurderingen er basert på mottatt grunnlag fra
kommunen, grunnlag fra eget arkiv og tilgjengelige aktsomhetskart fra NVE for området.

Figur 1-1: Gjeldende område med skisserte plangrenser.

2

Grunnlag
Aktsomhetskart fra NVE:


Aktsomhetskart for snøskred



Aktsomhetskart for jord- og flomskred



Aktsomhetskart for steinsprang og steinskred

Grunnlag fra Multiconsult sitt arkiv:


Geoteam AS: Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering. Rapport 32565.01 «Småbåthavn i
Vanvikan». Datert: 02.05.1991.
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NOTEBY AS: Rapport 300056-1. Dimensjonering, fundamentering, kostnader. «Omlegging av
kulvert/bekkelukking «. Datert: 01.06.1999.



NOTEBY AS: Rapport 300486-1. Geotekniske undersøkelser «Adkomstveg Bjøglia boligfelt
Vanvikan». Datert: 21.03.2001.



Multiconsult: Rapport 414319-1. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering «Flerbrukshall
Vanvikan». Datert 15.11.2010.

Grunnlag mottatt fra Indre Fosen kommune:


Siv.Ing. Ottar Kummeneje: Undersøkelse av grunnforhold. Rapport 0.955. «Industritomt
Vanvikan». Datert 10.03.1970.



Siv.Ing. Ottar Kummeneje: Undersøkelse av grunnforhold. Rapport 0.91812. «Boligfelt
Vanvikan». Datert 28.03.1974.



Siv.Ing. Ottar Kummeneje: Enkel grunnundersøkelse og stabilitetsvurdering. Rapport 0.2397.
«Fylling for idrettsplass ved Vanvikan skole». Datert: 23.09.1976.



Siv.Ing. Ottar Kummeneje: Geoteknisk forprosjektrapport 0.5850-1. «Kai ved Akjørga,
Vanvikan». Datert 17.06.1986.



Siv.Ing. Ottar Kummeneje: Grunnundersøkelser og vurdering av stabil og
fundamenteringsforhold. Rapport 1 – 0.5874. «Vanvikan skole – tilbygg». Datert: 04.06.1986.



Geoteam AS: Grunnundersøkelser, geoteknisk vurdering. Rapport 31135.01. «Industriområde
Akjørga Vest, Vanvikan». Datert: 04.06.1987.



Geoteam AS: Geoteknisk vurdering. Rapport nr. 31134.01. «Landingsplass for lufteputebåt».
Datert: 03.06.1987.



Kummeneje: Notat nr 7968 «Befaringsnotat Glidning i skråning utenfor boligfelt». Datert
06.04.1990.



Geoteam AS: Geoteknisk undersøkelse og geoteknisk vurdering. Rapport 32565.01.
«Småbåthavn i Vanvikan». Datert: 02.05.1991.



Geoteam AS: Geoteknisk vurdering Rapport nr. 32914.1. «Småbåthavn Vanvikan, utglidning
av molo». Datert: 07.09.1992.



NOTEBY AS: Grunnundersøkelser og Geoteknisk vurdering Rapport nr. 57012. «Havneplan
Vanvikan/ Ny hurtigbåtkai». Datert: 18.04.1995.



NOTEBY AS: Notat 54012/ØR. «Geotekniske vurdering av havneplanen, alternativ oppstøtting
ved hurtigbåtkai». Datert 14.06.1995.



GeoSubSea AS: «Sjøbunnsundersøkelser i Vanvikan, Leksvik kommune». Rapport nr. 167-10B. Datert: 05.07.2010.



Rambøll: Miljøtekniske grunnundersøkelser Vanvikan. Datarapport M-rap-001- 6100298.
Datert: 30.08.2010.



Rambøll: Notat 001 Geoteknisk vurdering «Stabilitet og plassering av fylling for
parkeringsplasser». Datert: 01.09.2010.



Rambøll: Datarapport fra grunnundersøkelser. Oppdrag nr. 6100298 rapport nr. 01
«Parkeringsplasser Vanvikan». Datert: 07.09.2010.

10204985-RIG-RAP-001

29. mai 2018 / 00

Side 6 av 17

Vanvikan
Vurdering av skredfare land/sjø og grunnforhold sjø

3

multiconsult.no



Rambøll: Geotekniske vurderinger Oppdrag nr. 6131232, Rapport nr. 02. «Utvidelse av
kirkegård Vanvikan». Datert: 30.10.2013.



Norconsult: Notat 5136620, utkast. «Hurtigbåtanlegg i Vanvikan. Datert 20.12.2013.



Multiconsult: Notat 418571-RIG-NOT-001, Innledende geoteknisk vurdering. «Ny
videregående skole, Vanvikan, Leksvik» Datert: 07.04.2017.



Norconsult: Rapport 5180226-01. «Skredfarevurdering – Ny VGS». Datert 27.02.2018

Grunnforhold
Figur 3-1 viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart for det aktuelle området. Kartet viser at
løsmassene i området ned mot havet i hovedsak består av tynn hav-/strand-avsetning (blå-grå farge)
og noe innslag av tykk havavsetning (lys blå farge), som kan antyde silt og leire i dybden. I høyden
ovenfor disse avsetningene består løsmassene i området i hovedsak av tynn morene.
Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over
tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all
hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir
ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til
www.ngu.no.
Multiconsult har fått tilgang på geotekniske rapporter som omhandler vurderinger og
grunnundersøkelser for enkelte utbygginger. Sonderinger viser at området i hovedsak består av
sandige og leirige masser med dybden. Leira ser ut til å ha en god andel sand og silt i seg. Dybden til
berg er påvist i de utførte sonderingene, og i øst er det påvist berg i dagen. Dette tyder på at dybden
til berg generelt ikke er stor i området. I overgang mellom leire og berg er det påvist morenemasser i
enkelte borpunkt. Det er ikke påvist sensitive masser i de hittil utførte grunnundersøkelsene i
området.

Figur 3-1: Kvartærgeologisk kart over område fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Vurdering skredfare

4.1

Innledende arbeider
I grunnlaget fra Indre Fosen kommune inngår aktsomhetskart fra NVE med plangrenser avmerket i
kartet, viser til Figur 4-1. Aktsomhetskart viser områder som basert på en GIS-analyse kan være
skredutsatte. Figuren gjelder for alle skredtyper, jord- og flomskred, steinsprang og steinskred samt
snøskred. Det er i aktsomhetskartet merket flere områder hvor alle typer skredhendelser kan
inntreffe. I området opp mot Løddjberget er det langs hele fjellsiden både fare for steinsprang- og
snøskred. I tillegg er det avmerket aktsomhetsområder ved Balstadlia, Balstad og ved Bustvika.

Figur 4-1: Aktsomhetskart fra NVE med plangrenser markert med svart stipling. De aktuelle skredtypene er
avmerket med forskjellig skravur (Kilde; Indre Fosen kommune).

4.2
4.2.1

Kvikkleire
Generelt
NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» angir prosedyre for utredning av
aktsomhetsområder og faresoner. For områder uten sprøbruddmaterialer skal sikkerheten mot
lokale brudd/utglidninger ved tiltak som ikke påvirker områdestabiliteten negativt, tilfredsstille krav
iht. Eurokode 7.
Ved byggesak må lokalstabiliteten ivaretas og hvert enkelt utbyggingsprosjekt må vurderes av en
fagkyndig geotekniker.

4.2.2

Planområdet - reguleringsnivå
For å kunne vurdere begrensning av planområdet på reguleringsnivå, og for å kunne vurdere videre
omfang av nødvendig arbeid, må det først utføres befaring i området. Befaring er nødvendig for å få
oversikt over lokale forhold som har betydning for avgrensningen av mulige løsneområder/
utløpsområder der skredmassene kan utgjøre en fare og for planlegging av nødvendig omfang
grunnundersøkelser.
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Der terrengforholdene tilsier at det er mulighet for områdeskred, må det utføres grunnundersøkelser
for å avgrense faresonens utstrekning, via påfølgende områdeutredning med kvalitetskontroll utført
av uavhengig foretak. I noen tilfeller vil disse grunnundersøkelsene avkrefte skredfaren i området,
slik at en områdeutredning ikke blir nødvendig.
4.2.3

Videre lokale utbygginger – under marin grense
For videre lokale utbygginger i området vil det være nødvendig å utføre grunnundersøkelser med
påvisning av bergdybde, prøvetaking av løsmasser for laboratorieundersøkelser og gjøre
poretrykksmålinger. Supplerende grunnundersøkelser vil gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av
lokalstabilitet ved utbygging.

4.2.4

Videre lokale utbygginger – over marin grense
For områder over marin grense kan det vurderes av geotekniker om prøvegraving er tilstrekkelig for
vurdering av videre utbygging.

4.3

Jord- og flomskred, snøskred og steinsprang
I Figur 4-2 er det markert inn flere steinspranghendelser i området ved Vanvikan. Alle disse er
steinsprang som har skjedd langs vei. Det er i NVEs database ikke registrert hendelser ved
bebyggelse, men dette kan ikke utelukkes ut i fra tilgjengelig kartgrunnlag. For å kunne gi en grundig
vurdering av skredfare i planområdet og utbredelse av eventuelle skred, vil Multiconsult benytte
følgende grunnlagsmateriale og metoder:
•
•
•
•
•
•
•

Terrengmodell og kotegrunnlag
Geologiske forhold (berggrunn og løsmasser)
Terreng- og klimaforhold (bl.a. vegetasjons- og dreneringsforhold)
Feltbefaring i terrenget
Registrerte observasjoner i felt og informasjon fra lokalbefolkning angående tidligere
skredaktivitet
Informasjon om tidligere skredhendelser og tidligere utarbeidete skredvurderingsrapporter
fra de aktuelle områdene
Programvare for å beregne utløpslengder av skred

Ved å ta utgangspunkt i aktsomhetskartet fra NVE er aktuelle områder som må undersøkes nærmere
identifisert. De videre undersøkelsene for å kunne vurdere skredfare er nærmere beskrevet i de
påfølgende underkapitlene.
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Figur 4-2: Registrerte skredhendelser i området er markert med svarte kvadrat i NVEs oversiktskart.

4.4

Kartlegging, analyse og kartproduksjon
Multiconsult legger stor vekt på datainnsamling og utarbeiding av tilgjengelig informasjon på forhånd
gjennom feltarbeid. Studier av berggrunns- og løsmassekart, flybilder og evt. laserdata, samt tidligere
rapporterte skredhendelser vil legges til grunn for overordnet feltkartlegging. Vi vil derved oppnå en
god forståelse av aktuelle problemstillinger med tanke på skred allerede før feltarbeidet gjøres, slik
at vi kan planlegge befaringene godt.
Ut fra vår erfaring vil kartproduksjon være sentralt i forhold til formidling av resultatene fra våre
vurderinger, samt at det foreligger samlekart og oversiktskart i hensiktsmessig størrelse/målestokk.
Oppdraget vil bli utført ved hjelp av feltarbeid med en varighet av 2 persondager for å dekke de
aktuelle områdene. Feltarbeid skal gjennomføres til fots. Det kan bli laget eget kart fra
feltregistreringer og loggbok av observasjoner med GPS-posisjoner. Vi vil i tillegg vurdere bruk av
dronekartlegging for å få et enda bedre grunnlag for kartproduksjon.
Når det gjelder sikkerhet har Multiconsult et sterkt fokus på dette. Det vil bli utarbeidet sikker jobb
analyser for arbeidene. Planlegging av feltarbeid vil bli gjort ved hjelp av en egen sjekkliste for
befaringer i bratt terreng der potensielle faremomenter blir listet ut med ulike løsninger for å unngå
disse. Det skal alltid være to personer på feltarbeid for å ivareta sikkerhet. Vi har også egne
sjekklister for vurdering av skredfare. Disse sjekklistene dekker både forarbeid, vurderinger i felt,
analysering av data og rapportering. Vårt fokus på sikkerhet vil ikke hindre en effektiv
datainnsamling.
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Modellering
Følgende modellerings- og simuleringsverktøy vil bli benyttet (der det er aktuelt):
RocFall utviklet av RocScience vil bli brukt i utvalgte profiler for simulering av steinsprang og
utløpslengder av disse. I dette tilbudet antas det å være behov for steinsprangsimuleringer for 20
snitt, dersom befaringen avdekker økt behov vil dette bli varslet kommunen. Vi gir også beskjed
snarest dersom befaringene avdekker områder med stor skredfare.
RAMMS Avalanche/Debris flow skredsimulering for utvalgte skredbaner. Simulering vil gi en
indikasjon på strømningsmodell og potensielle teoretiske utløpslenger for snø, jord- og flomskred.
RAMMS vil vurderes benyttet i enkelte tilfeller der det vurderes behov.
Alfa/beta-modellen av Lied og Bakkehøi (1980) for utløpsdistanse av snøskred. Det vil vurderes
benyttet i enkelte tilfeller.
Dersom det finnes historiske hendelser vil simuleringene bli kalibrert i forhold til disse.

4.4.2

Forutsetninger
Vi forutsetter at oppdragsgiver stiller med tilstrekkelig digitalt kartgrunnlag for området samt at
feltkartlegging kan gjennomføres av to personer.
Dersom det skulle være behov for hydrologiske vurderinger i forbindelse med fare for flomskred, vil
dette komme i tillegg. Disse vurderingene kan utføres av hydrologer i Multiconsult.
Vurdering av skredfare
Risikoen for ulike typer skred i området vil bli vurdert ut fra registrerte og antatte egenskaper for
løsmasser, berg og snø, sammenholdt med helningen i terrenget, vannveier, nedbørsmengder og
temperaturvariasjoner, samt evt. skredhistorikk. Stedlige klimatiske forhold vil tas med i
vurderingene. Vi vil også ta hensyn til eventuelle sekundærvirkinger av skred. Områder som kan
kreve spesialtilnærming (geotekniske undersøkelser, vedlikehold av skråning, håndtering av
overflatevann, m.m.) vil også bli dokumentert.
Flyfoto og fotos fra forskjellige årstider brukes aktivt. Potensielle løsneområder vil bli vurdert i
forhold til skogtetthet og storskala terrengformer. Vurderinger som blir gjort for å etablere grenser i
faresonekartene vil vurderes samlet basert på observasjonene fra feltarbeid, skredhistorikk,
terrengformasjoner og evt. dronekartlegging samt modelleringsarbeid.

4.4.3

Sluttdokumentasjon
Multiconsult utarbeider sluttdokumentasjon i rapportform som oppsummerer de geologiske
forholdene og betydning for skredfare. Omfanget av rapporteringen vil ta utgangspunkt i NVEs
retningslinjer for flom- og skredfare for reguleringsplaner. Rapporten vil bli utformet i hht NVE
Veileder nr. 8 – 2014 kapittel 6 med eventuelle justeringer fra oppdragsgiver. Våre funn vil bli omtalt
skriftlig og med dokumentasjon i form av bilder og kartutsnitt.
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Vurdering av fylling og arealutvidelse i sjø
Undergrunnsforhold i sjø ved sentrum

Figur 5-1: Vanvikan sentrum og området rundt (Kilde; www.norgeskart.no).

Det er utført en god del grunnundersøkelser i forbindelse med etablering av molo, småbåthavn,
hurtigbåthavn, utvidede parkeringsplasser og utfylling i sjø i forbindelse med tenkt etablering av
luftputebåt (sistnevnte ble ikke noe av etter det vi vet).
Det er også utført miljøtekniske grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser av utfylling i sjø for
etablering av parkeringsplasser øst for eksisterende molo.
Sjøbunnstopografien er fra før kartlagt i dette området.
Grunnlaget som foreligger per i dag, anses som tilstrekkelig for tidligfase vurderinger av videre
utbygging i dette området. Det må likevel forutsettes at supplerende grunnundersøkelser
(geotekniske og miljøgeologiske) utføres når mer konkrete planer foreligger og skal vurderes. I denne
sammenheng bør det også vurderes om tidligere sjøbunnskartlegging er tilstrekkelig.
Stabilitet av videre fylling i sjø må ivaretas, og begrensningen her vil være hvor langt ut fyllingen kan
etableres, der lokal og permanent stabilitet er ivaretatt. Behov for spesielle tiltak (eksempelvis spunt)
ved fyllingsfot kan være aktuelt dersom stabiliteten viser seg å ikke være tilfredsstillende. Mudring av
sjøbunnen til fast grunn kan også være et stabiliserende tiltak, og forbelastning av fyllingen må
påregnes, spesielt dersom det skal bygges på fyllingen.
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Flytting av småbåthavn til strekningen mellom LIV-bygget og Løddjberget

Figur 5-2: Område mellom LIV-bygget i vest og Løddjberget i øst (Kilde; www.norgeskart.no).

Indre Fosen kommune vurderer å flytte eksisterende småbåthavn fra eksisterende havn til
strekningen mellom LIV-bygget og Løddjberget. For å etablere ny småbåthavn i dette området
tilrådes det også utført en vurdering om det vil være behov for en molo som kan redusere
strøm/bølger fra Trondheimsfjorden. Mudring for og plastring av fyllingsfoten på moloen må da
påregnes som et minimum av tiltak. Supplerende grunnundersøkelser må påregnes.
Småbåthavna bør plasseres i område det sjøbunnshelningen er slakest. Plasseringen må derfor
vurderes nøye etter at sjøbunnskartleggingen er utført. Tilgjengelige kart viser at sjøbunnen muligens
er slakere i vest mot Langnesbereget og i øst mot Havsteinan. Plassering og etablering av
småbåthavn tilrådes også vurdert i samråd med grunneierne i område.
Det er tidligere utført vurderinger og enkle grunnundersøkelser i forbindelse med etablering av
industriområdet i Vanvikan, ved Løddjberget. I dette område er det utført fylling i sjøen for å utvide
industriområdet. Undersøkelsene er utført lokalt for den aktuelle utvidelsen.
Froskemannundersøkelsen indikerte at sjøbunnen bestod av rullestein, sand og grus. Det er også
påvist relativ bløt leire over antatt berg. Mektigheten på løsmassene over berg er ca. 1,0 - 2,0 meter.
Området ved eksisterende kai er tidligere blitt oppfylt med sprengstein over stedlige masser.
Utførte grunnundersøkelser er ikke tilstrekkelig grunnlag for vurdering og etablering av småbåthavn i
dette området, da småbåthavna vil strekke seg lenger ut.
Følgende tiltak tilrådes for å få tilstrekkelig geoteknisk grunnlag for videre vurderinger:




Sjøbunnskotekartlegging
Supplerende grunnundersøkelser med prøvetaking og påvisning av dybde til berg
Stabilitetsanalyser for dagens sjøbunnsterreng og terreng etter oppfylling må utføres, for
dokumentasjon av fyllingsstabiliteten.
I hovedsak vil stabilitet av ei sjøbunnsfylling være begrensende i dette område, da det ser ut som
sjøbunnshelningen avtar raskt fra havneområdet. Tiltak ved fyllingsfoten kan være aktuelt dersom
stabiliteten viser seg å ikke være tilfredsstillende, samt at det er mulig å gjennomføre tiltak. Mudring
for å unngå langtidssetninger tilrådes vurdert.
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Utvidet kai ved LIV-bygget

Figur 5-3: Område ved LIV-bygget (Kilde; www.norgeskart.no).

Grunnundersøkelser og vurderinger i området er utført i forbindelse med utvidelse av havneområde
vest for LIV-bygget. Undersøkelsene er utført lokalt for den aktuelle utvidelsen.
Utførte grunnundersøkelser viser at mektigheten av løsmasser over berg er minst i vest og øker mot
øst. Massene består av løst lagret sandige masser. Terrenget er vurdert til å falle med helning 1:7 /
1:6.
Disse grunnundersøkelsene gir ikke et tilstrekkelig bilde av grunnforholdene lenger ut mot
Trondheimsfjorden/sørover og kan ikke benyttes til vurdering for ytterligere utvidelser av området.
Dette gjelder både i forhold til utvidelse av kai via utfylling (spuntveggkai) og via peler.
Følgende tiltak tilrådes for å få tilstrekkelig geoteknisk grunnlag for videre vurderinger:








Sjøbunnskartlegging
Supplerende grunnundersøkelser med prøvetaking av løsmasser og påvisning av dybde til
berg
Stabilitetsanalyser for dagens sjøbunnsterreng
Ved utfylling - stabilitetsanalyser for terreng under/etter oppfylling og stabilitet av fyllingen.
Ved peling – stabilitetsanalyser for situasjon under og etter etablering.
Behov for mudring for å unngå langtidssetninger.

I hovedsak vil stabiliteten i sjøbunnen ut mot Trondheimsfjorden og stabiliteten av fyllinga være
drivende faktor for etablering av kai. Om utvidelse av kai bør skje via utfylling eller via peler,
avhenger dels av hva kai skal brukes til og dels hva sjøbunnskartlegging og supplerende
grunnundersøkelser avdekker.
Ved utfylling kan behov for spunt mot fyllingsfoten være aktuelt dersom stabiliteten viser seg å ikke
være tilfredsstillende, samt at det er mulig å etablere spunt. I og med at det vil være kostbart å
etablere tilstrekkelig avstivet spunt sannsynligvis også med fordyblet spuntfot, bør denne løsningen
primært ses på i kombinasjon av kaietablering. Mudring for å unngå langtidssetninger tilrådes
vurdert.
Ved etablering av ny kai vil det være behov for ramming av spunt til berg, som tilrådes bakforankret i
berg. Dermed vil det være behov for å påvise dybden til berg, der kaia skal stå. Dybder til berg trengs
også påvist ved utvidelse av kai via peler.
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Mulig fremdrift og kostnader
Skredfare – kvikkleire
På reguleringsnivå er det for planområdet i første omgang behov for en befaring av de grunner som
er nevnt i kap. 4.1.2. Gjennom denne befaringen vil nødvendig omfang av grunnundersøkelser med
tanke på områdestabilitet, kunne bli avdekket. Det gjøres her oppmerksom på at det under utførelse
av grunnundersøkelser, kan oppstå behov for endringer i form av type og antall undersøkelser. Dette
ut fra hva man fortløpende erfarer, etter innledende undersøkelsesresultater.
Som et godt supplement til vurderinger på bakgrunn av befaring, kan med fordel ERT-målinger
(«Electrical Resistivity Tomography») vurderes der det er egnet for dette. Dette gjelder spesielt i
større og åpne områder. På bakgrunn av dette kan man få en god oversikt over forekomst av
bløte/sensitive løsmasselag samt bergnivå, slik at man deretter kan gå mer målrettet inn med
geotekniske grunnundersøkelser. Erfaring tilsier at man med forutgående ERT-målinger fort kan
spare inn investeringen (gjennom redusert omfang geotekniske grunnundersøkelser), samt også
komme ut rimeligere totalt sett. Slike kombinerte undersøkelser gir også et bedre totalbilde av
grunnforholdene, med lagdelinger i løsmassene inklusive bergoverflate.
Med den kapasitet vi har tilgjengelig i dag, skal vi kunne foreta en befaring allerede medio august i år.
Dokumentasjon av hva man herfra kommer frem til i form av et notat, vil så kunne foreligge 2 – 3
arbeidsuker etter utført befaring.
Eventuelle ERT-målinger vil kunne utføres i siste halvdel av august/begynnelsen av september, og
omfang av disse avgjøres ut fra den forutgående befaringen. Notat i forhold til resultat fra og
vurderinger i forhold til ERT-målinger, vil også kunne foreligge 2 – 3 arbeidsuker etter utførte
målinger.
For befaring og etterarbeid, inklusive vurdering av nødvendig omfang av ERT-målinger og/eller
geotekniske grunnundersøkelser, estimerer vi en kostnad på ca. kr. 110 000,- eks. mva.
I forhold til lokale utbygginger over og under marin grense, må mulig fremdrift og kostnader vurderes
ut fra de konkrete byggeplaner når de foreligger.

6.2

Skredfare – jord- og flomskred, snøskred og steinsprang
Med den kapasitet vi har tilgjengelig i dag, skal vi kunne foreta en befaring allerede medio august i år.
Dokumentasjon av hva man herfra kommer frem til i form av et notat, vil så kunne foreligge 3-4
arbeidsuker etter utført befaring.
For befaring og etterarbeid, inklusive simuleringer og vurderinger undersøkelser, estimerer vi en
kostnad på ca. kr. 110 000,- eks. mva. Dersom det er behov for hydrologiske vurderinger i
forbindelse med flomskred, kommer dette i tillegg.

6.3

Undergrunnsforhold i sjø ved sentrum
Grunnlaget som foreligger per i dag, anses som nevnt tilstrekkelig for tidlige vurderinger av videre
utbygging i sjø ved sentrum.
Ved tiltak i dette området må det utføres supplerende grunnundersøkelser (geotekniske og
miljøgeologiske), og det bør også vurderes om tidligere sjøbunnskotekartlegging er tilstrekkelig.
Mulig fremdrift og kostnader for dette må vurderes ut fra de konkrete byggeplaner når de foreligger.
Med den kapasitet vi har tilgjengelig i dag, skal supplerende geotekniske grunnundersøkelser med
borerigg på flåte kunne komme i gang allerede medio august i år. Tilsvarende undersøkelser med
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borebåt (aktuelt hvis flåte ikke er mulig å bruke) vil per i dag kunne komme i gang medio september i
år.
Sjøbunnskotekartlegging utfører ikke Multiconsult selv, men dette og miljøgeologiske
grunnundersøkelser har normalt kortere responstid enn geotekniske grunnundersøkelser.

6.4

Flytting av småbåthavn til strekningen mellom LIV-bygget og Løddjberget, samt utvidet kai
ved LIV-bygget
I forhold til både flytting av småbåthavn og utvidelse av kai, gir de tidligere grunnundersøkelsene ikke
et tilstrekkelig bilde av grunnforholdene i forhold til å kunne gjøre nærmere vurderinger. Stabilitetsforholdene vil være styrende i forhold til hva som er mulig (fylling, fundamentering, utstrekning). Det
er nødvendig med sjøbunnskartlegging og supplerende geotekniske grunnundersøkelser, for å
komme videre med vurderinger og konkretisering av tenkte tiltak.
Da de tenkte to tiltakene vil være lokalisert relativt nære hverandre, samt også vil kunne påvirke
hverandre, vurderer vi at man med fordel kan utføre supplerende grunnundersøkelser for de to
tiltakene samtidig. Videre bør det vurderes å samkjøre med miljøgeologiske undersøkelser. Dette vil
også være kostnadsbesparende med tanke på mobilisering av mannskap og utstyr.
For sjøbunnskotekartlegging av et område på ca. 100 dekar inkl. rapport, estimeres en kostnad på ca.
kr. 250 000,- eks. mva. Dette basert på tidligere erfaring, og ikke et spesifikt tilbud. Endelig kostnad
må derfor avklares med aktuelle utførende foretak, når Indre Fosen kommune har tatt beslutning om
å gå i gang med dette.
Supplerende geotekniske grunnundersøkelser utføres etter at resultat (rapport) fra sjøbunnskotekartlegging foreligger. Grunnet størrelse på dybder i relativt kort avstand fra land, vurderer vi det
mest hensiktsmessig å utføre disse undersøkelsene med borebåt. Ut fra antatt omfang av
sonderinger og prøvetaking, estimerer vi en kostnad på ca. kr. 850 000,- eks. mva. Dette inkluderer
geoteknisk datarapport og et innledende vurderingsnotat.
Med tanke på miljøgeologi estimeres innledende undersøkelser til ca. kr. 200 000,- eks. mva. Dette
inkluderer rapportering av resultater, men ingen videre undersøkelser (f.eks. strømningsmåling) eller
vurderinger.
Ovennevnte innledende geotekniske vurderingsnotat basert på tilrådde supplerende geotekniske
grunnundersøkelser, vil ikke omfatte noen beregninger. Dette notatet vil gi innledende vurderinger i
forhold til hva man da ser er mulig å få til i forhold til tenkte tiltak. På dette grunnlag vil tiltakene
lettere kunne konkretiseres av Indre Fosen kommune, slik at man ut fra dette og avdekkede
grunnforhold kan finne nødvendig omfang av geotekniske beregninger (stabilitet) og nærmere
vurderinger. Det kan ikke utelukkes at nærmere konkretisering av tenkte tiltak kan medføre behov
for ytterligere geotekniske grunnundersøkelser. Fremdrift og kostnader knyttet til dette må derfor
avklares senere.
Med den kapasitet vi har tilgjengelig i dag, skal supplerende geotekniske grunnundersøkelser med
borebåt kunne komme i gang medio september i år. Forutgående sjøbunnskotekartlegging forventes
å kunne utføres i månedsskiftet august/september i år. Miljøgeologiske undersøkelser ser vi for oss å
samkjøre med de geotekniske grunnundersøkelsene. Datarapport fra miljøgeologiske undersøkelser
skal da kunne foreligge i siste halvdel av oktober, og tilsvarende fra geotekniske undersøkelser medio
november. Innledende geoteknisk vurderingsnotat vil så kunne foreligge i første halvdel av desember
i år.
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Konklusjon og oppsummering av videre arbeid
Det må utføres befaring av område for å kunne vurdere aktsomhetsområder/fareområder for alle
typer skred og utglidninger, og om det er behov for grunnundersøkelser for å avgrense eventuelle
skredområder. Det vil da videre utføres en geofaglig (ingeniørgeologisk eller geoteknisk) vurdering
avhengig av skredtype som beskriver aktuelle tiltak som må utføres i forbindelse med byggesak og
om det er områder som vil kreve spesielle tiltak i forbindelse med reguleringsplaner.
Ved konkrete byggeplaner på land vil det være behov for å utføre supplerende grunnundersøkelser
og geotekniske vurderinger for å ivareta lokalstabiliteten i området. I området over marin grense vil
muligens prøvegraving være tilstrekkelig.
Ved framtidige utfyllinger i sjø vil det være behov for følgende tiltak:


Miljøtekniske grunnundersøkelser



Sjøbunnskartlegging utenfor LIV-bygget/industri område ved Løddjberget



Supplerende grunnundersøkelser



Stabilitetsanalyser ved fyllinger i sjø ved LIV-bygget/industri område ved Løddjberget



Sikring av fyllingsfot enten ved masseutskiftning eller spuntoppstøtting evt. peling /
kaiutforming



Muldring av bløte masser og forbelastning ved bygging på fyllinger

Hovedbegrensningen ved fyllingen i sjø vil være stabiliteten ut mot Trondheimsfjorden.
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