Risiko og sårbarhetsanalyse
Metoder og forutsetninger
Analysener gjennomførtmed egensjekklistebasertpå rundskrivfra DSB1. Analysener basertpå
foreliggendeplanforslag. I risikovurderingeneer det tatt utgangspunkti relevantekravdokumenter.
Mulige uønskedehendelserer ut fra en generell/teoretiskvurderingsorterti hendelsersom kan påvirke
planområdetsfunksjon,utforming mm, og hendelsersomdirekte kan påvirkeomgivelsene
(henholdsviskonsekvenserfor og konsekvenserav planen).Forholdsomer medi sjekklista,menikke
er tilstedei planområdeteller i planen,er kvittert ut i kolonnen”Aktuelt?” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurderingav sannsynlighetfor uønskethendelseer delt i:
kan skje regelmessig;forholdeter kontinuerligtilstede.
- Sværtsannsynlig:
-

Meget sannsynlig:

kan skje av og til; periodiskhendelse(årlig)

-

Sannsynlig:

kan skje (ikke sannsynlig;ca. hvert 10 år)

-

Mindre sannsynlig:

mindreenn en gangi løpetav 50 år

-

Lite sannsynlig:

Hendelsener ikke kjent fra tilsvarendesituasjon/forhold,mendet er en
teoretisksjanse.

Kriterier for å vurderekonsekvenserav uønskedehendelserer delt i:
Personskade
Miljøskade
1. Ubetydelig
2. Mindre alvorlig

Ingenalvorlig skade
Få og småskader

3.Betydelig/
kritisk

Behandlingskrevende
skader

4. Alvorlig

5. Svært alvorlig/
katastrofal

Ingenalvorlig skade
Ikke varig skade

Omfattendeskader,
regionalekonsekvenser
medrestitusjonstid< 1 år
Alvorlige skadersom
Alvorlige skader,
medførervarigemén/en
regionalekonsekvenser
død
medrestitusjonstid> 1 år
Mangeskaddog/ellerdød Sværtalvorlig og
langvarige skalder,
uoppretteligmiljøskade

Skade
på
eiendom,
forsyning med mer.
Systembrudder uvesentlig
Systemsettesmidlertidig ut
av drift. Kan føre til mindre
skaderdersomikke det
finnes reservesystem.
Driftsstansi flere døgn.Kan
medførebetydeligskadepå
eiendom/økonomisk
tap.
Driftsstansover lengretid;
alvorlig skadepå eiendom/
stort økonomisktap.
Systemsettesvarig ut av
drift; uoppretteligskadepå
eiendom

Karakteristikkav risiko somfunksjon av sannsynlighetog konsekvenserer gitt i følgendetabell:
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-

Hendelseri rødefelt:
Hendelseri gule felt:

-

Hendelseri grønnefelt:

Tiltak nødvendig,i utgangspunktetikke akseptabelt
Tiltak må vurderes
Akseptabelrisiko, menrisikoreduserende
tiltak kan vurderes

Veilederfor kommunalerisiko- og sårbarhetsanalyser
(1994),systematisksamfunnssikkerhets
- og beredskapsarbeid
i
kommunene(2001),og temaveilederfra Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap”Samfunnssikkerhet
i
arealplanlegging,kartleggingav risiko og sårbarhet” (2011).
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Tiltak som reduserersannsynlighetvurderesførst. Hvis detteikke gir effekt eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenserkonsekvensene.
Konsekvens: 1.
Ubetydelig
Sannsynlighet:
5. Sværtsannsynlig/
kontinuerlig
4. Megetsannsynlig/
periodevis
3. Sannsynlig/flere
enkelttilfeller
2. Mindre sannsynlig/
kjennertilfeller
1. Lite sannsynlig/
ingentilfeller
5.4.2

2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

Uønskedehendelser,konsekvenserog tiltak

Tenkeligehendelser,risikovurderingog mulige tiltak er sammenfatteti følgendetabell.
Risikovurderingenforutsetterat beskrevnetiltak/plangrepgjennomføres
.
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns.Kons.

Risik
Kommentar/tiltak
o

Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold.
Er områdetutsatt for, eller kan planen/tiltaketmedførerisiko for:
1. Masseras/
-skred
Nei
Utsjekk iht. NVE`s databaser
2. Snø-/isras
Nei
Utsjekk iht. NVE`s databaser
3. Flomras
Nei
Utsjekk iht. NVE`s databaser
4. Elveflom/bekkeflom
Nei
Utsjekk iht. NVE`s databaser
5. Radongass
Nei
Vær,vindeksponering
. Er området:
6. Vindutsatt

Ja

3

2

Med høyde1666moh er området
vindutsatt.
7. Nedbørutsatt
Ja
3
3
Mer ekstremnedbør
de sisteåra.Forventet
nedbørsøkningpå 10-15% fram mot 2100.
Sistehendelsei 2017medførtebetydelige
erosjonsskader
på atkomstvegentil
Trontoppen.
Natur- og kulturområder. Medførerplanen/tiltaketfare for skadepå:
8. Sårbarflora
Nei
Jfr. kap.6 i planbeskrivelsen
9. Sårbarfauna/fisk
Nei
Jfr. kap.6 i planbeskrivelsen
10. Verneområder
Nei
11. Vassdragsområder
Nei
12. Fornminner
Nei
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13. Kulturminne/-miljø/landskapsbilde
Menneskeskapteforhold

Nei

Jfr. kap.2.4i planbeskrivelsen

Strategiskeområderog funksjoner. Kan planen/tiltaketfå konsekvenser
for:
14. Vei, bru, knutepunkt

15. Havn, kaianlegg
16. Sykehus/-hjem, kirke
17. Brann/politi/sivilforsvar
18. Kraftforsyning
19. Vannforsyning
20. Forsvarsområde
21. Tilfluktsrom
22. Områdefor idrett/lek
23. Rekreasjonsområde
24. Vannområdefor friluftsliv

Ja

3

2

Forventetøkt trafikk til Trontoppen
medførerflere kjøretøyi avkjørselenfv.
681 og Tronsvanglia.

2

1

Eksisterendebiltrafikk medførerstøy- og
støvforurensning
.

2

2

Forventetøkt biltrafikk vil gi økt støy- og
støvbelastning,særligf or bebyggelselangs
Tronsvangveien.
Tiltak for reduksjonav
støvbelastningmå iverksettesi tørre
perioder.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Forurensningskilder
. Berøresplanområdetav:
25. Akutt forurensning
26. Permanentforurensning
27. Støv og støy; industri
28. Støv og støy; trafikk

Nei
Nei
Nei
Ja

29. Støy; andrekilder
30. Forurensetgrunn
31. Forurensningi sjø/vassdrag
32. Høyspentlinje(stråling)
33. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver/olje/
gass/radioaktivitet)
34. Avfallsbehandling
35. Oljekatastrofeområde

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Medførerplanen/tiltaket:
36. Farefor akutt forurensning
37. Støy og støv fra trafikk
38. Støy og støv fra andrekilder

Nei
Ja
Nei

39. Forurensningtil sjø/vassdrag
40. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiverosv)

Nei
Nei

Transport.Er det risiko for:
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41. Ulykke medfarlig gods

42. Vær/førebegrenser
tilgjengelighettil området

Nei

Ikke kjent om farlig godsblir transporterttil
Trontoppen,knyttet til de eksisterende
installasjonene.
Ekstremnedbørsomskader/stenger
adkomstvegvil midlertidig hindre adkomst
til Trontoppen.Om vinterener veg
stengt/ikkebrøytet.Det kan ogsåkomme
snøpå toppenom sommeren.Det bør
etableressnuplasserpå kritiske punkt
dersomnoenfår behovfor å snu bilen da
det vil medførefare å ryggebakover.

Ja

1

3

43. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

1

4

44. Ulykke medgående/syklende

Ja

1

3

45. Andre ulykkespunkter

Ja

2

3

1

4

Teleinstallasjonene
og radarmastaer klare
sabotasje
-/terrorobjekter.

2

3

Stein i områdetkan medførefare for fall.
Kanaliseringav ferdselpå tilrettelagtsti vil
redusererisikoenfor dette.Noen vil alltid
prøvesegutenforstien.Ogsåfristendeå
bevege segutenfor planområdetfor å sepå

Trafikksikkerhet
Forventetøkt trafikk til Trontoppen
medførerflere kjøretøyi avkjørselenfv.
681 og Tronsvanglia.Bedringav
siktforholdenei krysset, vil minskerisiko
for ulykker.
Ved økt biltrafikk opp til Trontoppen,kan
dettemedføreøkt risiko for ulykker med
gående/syklende
på adkomstvegen
.
Veien er bratt og svingete,og har pr i dag
ingen sikring for utforkjøring. Ved økt
tilretteleggingvil flere ledestil å kjøre opp
hit, og bådesjåførerog kjøretøyervil bli satt
på prøvefør en er oppepå toppen. Sikring
av de brattestepartienemedstabbesteiner
vil
redusere faren for store konsekvenser
dersom noe skjer langs veien. Det bør også
etableresen eller flere tydelige snuplasser
dersom noen har behov for å snu før en
kommer helt opp. Plutselige snøfall om
sommeren kan komme overraskendepå
underveis.

Andre forhold
46. Er tiltaket i segselv et
sabotasje
-/terrormål?
47. Er det potensiellsabotasje
/terrormåli nærheten?

Nei

48. Regulertevannmagasiner
med
spesiellfare for usikkeris,
endringeri vannstandmm
49. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiellfare (stup
etc.)

Nei

Ja

Ja
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utsikten.Økt gradav tilgjengelighet gir
derfor totalt settøkt risiko for skader.
50. Gruver,åpnesjakter,
steintipperetc.

Nei

51. Nedfall av is fra Teletårnet

Ja

1

4

52. Lynnedslag

Ja

1

4

53. Hang-/(paragliding)

Ja

2

4

Det kan rase is fra tårnet, særlig på
forsommeren.Ved kraftig vind kan deler av
isen fly horisontalt ut fra tårnet og treffe
personernedenfor.Viktig med skilting om
faren ved dette. Kanaliseringav ferdsel til
utkikkspunktet vil redusere risikoen for
dette.
Det kan værefare for lynnedslagpå en slik
fjelltopp. Det er montert lynavledere fra
Teletårnet,som er sikret i bakken,og som
ikke skal utgjøre noen fare for ferdsel i
området. Utkikkstårnet vil ikke bli sikret
med lynavleder,men skiltes om at det ikke
er trygt å oppholde seg der under slike
forhold.
Hang- og paraglidinger en risikosport som
medførerhøy fokus på sikkerhetfor å unngå
skader/dødsulykker.

Spesielleforhold vedutbygging/gjennomføring
54. Ulykker ved
anleggsgjennomføring

55. Skolebarnferdesgjennom
planområdet

Ja

1

3

Nei

4

I anlegg- og byggeperioderkan det oppstå
en rekkeuønskedehendelser,bådemed
tankepå personell,maskinerog utstyr og
transportveg.Tiltakshaverplikter å
gjennomførenødvendigetiltak for å sikre at
anleggsarbeidet
ikke medfører uakseptabel
helse- og miljørisiko, og at anleggsarbeidet
ikke medførerforurensningsspredning
eller
fare for skadepå helseog miljø.
Byggherreforskriftenskrav til SHA skal
leggestil grunn.Dersomdettefølgesopp
sesrisikoen for ulykker/hendelse
r under
anlegg- og byggeperioderå væreliten.
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Endelig risikovurdering :
Analysenviser at det er 10 aktuellehendelsersomkan medførernevneverdigrisiko.
I tabellenundergis det en samletoppsummering.
Oppsummering:
Konsekvens: 1. Ubetydelig

Sannsynlighet:
5. Sværtsannsynlig/
kontinuerlig
4. Megetsannsynlig/
periodevis
3. Sannsynlig/flere
enkelttilfeller
2. Mindre sannsynlig/
kjennertilfeller
1 Lite sannsynlig/
ingentilfeller

28

2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

6, 14

7

37

45, 49

53

42, 44,53

43, 47, 51, 52

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

GjennomROS-analysenkonkluderesdet medat det er 14 aktuellerisikofaktorer/hendelser.Dissehar
ulik risiko etterå ha blitt vurdertmedhensyntil sannsynlighetog konsekvens.Slik det framgårav
matrisenover,er det ingenmulige hendelseri rød kategoriog 6 mulige hendelseri gul kategori.
Resterendemulige hendelserer innenfor grønnkategori.
Hendelsenr. 51 er ikke kategoriserti risikogradda det er sammensattsannsynlighetog konsekvens.
Dette er nærmerebeskrevetunder.
6. Vindutsatt:
Trontoppenrager1666m.o.hog det finnesikke trevegetasjoni området.Høydenover havettilsier at
planområdeter vindutsatt.
Aktuelle tiltak vil væreå sikre at nye anlegg- og byggetiltaki planområdettar forholdsreglerknyttet til
vindpåvirkning.
7. Nedbørutsatt:
Jf. Miljøstatus.novil normalnedbøren
fram mot 2100 økemed10-15%. I tillegg kan det forentesmer
ekstremnedbør
– heftigekortvarigeregnskurer.Sommeren2017 ble delerav vegenopp til Trontoppen
spylt bort, grunnetheftige regnskurer.
Aktuelle tiltak vil væregod nok dimensjoneringfor overvannshåndtering
, slik at skaderpå bygg og
anleggunngås.Planenleggeropp til bredeområderfor annenveggrunngrøntareal,noe som muliggjør
etableringav tilstrekkelig grøftesystemlangsatkomstvegen.
14. Vei, bru, knutepunkt :
I avkjørselenfv. 681 og Tronsvangliaer det registrerten ulykke fra oktober1996,meden lettere
skadet(Nasjonalvegdatabank
-NVDB). Siktforholdenei dagensavkjørselmot sører vanskeligemed
mye rtærsom hindrersikt.
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Forventetøkt trafikk til Trontoppenmedførerflere kjøretøyog dermedstørresjansefor uønskede
hendelseri avkjørselen.
Aktuelle tiltak vil værefjerning av sikthindrendevegetasjoni frisiktsonenmot nord og sør.
28. Støv og støy trafikk:
Dagensbiltrafikk til Trontoppenmedførerlitt støy og støv, utenat detteoppfattessombelastende.
37. Støy og støv fra trafikk:
Det forventesøkt trafikk til Trontoppennår utkikksplatåeter ferdig opparbeidet.Økt trafikk vil også
medføreøkning av støy og støv for toppområdet,samtfor bebyggelsenlangsadkomstvegentil toppen.
Aktuelle tiltak vil væreen bruks- og vedlikeholdsavtalefor veien gjennomTronsvangliafør åpningav
utkikkspunktet.
42. Vær/føre begrensertilgjengelighet til området:
Ved ekstremnedbør
som kan skade/stenge
atkomstveg
en, vil dettegi en midlertidig stengingav vegen
til Trontoppen.Plutseligesnøfallom sommerenkan ogsåforekomme.
Aktuelle tiltak: Sikre tilgang til grusmasserfor reparasjonskader.Reguleringsbestemmels
eneåpner
for midlertidig lagermedmassersom skal brukestil vedlikeholdav veg og plasser.
Det bør etableressnuplasserpå kritiske punkt dersomnoenfår behovfor å snubilen da det vil medføre
fare å ryggebakover.
43. Ulykke i av-/påkjørsler:
Forventetøkt trafikk til Trontoppenmedførerflere kjøretøyi avkjørselenFv. 681 og Tronsvanglia.
Aktuelle tiltak finnesi rekkefølgebestemmelse
7.1, somskal sikre tilstrekkelig sikt i avkjørselen.Dette
tiltaket vil væremedpå å minskerisiko for fremtidi ge ulykker.
44. Ulykke med gående/ syklende:
Forventetøkt trafikk til Trontoppenmedførerflere kjøretøypå adkomstvegenfra fv. 681 til
Trontoppen.Dette kan økerisikoen for ulykker medmyke trafikanter.Veien gjennomTronsvangliaer
smal,og det ligger tidvis saui veien.Dettemedførerat hastighetenpå vegenmå værelav.
Bruks- og vedlikeholdsavtalemedTronsvangliaveilag må etableres.Tronfjellveien er skiltet med30
km fartsbegrensning.
47. Potensieltsabotasje-/terrormål i nærheten:
De eksisterendeinstallasjonenefor telekommunikasjo
n og radaranleggethar et potensialsom
sabotasje
-/terrormål.Økt tilgjengelighettil Trontoppenvil kunnegi økt risiko for sabotasje/terror
mot
disseinstallasjonene.
Aktuelle tiltak forventeseksistereri beredskapsplanene
hoseierneav anleggene.
49. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiellfare (stup etc.):
Stein og bratteskrenteri områdetkan medførefare for fall.
Aktuelle tiltak: Kanaliseringav ferdseltil utkikkspunktet.Skilting av ferdselpå egetansvar.
51. Nedfall av is fra Teletårnet
Det kan raseis fra tårnet,særligpå forsommeren.
Aktuelle tiltak: Kanaliseringav ferdseltil utkikkspunktet. Skilting om fare for nedfall av is.
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52. Lynnedslag
Det kan værefare for lynnedslagpå en slik fjelltopp. Det er montertlynavlederefra Teletårnet.
Aktuelle tiltak: Godkjentelynavlederei bakken.Skilting om at detikke er trygt å oppholdesegpåtoppen
undertordenvær
53. Ulykker med hanggliding
Forutsetterhøy fokus på krav til sikkerhetog opplæring
54. Ulykker ved anleggsgjennomføring:Tiltakshaverplikter å gjennomførenødvendigetiltak for å
sikre at anleggsarbeidetikke medføreruakseptabelhelse- og miljørisiko, og at anleggsarbeidetikke
medførerforurensningsspredning
eller fare for skadepå helseog miljø. Byggherreforskriftenskr av til
SHA skal leggestil grunn.
Ut fra de vurderte tema og hendelser, konkluderes det med at planen i hovedsakikke medfører
uakseptabelrisiko for uønskedehendelser.
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