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1.    INNLEDNING 

  
1.1   Hensikt  

Hensikten med denne ROS-vurderingen er å synliggjøre om planen vil medføre 
endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er 
akseptable eller ikke.  
 
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger:  
 
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 
er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12- 6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å 
avverge skade og tap”.  
 
 
ROS vurderingen gjennomføres med følgende trinn:  

 
- Bakgrunn, organisering, hvem har utarbeidet analysen, deltatt i arbeidet, dato, og 
metode. 
- Analyse; aktuelle uønskete hendinger (fra sjekkliste) skal holdes opp mot 
akseptkriterier, for å avgjøre om det er behov for tiltak. 
- Konklusjon, oppfølging av MÅ-tiltak. 

 
 

 
1.2   Metode  

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer 
basert på en metodisk innsamling av data. Foreliggende ROS-vurdering bygger på de 
samme prinsipper, og er i hovedsak basert på en kvalitativ risikovurdering, bygget på 
innhenting, innsamling og sammenstilling av ulike data, samt lokalkunnskap. Der 
offentlig data er tilgjengelig er dette kontrollert mot sjekkliste. (F.eks NVE 
kartgrunnlag/aktsomhetskart: Jord og flomskred, steinsprang, snøskred, snøskred og 
steinsprang (NGI), bratthet, svekket is, flomsone, flom, vannforekomster, nettanlegg ) 

 
Forliggende ROS-vurdering er oppdatert iht veileder Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, 2017, om «Samfunnssikkerhet i kommunenes 
arealplanlegging», samt oppdatert sjekkliste til denne (2018) 
 
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/ 
 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-
beredskap/Forebyggende-samfunnssikkerhet/ny-sjekkliste-til-ros-analyser-til-planer/ 
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1.3   Evaluering av risiko  

 
Denne ROS- vurderingen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen 
vist under.  
 
Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i:  
 
1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller - kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om  

tilsvarende i andre områder.  
2.  Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller - kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10- års 

periode 
3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller - skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere 

varighet 
4. Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet - skjer månedlig/forhold som 

opptrer i lengre perioder, flere måneder  
 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:  
 
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye.  
2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende 

forhold for enkeltpersoner.  
3.  Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske 

situasjoner.  
4.  Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mén; 

mange skadde; langvarige miljøskader.  
 
Akseptkriterier  
Planen / tiltaket medfører noe økt aktivitet på Hidle. Økt aktivitet fører i seg selv til noe 
økt risiko, som alle sammenlignbare tiltak/planer. Denne ROS-vurderingen tar derfor 
utgangspunkt i følgende akseptkriterier, som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 
risiko- og sårbarhetsvurderingen:  

 
- Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko  
- Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere 
risiko enn dagens bruk og sammenlignbare områder. 

 
Risikomatrise  
I risikomatrisen under er risiko gitt som summen av kombinasjonen av sannsynlighet 
og konsekvens.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hendelser i røde felt:  Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt  
- Hendelser i gule felt:  Tiltak må vurderes  
- Hendelser i grønne felt:  Ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes  

 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

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

1. Lite sannsynlig     
2. Mindre sannsynlig     
3. Sannsynlig     
4. Meget sannsynlig     
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1.4  Beskrivelse av planområdet  
 

Hovedformålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et større drivhus for 
planteproduksjon, ny restaurant, kurs og overnattingsmuligheter, hytter for 
innlosjering av ansatte og ny kai for nyttetransport samt utvikling av hagen med 
tilhørende anlegg. I tillegg ønsker en å tilpasse reguleringsplanen til forventet utvikling 
av hagen, og gi nødvendig fleksibilitet samtidig som reguleringsplanen skal legge 
forutsigbare rammer for arealdisponeringen. 	

 

 
 

Planavgrensning 
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2.    VURDERING AV RISIKO 
 
 
2.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser  
 

For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste.  
 
Hendelser som er aktuelle før eller etter godkjent plan avmerkes i tabellen under, og 
disse er håndtert videre i kapittel 3. 

  
 
 

 Forhold Tilstede Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
 
Natur og miljøforhold 
1 Elveflom Nei    
2 Tidevannsflom Ja 3 1  
3 Havnivåstigning Ja 3 1  
4 Skredhendelser Nei    
5 Fjellskred Nei    
6 Kvikkleire Nei    
7 Løsmasser Nei    
8 Overvann Ja 2 1  
9 Radongass Nei    
 
Vær og vindforhold 
10 Særskilt vindutsatt Ja 2 2  
11 Særskilt nedbørsutsatt Nei    
 
Natur og kulturområder, medfører plan/tiltak fare for skade/konsekvens på: 
12 Sårbar flora (rødliste) Nei    
13 Sårbar fauna (rødliste) Nei    
14 Verneområder Nei    
15 Vassdragsområder Nei    
16 Kulturminner Ja 1 1  
 
Menneskapte forhold, sårbarhet/strategiske forhold, medfører plan/tiltak konsekvens for: 
17 Veg Nei    
18 Kraftforsyningsanlegg Nei    
19 Havn/kaianlegg Ja 3 1  
20 Høyspentkabler Nei    
21 Sjøkabler Nei    
22 Avfallsbehandling Nei    
23 Institusjoner – helse/religion Ja 1 4  
24 Offentlige institusjoner – 

brann/politi/sivilforsvar 
Ja 1 4  

25 Vannforsyning Ja 1 2  
26 Forsvarsområde Nei    
27 Tilfluktsrom Nei    
28 Friluftsområde/lek/idrett Nei    
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 Forhold Tilstede Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
 
Forurensning. Berøres planområdet av: 
29 Fare for akutt forurensning Nei    
30 Permanent forurensning Ja 1 2  
31 Støy/støv Nei    
32 Stråling (høyspentlinjer) Nei    
 
Transport. Er det økt risiko for : 
33 Ulykke med farlig/risikofylt gods Nei    
34 Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet 
Ja 2 2  

35 Ulykke, land Nei    
36 Ulykke, sjø Nei    
 
Lek/fritid. Medfører plan/tiltak risiko for: 
37 Ulykke under lek/fritid Nei    
38 Drukningsulykke Nei    
 
Andre forhold 
39 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje/terrormål? 
Nei    

40 Er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærheten? 

Nei    

41 Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør særskilt fare? 

Nei    

42 Påvirkes området av regulerte 
vannmagasiner (usikker is, 
endringer i vannstand, 
dambrudd etc) 

Nei    

43 Er det gruver/sjakter/steinbrudd 
etc i nærheten 

Nei    

44 Ulykker ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    
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3.    HÅNDTERING AV RISIKO 
 

I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan disse  
håndteres. 

 
 
3.1 Pkt 2 - Tidevannsflom 

Området ligger på en øy. Deler av planområdet har kystlinje, denne vil berøres av evt 
tidevannsflom. Nye bygg/anlegg planlegges derfor over kote + 3, samt utenfor utsatte 
områder markert i NVE sitt aktsomhetskart (flom). Dette anses å fjerne risiko for 
skade ved tidevannsflom 

 
 
3.2 Pkt 3 - Havnivåstigning 

Området ligger på en øy. Deler av planområdet har kystlinje, denne vil berøres av 
havnivåstigning. Nye bygg/anlegg planlegges derfor over kote + 3, samt utenfor 
utsatte områder markert i NVE sitt aktsomhetskart - flom. Dette som ansees å fjerne 
risiko for skade ved havnivåstigning 

 
 
3.3 Pkt 8 - Overvann 

Planen medfører en liten økning i harde flater. Overvann er tenkt håndtert lokalt, slik 
det håndteres i dag. (Flor & fjære har en egen plan for overvann/vannhåndtering, som 
vil kunne ta opp i seg endringene ny plan/tiltak medfører) 

 
 
3.4 Pkt 10 - Særskilt vindutsatt 

Området ligger på en øy. Deler av planområdet har kystlinje, og er særskilt vindutsatt. 
Vindbelasting skal hensyntas i videre prosjektering. (F.eks plassering/utforming bygg) 

 
 
3.5 Pkt 16 - Kulturminner 

Det er registrert kulturminner innenfor planområdet. Disse sikres gjennom registrering 
og regulering.   

 
 
3.6 Pkt 19 - Havn/kaianlegg 

Det planlegges ny kai innenfor planområdet, i det som er regulert til småbåthavn, i 
gjeldende regulering. Eksisterende kai utvides. Dette vil påvirke (bedre) forholdene 
for transport og infrastruktur. Kai planlegges ihht lokale/nasjonale føringer og krav, og 
i dialog med berørte interesser. (Kystverket, navigatører, fiskeridirektoratet, 
naturmangfold i sjø etc. ) 

 
 
3.7  Pkt 23 - Offentlige institusjoner – helse/religion 

Området ligger på en øy, uten fast stasjonert redningsmannskap/utstyr. Dette er også 
eksisterende situasjon. Ny plan/tiltak medfører noe økt aktivitet, og derfor noe økt 
risiko for uønskede hendelser.  

 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp vil redningspersonell ha noe innsatstid. Foreliggende 
rutiner/planer hos Flor & Fjære skal oppdateres/tilpasses ny situasjon. Rutiner 
forutsettes å inkludere opplæring i livreddende førstehjelp hos ansatte, tilgang og 
kompetanse på hjertestarter, rutiner for evakuring/samlingspunkt brann samt rutiner 
for mottak av redningspersonell. (både fra båt og helikopter) 
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3.8  Pkt 24 - Offentlige institusjoner – brann/politi/sivilforsvar 
Området ligger på en øy, uten fast stasjonert redningsmannskap/utstyr. Dette er også 
eksisterende situasjon. Ny plan/tiltak medfører noe økt aktivitet, og derfor noe økt 
risiko for uønskede hendelser.  

 
Ved evt brann vil brannvesen ha lang innsatstid. Nye bygg/tiltak må planlegges / 
prosjekteres slik at sikker rømning for mennesker og dyr er ivaretatt uten bistand fra 
offentlig brannvesen. Foreliggende rutiner/planer hos Flor & Fjære skal oppdateres til 
ny situasjon 
 
Det finnes ingen brannstasjon på Sør-Hidle og således vil brannvesenets innsats skje 
via brannbåt som pr. I dag ligger til kai ved Jorenholmen i Stavanger sentrum. Total 
innsatstid er angitt til ca 30 minutter av Rogaland brann og redning IKS slokkeinnsats 
baseres bl.a. på bruk av ATV på egnet veinett, dette er avklart med Rogaland brann 
og redning IKS. (Ref uttale/referat arbeidsmøte nevnt nedenfor)  

 
Det er ikke kommunal vannforsyning på Sør-Hidle. Tilgang på slokkevann må skje via 
pumper, fra egnede vannmagasin, dette er avklart med Rogaland brann og redning 
IKS. (Ref uttale/referat arbeidsmøte nevnt nedenfor)  

 
Brannberedskap og konsekvens ved brann er vurdert av brannkonsulent (Brancon 
AS), samt gjennom dialog og arbeidsmøte (27.11.2019) med Strand kommune 
(planavdeling) og Rogaland brann og redning IKS. 
 
Uttale/referat fra overnevnte arbeidsmøte vedlegges ROS-analysen i sin helhet, og 
må følges opp i reguleringsplan/bestemmelser.  
 
Utdrag fra arbeidsmøtet er sitert nedenfor: 
 
” 
Nedenfor er en oppsummering av de tiltak som må være på plass for at 
brannvesenet skal kunne utføre tilstrekkelig rednings- og slokkeinnsats for 
anlegget Flor & Fjære:  
 
Eksisterende kaianlegg må være tilrettelagt slik at brannbåten kan legge til kai.  
 
Det må tilrettelegges med veinett for brannvesenets ATV mellom kaianlegg og 
planlagte byggverk samt til eventuelle åpne vannkilder som skal benyttes som 
slokkevann  
 
De deler av veinettet som skal benyttes av brannvesenets ATV må ha 
tilstrekkelig bredde som angitt i dette notat.  (Angitt til 2,2 m) 
 
Prosjektet må utarbeide planer/tegninger som angir hvilke deler av veinettet 
som skal benyttes av brannvesenet. Eventuelle åpne vannkilder / basseng som 
skal fungere som slokkevann skal også markeres på tegning.  
 
Dersom det etableres nytt kaianlegg på vestsiden skal dette tilrettelegges slik 
at brannbåt kan legge til kai. 
” 
 
Tiltak uthevet ovenfor (detaljert beskrevet i referat fra arbeidsmøte), må 
implementeres i reguleringsplan. 
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Brannkonsept og rutine for evakuering og håndtering av brann må utarbeides av 
kvalifisert brannrådgiver i hver enkelt byggesak. 

 
 
3.9 Pkt 25 - Vannforsyning 

Området ligger på en øy, uten offentlig vannforsyning. Plan/tiltak medfører økt 
vannforbruk. Flor & fjære har en egen plan for vannhåndtering, som vil kunne ta opp i 
seg endringene ny plan/tiltak medfører. Drivhus prosjekteres særskilt ift 
vannforsyning. 

 
 
3.10 Pkt 30 - Forurensning 

I ny plan legges det opp til et større drivhus innenfor planområdet. Denne aktiviteten 
medfører en viss forurensningsfare/avrenning til grunn. Et større drivhus vil også 
kunne være kilde til noe lysforurensning. Dette hensyntas, evt med avbøtende tiltak, i 
prosjektering av anlegg. 

 
 
3.11 Pkt 34 - Vær/føre begrenser tilgjengelighet 

Området ligger på en øy, ved svært dårlig vær (storm etc) vil tilgjengeligheten 
reduseres. Dette er situasjonen også i dag, rutiner for denne situasjonen (hos Flor og 
Fjære) videreføres. 
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4.    KONKLUSJON 
 
 
  
4.1   Risikomatrise  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risikomatrisen over viser en sammenstilling av resultatene fra den sjekkliste i pkt. 
2.1. Som det fremgår av matrisen over, er det 9 uønskede hendelser som havner i 
grønne felt, og 2 hendelser som havner i gult felt. 

 
4.2   Risikoreduserende tiltak  
 

Risikoreduserende tiltak er vurdert for alle 11 hendelser avdekket i sjekkliste.  
 
Tiltak er beskrevet spesifikt for hvert punkt 3.1-3.11, og følges opp i det videre 
planarbeid. (gjennom hhv arealformål og/eller hensynssoner og/eller bestemmelser) 
 

4.3   Vedlegg  
 

- Uttalelse fra Rogaland Brann og redning IKS etter arbeidsmøte, dat. 27.11.2019 
 

 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

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

1. Lite sannsynlig 1 2  2 
2. Mindre sannsynlig 1 2   
3. Sannsynlig 3    
4. Meget sannsynlig     



 
 
 

       
 
 
 

Strand Kommune - Sven Norland 
 
  
 
 
 
 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV. DATO 
 Tore Magnus Andersen-

2019/1753-6 
M80 27.11.2019 

 
 
 
SVAR - ARBEIDSMØTE MED STRAND KOMMUNE, PLANAVDELING 
VEDRØRENDE FLOR & FJÆRE  
 
I forbindelse med ovennevnte plan for Flor & Fjære har brannvesenet vært i møte med plan og 
forvaltning v/Sven Norland hos Strand kommune. Representanter ifra eierne av Flor & Fjære var 
også tilstede på møtet for å orientere om prosjektet samt forhold som har betydning for tilkomst og 
slokkemuligheter for brannvesenet. Med bakgrunn i dette har brannvesenet har vurdert 
planen/byggesaken slik den foreligger og har følgende kommentarer: 
 
Tidligere brev ifra ROGBR, datert 23.04.2019, er et såkalt standard brev som forsåvidt er lite 
relevant for situasjonen ute på Flor & Fjære, da brevet blant annet stiller en del kriterier til 
brannvesenets kjøretøy. Hensikten med et slikt standardbrev var mer ment som om at vi ønsket å bli 
kontaktet videre i saken. 
 
Det finnes som kjent ingen brannstasjon på Sør-Hidle og således vil brannvesentes innsats skje via 
brannbåt som pr. idag ligger til kai ved Jorenholmen i Stavanger sentrum. Ved fine værforhold har 
brannbåten en gangtid på 14 minutter fra Jorenholmen til Sør-Hidle. I tillegg kommer kjøretid ifra 
brannstasjonen til Jorenholmen samt slangeutlegg på selve øya. Den totale innsatstiden vil således 
være omkring 30 minutter ved gode værforhold. 
 
  



 
 
 
 
 
 
Brannvesenets innsats til eksisterende samt planlagte byggverk på Flor & Fjære vil idag skje ved at 
brannbåten legger til kai ved et av de to eksisterende kaianleggene som tilhører Flor & Fjære. 
Nedenforstående utsnitt er hentet ifra planbeskrivelsen og viser at det idag er to eksisterende 
kaianlegg som benyttes av Flor & Fjære. Kaianleggene er plassert på henholdsvis vest- og østsiden 
av anlegget som utgjør Flor & Fjære. De to nevnte kaianleggene skal begge være av en slik 
størrelse brannbåten vil kunne legge til ved dem.  
 
 

 
 
I planbeskrivelsen er det også angitt et mulig nytt kaianlegg på vestsiden av øya (markert med blått). 
Dersom dette kaianlegget etableres skal det tilrettelegges for at brannbåten kan legge til kai. De to 
eksisterende kaianleggende vil være tilstrekkelig for ROGBR å utøve innsats til eksisterende og 
planlagte byggverk. Det nye planalgte kaianlegget vil imidlertid sørge for en mer robust løsning samt 
kortere slangeutlegg til de planlagte byggverkene. 
 
Selve slokkeinnsatsten ifra brannvesenets side vil kunne foregå på to måter avhengig av hvilket 
brannscenario man møter. Ved mindre branner har brannbåten en mobil pumpe som kan lastes over 
på en av brannvesenets ATV'er og deretter kjøres til en åpen vannkilde for henting av slokkevann. 
Pumpen er av mindre størrelse og vil således ikke kunne gi tilstrekkelig slokkevann ved større 
branner. Ved mindre branner vil den imidlertid spare brannmannskapene for lengre slangeutlegg ifra 
brannbåten.  
 
Slokkevann (ikke forunset vann) som åpen vannkilde etableres på hensiktsmessige steder i forhold 
til bygningsmassen, slik at beredskapen kan ivaretas. Det ble opplyst under møtet at flere av 
vannkildene inne på Flor & Fjære området er av en slik størrelse at de håndterer en times tapping 
noe som tilsvarer en vannmegde på 180 m3. Eventuelt kan det etableres slokkvann fra annen 
vannkilde, eksempelvis basseng. 
 
Ved større branner vil slokkevannet bli levert ifra pumper på brannbåten. Da vil brannmannskapene 
benytte den medbrakte ATV'en til å legge ut brannslangene ifra båt til brannområdet. Således må de 
deler av veinettet som skal benyttes av ATV'en være dimensjonert for denne. Brannvesenets ATV 
har en netto bredde tilsvarende 1.2 m. i tillegg må også tilrettelegges med 0,5 m ekstra bredde som 
sikkerhet (det ble opplyst under møtet at hovedfremkomstveiene har en bredde på ca. 2,2 meter). 
Brannvesenets ATV'er er utstyrt slik at en bygningsbrann, grasbrann etc. kan slokkes. 



 
 
 
 
 
 
 
Utsnittet nedenfor er et illustrasjonsbilde utarbeidet av arkitekt Helen & Hard og viser hvordan 
området muligens vil bli seende ut. 
 

 
 
I henhold til illustrasjonsplanen utarbeidet av arkitekt Helen & Hard fremtstår det som om de nye 
planlagte bygningene vil få et veinett i nær tilknytning. Under møtet ble det enighet om at prosjektet 
utarbeider tegninger som viser kjøreveier for brannvesenet inne på anlegget. Når disse tegningene 
er utarbeidet bes de oversendes brannvesenet slik at det kan utarbeides såkalte objektplaner for 
Flor & Fjære området. 
 
 
  



 
 
 
 
 
Nedenfor er en oppsummering av de tiltak som må være på plass for at brannvesenet skal kunne 
utføre tilstrekkelig rednings- og slokkeinnsats for anlegget Flor & Fjære: 
 

 Eksisterende kaianlegg må være tilrettelagt slik at brannbåten kan legge til kai. 

 Det må tilrettelegges med veinett for brannvesents ATV mellom kaianlegg og planlagte 
byggverk samt til eventuelle åpne vannkilder som skal benyttes som slokkevann 

 De deler av veinettet som skal benyttes av brannvesenets ATV må ha tilstrekkelig bredde 
som angitt i dette notat. 

 Prosjektet må utarbeide planer/tegninger som angir hvilke deler av veinettet som skal 
benyttes av brannvesenet. Eventulle åpne vannkilder / basseng som skal fungere som 
slokkevann skal også markeres på tegning. 

 
Dersom det etableres nytt kaianlegg på vestsiden skal dette tilrettelegges slik at brannbåt kan   
legge til kai. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Randi Hetle         Tore Magnus Andersen 
fagansvarlig tilsyn        branninspektør 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Rogaland brann og redning IKS og har derfor ingen signatur. 


