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Reguleringsplan for Berlevåg industripark inneholder store industriområder for produksjon av
hydrogen/ammoniakk/farlige stoffer og oppdrettsanlegg på land, samt kombinert formål. Industriområdet
deles i to av fylkesvegen, som er eneste vegforbindelse til/fra Berlevåg.

Det er synliggjort 14 mulige uønskede hendelser.

En av de hendelsene er allerede etablert avbøtende tiltak for, mens de fleste kan minimeres gjennom
risikoreduserende tiltak.

Risiko kan minimeres gjennom risikoreduserende tiltak, for alle de mulige hendelsene som er forbundet
med risiko. Det anbefales å stille krav i planbestemmelsene og rekkefølgekrav. Noen avbøtende tiltak
sikres gjennom plankart.

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. Selv om
hydrogen og ammoniakk er farlige stoffer, er det ingenting som tilsier at det kan medfører så stor risiko at
det skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres.
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2 Innledning
Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i
forbindelse med Berlevåg kommune.

Figur 2-1 viser et oversiktskart med lokalisering av planområdet.
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Figur 2-1. Oversiktskart med lokalisering av planområdet Berlevåg industripark.

2.1 Formål
Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for
samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med
Berlevåg industripark i Berlevåg kommune. Mer konkret er formålet følgende:

· Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over
de uønskede hendelsene.

· Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.

2.2 Hjemmel
Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en
ROS-analyse ved planer for utbygging.

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse:

«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
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arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig
for å avverge skade og tap».

2.3 Avgrensinger
· ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller

sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.

· Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal
inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

· Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er
behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å
forebygge risiko.
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3 Metode
3.1 Begreper og definisjoner

Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller
varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse.

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.

Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller utbyggingsformålet.
DSBs veileder tar utgangspunkt i samme konsekvensvurdering for alle mulige uønskede hendelser.
Konsekvens skal vurderes for de tre konsekvenstypene liv og helse, stabilitet og materielle verdier.

Risiko er en vurdering av sannsynligheten for at en hendelse kan skje, hva konsekvensen vil bli og
usikkerhetene knyttet til dette, muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få.
Vurdering av risiko innebærer følgende vurderinger:

· mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden
· sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe
· sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene
· hvilke konsekvenser hendelsen vil få
· usikkerheten ved vurderingene

Sårbarhet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barrierer, og
evnen til gjenopprettelse.

Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere risiko
og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.

Usikkerhet: Vurdering om kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger.

3.2 Generell beskrivelse av metode
En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke
risiko og sårbarhet samt å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi
et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. I denne analysen
brukes metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet
i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017.
Figur 3-1 viser trinnene i ROS-analysen og beskriver hvor de forskjellige elementene er omtalt i
denne rapporten.

Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (kilde, DSB; 2017).

Kapittel 3
• Beskrivelse av planområdet

Kapittel 4
• Identifisere mulige uønskede hendelser

Kapittel 5
• Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet)

Kapittel 5
• Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Kapittel 6
• Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
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3.3 Sannsynlighetsvurdering
I en ROS-analyse gjøres en vurdering av sannsynlighet for om hendelsen vil inntreffe. Sannsynlighet
brukes som et mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i det
aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.

Tabell 3-1. Sannsynlighetskategorier for planROS.

SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET
(PER ÅR)

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 %

Middels 1 gang i løpet av 10–100 år 1–10 %

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 %

Tabell 2-2 og 2-3 viser sannsynlighetskategoriene for naturhendelsene flom/stormflo og skred (som
følger av kravene gitt i TEK 17, kapittel 7). Tabellene benyttes for å fastsette sikkerhetsklasse
dersom området er utsatt for flom eller skred.

Tabell 3-2. Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo.

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE FORKLARING

Små Middels Store

Høy
1/20

F1 Byggverk med lite personopphold og små
økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser.
Eks. garasje og lagerbygning.

Middels
1/200

F2 Byggverk beregnet for personopphold. Eks. bolig,
fritidsbolig, skole, kontorbygg og industribygg.

Lav
1/1 000

F3 Byggverk som er sårbare samfunnsfunksjoner. Eks.
sykehjem, brannstasjon, politistasjon, infrastruktur av
stor samfunnsmessig betydning.

Tabell 3-3. Sannsynlighetsvurdering for skred.

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE FORKLARING

Små Middels Store

Høy
1/100

S1 Byggverk med lite personopphold og små
økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser.
Eks. garasje og lagerbygning.

Middels
1/1 000

S2 Byggverk beregnet for personopphold. Eks. bolig,
fritidsbolig, skole, kontorbygg og industribygg.

Lav
1/5 000

S3 Byggverk som er sårbare samfunnsfunksjoner. Eks.
sykehjem, brannstasjon, politistasjon, infrastruktur av
stor samfunnsmessig betydning.
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3.4 Konsekvensvurdering
I forbindelse med at det gjøres en vurdering av sannsynlighet for om en hendelse vil inntreffe gjøres
det også en vurdering av konsekvensene av en tenkt hendelse. Konsekvensene deles inn i ulike
konsekvenstyper for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder
alvorlighetsgrad for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Det er brukt følgende
konsekvenskategorier i denne ROS-analysen:

Liv og helse: Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre
som kan bli påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.

Tabell 3-4. Konsekvenskategorier for liv og helse.

K Konsekvens-
kategorier

Dødsfall Skader Forklaring

K1 Høy >5 >20 Over 5 dødsfall og/eller over 20 skadde

K2 Middels 1-5 3-20 1-5 dødsfall og/eller inntil 20 skadde

K3 Lav Ingen 1-2 Ingen dødsfall, men inntil 2 skadde

Stabilitet: Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt
av hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på
mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.

Tabell 3-5. Konsekvenskategorier for stabilitet.

Ant. berørte

Varighet
< 50 50-200 > 200

> 7 dager Middels Høy Høy
2-7 dager Lav Middels Høy
< 2 dager Lav Lav Middels

Materielle verdier: Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede
hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendommen.

Tabell 3-6 Konsekvenskategorier for materielle verdier.

K Konsekvens-
kategorier

Økonomisk tap/materielle verdier

K1 Høy Større skade på infrastruktur/bygninger/kjøretøy

K2 Middels Skade på en eller flere kjøretøy og mindre skade på
infrastruktur/bygninger

K3 Lav Liten eller ingen skade på kjøretøy/infrastruktur/bygninger

3.5 Risikomatrise
På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et
risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene illustreres ved hjelp av en
risikomatrise. Risikomatrisen som benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging (DSB, 2017), og det vil bli presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i
sammendraget.
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3.6 Metode i dette prosjektet
Iht. DSBs metodikk er det gjennomført et arbeidsmøte i forbindelse med ROS-analysen. Formålet
med møtet var å kartlegge mulige hendelser som kan inntreffe. Arbeidsmøtet ble holdt den 01.09.21
og 12.09.2022, og hadde følgende deltakere:

Virksomhet Deltaker

Berlevåg kommune Bjarne Mjelde

Sweco Norge Milan Dunderovic
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4 Beskrivelse av planområdet og planforslaget
4.1 Planområdet

Størrelsen på området

Planområdets totale areal utgjør 1630 daa. For å få en bedre oversikt over planområdet er det delt
inn i ulike soner, A, B, C og D.

Figur 2 Oversiktsbilde av de ulike delområdene
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Delområde A

Delområde B

Delområde C

4.2 Planlagt tiltak
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet i de områdene som
reguleres til formålene bebyggelse og anlegg – industri, energianlegg, renovasjonsanlegg kombinert
bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg – veg, kai, molo, parkering, og andre tekniske
infrastrukturtraseer. Store deler av området reguleres til grønnstruktur – naturområde og friområde
som omfattes av store hensynsoner for høyspenningsanlegg, og krav vedrørende infrastruktur. Deler
av området reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, og
naturområde.

Planområdet skal i hovedsak bestå av store industriområder som vil romme hydrogenfabrikk,
oppdrettsanlegg på land og kombinert industri/lager virksomhet.

4.3 Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger
Deler av planområdet er utsatt for flom. Det er utarbeidet eget fagnotat som beskriver konsekvenser,
Berlevåg flomberegninger, utarbeidet av Sweco Norge i 2019. Det er også utarbeidet eget
geoteknisk fagrapport for Berlevåg industripark, Revnes, 10227680-RIG-NOT-001, utarbeidet av
Multiconsult.
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Mulige uønskede hendelser

Som en del av ROS-analysen er det gjennomført en innledende kartlegging av mulige hendelser og
potensielle farer innenfor planområdet, se tabellen nedenfor. Risikoidentifiseringen danner grunnlag
for hvilke potensielle farer som bør vurderes spesielt i ROS-analysen. Uønskede hendelser vurderes
nærmere i kap. 5.

4.4 Risikoidentifisering
Forhold som
kartlegges

Relevant
for
tiltaket

Kommentar Omtalt i
kap. 5

NATURRISIKO

Skredfare/ras/
Ustabil grunn
(snø, is, stein,
leire, jord og
fjell)

Er området utsatt for
snø- eller steinskred? Nei Området er nokså flatt og

ligger et stykke unna fjell
og områder som kan
utløse snø- og steinskred.
Ingen indikasjon i
databasen til NVE.
(sjekket 27.09.21)

Er området geoteknisk
ustabilt?
Er det fare for
utglidning/setninger på
tilgrensende område
med masseutskiftning,
varig eller midlertidig
senkning av grunnvann
m.v.?

Nei Rapport utarbeidet av
Multiconsult viser registrert
dybde til antatt berg
varierer mellom ca. 1 og
24 m, og bergoverflaten
ligger på mellom
kote minus 19,2 og kote
21,2 i borpunktene.
Rapport: Berlevåg
Industripark, Revnes
DATO / REVISJON: 27.
september 2021 / 00
DOKUMENTKODE:
10227680-RIG-RAP-001,
Multiconsult

Flom/storflom Er området utsatt for
springflo/flom i
sjø/havnivåstigning?

Ja Området nærmest
Storelva og sjøen er
innenfor
aktsomhetsområde for
flom.
Anbefalt laveste
terrenghøyde for
etablering av nye
byggetiltak er C+3.

Hendelse
nr. 1

Er området utsatt for
flom i elv/bekk? (lukket
bekk?)

Ja Området ved elva og
bekkene som renner i
planområdet er innenfor
aktsomhetsområde for
flom i elva.

Hendelse
nr. 2

Kan drenering føre til
oversvømmelser i
nedenforliggende
områder?

Nei Det er ingen kritisk
infrastruktur som er i
nedenforliggende område.
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Ekstremvær Kan området være
ekstra eksponert for
økende
vind/ekstremnedbør?

Ja Flom ved store regnskyll.
Aktsomhetsområde for
flom går gjennom
planområdet.

Hendelse
nr. 3

Skog/lyngbrann Kan område være
eksponert for skog eller
lyngbrann?

Nei Deler av planområde
består av lyng og kan
være utsatt for lyngbrann,
men risiko vurderes
minimal.

Regulerte vann Er det åpent vann i
nærheten, med spesiell
fare for usikker is eller
drukning?

Ja Storelva ligger i
planområdet og iser til på
vinteren, men det vurderes
ikke å være en risiko for
tiltaket.
Det er åpent sjøvann i den
nordre del av planområdet.
Det må vurderes
eventuelle hendelser
knyttet til eventuell
fallulykke i område kai og
molo.

Hendelse
nr. 4

Terreng-
formasjoner

Finnes det
terrengformasjoner som
utgjør en spesiell fare?
(stup etc)

Ja Helt sør i planområdet er
det et masseuttak som har
en bratt skråning på flere
titalls meter. Stupet
vurderes å være risiko for
fall for mennesker og dyr.

Hendelse
nr. 5

Radon Er det fare for høye
verdier av radon?

Nei Radon-kart viser at
området ligger i område
med lav til moderat
radonnivå. Dette blir
ivaretatt iht. TEK17.

Forhold som
kartlegges

Relevant
for
tiltaket

Kommentar Omtalt i
kap. 5

SAMFUNNSSIKKERHET

Kritisk
infrastruktur

Fins det faktorer i og
rundt planområdet som
gjør at det er økt risiko
for bortfall av
elektrisitet, data, og TV-
anlegg, vannforsyning,
renovasjon/spillvann,
veier, broer og tuneller
(særlig der det ikke er
alternativ adkomst)
Er tiltaket ekstra sårbart
for bortfall av kritisk
infrastruktur?

Ja Uten elektriskstrøm/energi
kan ikke industrien drive
sin virksomhet, samt at
Berlevåg tettsted kan
miste forsyning av
elektrisk strøm.

Hendelse
nr. 6
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Høyspent/
energiforsyning

Vil tiltaket endre
(svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

Nei Tiltaket vil ikke svekke
forsyningssikkerheten i
området. Tvert imot
tiltaket vil sikre bedre
stabilitet i leveranse av
elektrisk forsyning i
området.

Brann og
redning

Har området tilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Ja Kommunen la ny
vannledning helt fram til
hurtigrutekaia i fjor. En PE
225, denne skal ha
tilstrekkelig med
kapasitet.

Nytt vannverk er også
under bygging, det skal
også lever mer enn
tilstrekkelig.

Har området bare en
mulig adkomstrute for
brannbil?

Ja Det er kun én
adkomstrute, fylkevegen
mellom Berlevåg tettsted
og planområdet.

Hendelse
nr. 7

Terror og
sabotasje

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje/terrormål?
Er det terrormål i
nærheten?

Ja Eventuell sabotasje vil
skade anlegget og kan ha
betydning for
samfunnssikkerhet i form
av forsyning av energi og
eventuell virkning på
samfunnet grunnet utslipp
av giftige gasser fra
brennende materialer.

Hendelse
nr. 8

Skipsfart Er det fare for at
skipstrafikk fører til:
Utslipp av farlig last
Oljesøl
Kollisjon mellom skip
Kollisjon med bygning
inkludert
oppdrettsanlegg,
brygger og andre tiltak.

Ja Kai vil være
omlastningsområde for
ammoniakk. Det er fare
for utslipp av farlig gass.

Hendelse
nr. 9

Forhold som
kartlegges

Relevant
for
tiltaket

Kommentar Omtalt i
kap. 5

TRAFIKK

Ulykkespunkt Er det kjente
ulykkespunkt på
transportnettet i
området?

Ja SVVs database for
trafikkulykker viser at det
har vært flere
trafikkulykker i området.
Ulykkene skyldes glatt
veibane, forbikjøring og
ulykke hvor dyr er
innblandet. Alle ulykker
skjedde i en periode på
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1980- og 1990-tallet. Den
siste trafikkulykken
innenfor planområdet
skjedde i 1992. Den siste
ulykken i nærheten av
planområdet skjedde i
1997, for snart 25 år
siden. Det er all grunn til å
tro at de tidligere
ulykkespunktene har blitt
utbedret og at det er
innført avbøtende tiltak.

Farlig gods Er det transport av farlig
gods gjennom området?
Foregår det
fyllings/tømming av farlig
gods i området?

Ja Det skal foregå
produksjon av
hydrogen/ammoniakk som
skal fraktes ut av området.
Ammoniakk vil fylles på
båter og fraktes videre til
neste destinasjon.

Det er laget en egen
kvantitativ risikoanalyse
av hydrogen- og
ammoniakkanlegget.

Hendelse
nr. 10

Myke
trafikanter

Er det spesielle farer
forbundet med bruk av
transportnettet for
gående, syklende og
kjørende innenfor
området? (Ved kryssing
av vei, dårlig sikt,
komplisert trafikkbilde,
lite lys, høy
fart/fartsgrense?)
Til barnehage/skole
Til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg
Til forretninger
Til busstopp

Nei Området vil reguleres slik
at det ikke blir en fare for
de som skal ferdes inn på
området. Det er ikke lagt
opp til at uvedkommende
skal ferdes inne på
området, da dette er satt
av til industri.

Ulykker i
nærliggende
transportårer

Vil utilsiktede hendelser
som kan inntreffe på
nærliggende
transportårer utgjøre en
risiko for området?
Hendelser på vei
Hendelser på jernbane
Hendelser på
sjø/vann/elv
Hendelser i luften

Ja Eventuell ulykke i
havneområdet som
involverer skip som
transporterer ammoniakk.

Hendelse
nr. 11
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Forhold som
kartlegges

Relevant
for
tiltaket

Kommentar Omtalt i
kap. 5

VIRKSOMHETSRISIKO

Tidligere
bruk

Er området (sjø/land)
påvirket/forurenset fra
tidligere
virksomheter?
Industrivirksomhet,
herunder
avfallsdeponering?
Militære anlegg,
fjellanlegg,
piggtrådsperringer?
Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc?
Landbruk/gartneri?

Nei På Miljødirektoratets nettsider
er det ikke registrert
forurensing i grunn. Sørlige del
av området har ikke vært i
bruk tidligere og er derfor ikke
forurenset.

Virksomheter
med fare for
brann og
eksplosjon

Er det virksomheter i
nærheten som kan
medføre en fare for
tiltaket?

Nei Det er ingen andre
virksomheter som kan
medføre fare for tiltaket.

Vil tiltaket øke fare for
brann og eksplosjon?

Ja Produksjon av hydrogen fører
til økt eksplosjonsfare.

Hendelse
nr. 12

Virksomheter
med fare for
kjemikalie-
utslipp eller
annen akutt
forurensing

Er det virksomheter i
nærheten som kan
medføre en fare for
kjemikalieutslipp eller
annen forurensning?

Ja Det er fare for utslipp av
ammoniakk.

Hendelse
nr. 13

Vil tiltaket øke fare for
brann og eksplosjon?

Produksjon av hydrogen fører
til økt eksplosjonsfare.

Høyspent Går det
høyspentmaster eller
jordkabler gjennom
området?

Ja Det går høyspentmaster
gjennom området. Det går
både 22 kV og 66 kV
ledninger gjennom området.

Hendelse
nr. 14

Er det spesiell
klatrefare i
forbindelse med
master?

Nei Master ligger avsides i forhold
til boligområdet. De
planlegges inne i
industriområdet, som vil være
delvis stengt for
uvedkommende. Master er
ikke av en type som er lett å
klatre i.



ROS-ANALYSE SIDE 19 AV 41

5 Vurdering av risiko og sårbarhet
Identifiserte uønskede hendelser i kap. 4.1 er vurdert nærmere igjennom analyseskjema for hver
hendelse.

5.1 Hendelse 1: Springflo / havnivåstigning
NR. 1 NAVN PÅ HENDELSE Springflo/ Havnivåstigning

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Springflo/ Havnivåstigning i planområdet.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Springflo/ Havnnivåstigning S1 Hendelsen vil inntreffe en til flere
ganger per år.

ÅRSAKER

Årsaker til flom kan blant annet være kraftig regnvær, langvarig regnvær, snøsmelting, omslag til varmt
vær når det er mye snø som smelter raskt, og regnvær samtidig med snøsmelting.
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen eksisterende barrierer i planområdet. Molo i havneområdet er omringet av sjø på tre sider slik
at den ikke skaper en barriere.
SÅRBARHETSVURDERING

Det er ingen tiltak som skal bygges under kote +3,5.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Det er sannsynlig at springflo vil foregå par ganger i
året.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er lite sannsynlig at det vil bygges noen tiltak for personopphold innenfor sone for springflo.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K3

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det er lite sannsynlig at hendelsen vil
være fare for liv og helse. Det er ingen
bygninger som er /vil være innenfor
område for springflo/havnnivåstigning,

Stabilitet x Det er ingen sannsynlighet at
områdestabilitet vil bli påvirket av
springflo.
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Materielle verdier x Ingen skader på eiendom eller andre
materielle verdier.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Ingen konsekvenser.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Ingen usikkerhet. Det er ingen bygninger med daglig opphold som er i området.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Heve terreng over flomutsatt nivå og
ikke etablere tiltak lavere enn kote +3,5
og byggverk med personopphold lavere
enn kote +3,5.

Sikret gjennom bestemmelse.

5.2 Hendelse 2: Flom i elv
NR. 2 NAVN PÅ HENDELSE Flom i elv

Beskrivelse av uønsket hendelse: Flom i elv ved store nedbørsmengder eller ved snøsmelting.

NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Flom i elv S1 Hendelsen vil inntreffe minst én
gang hvert 200 år.

ÅRSAKER

Beskrevet i notat: Flom- og vannlinjeberegninger: Kommunedelplan for Revnes – Berlevåg kommune,
Sweco, 2019 (prosjektid.: 10213959)
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen eksisterende barrierer langs elvebredden.
SÅRBARHETSVURDERING

Det er utfør to beregninger for flom – Der det er beregnet vannstand ved to scenarier: 200-årsflom i
vassdraget og dagens havnivå (scenario 1), og middelflom i vassdraget med havnivå tilsvarende 200-års
returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 2 i TEK10/17) med klimapåslag i år 2100 (scenario 2).
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Det er forventet flom hvert 200 år.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Flom i elv forventes 1:200 (en gang i 200 år)

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K3
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KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det er ingen fare for liv og helse

Stabilitet x Det er ikke fare for stabilitet

Materielle verdier x Det er ikke fare for tap av materielle
verdier.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Det er ikke fare for tap av liv, stabilitet og verdier.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Ingen usikkerhet. Flom er kartlagt.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Tiltak som skal etableres i område sør
for fylkesvegen må prosjekteres med
hensyn til 200-årsflom (scenario 2).

Sikret gjennom bestemmelse.

5.3 Hendelse 3: Eksponert for økende vind/ekstremnedbør

NR. 3 NAVN PÅ HENDELSE Eksponert for økene vind

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Det blåser sterk vind i perioder av året.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Vind S1 Hendelsen kan betegnes som
kontinuerlig.

ÅRSAKER

Store deler av kyst-Norge er utsatt for sterke vind og storm. Kysten av Finnmark er ekstra utsatt, med
begrenset vegetasjon.
EKSISTERENDE BARRIERER

Området er relativt flatt. Det er ingen rette vertikale naturformasjoner som beskytter området for vind. Det
er heller ikke skog i området.
SÅRBARHETSVURDERING

Alle tiltak må ta høyde for sterk vind (storm).
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Kyst-Norge er utsatt for sterk vind gjennom hele året.
Noen vinterstormer er forventet hvert år.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er stor sannsynlighet for sterk vind i deler av året og noen vinterstormer.
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KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det kan ha betydelig konsekvens
dersom konstruksjoner ikke er
dimensjonert for å tåle sterk vind / over
lengre tid.

Stabilitet x Kan ha stor betydning for
energistabilitet dersom konstruksjoner.

Materielle verdier x Det kan oppstå store skader på
eiendom og/eller andre materielle
verdier.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Kan ha store konsekvenser dersom bygninger ikke dimensjoneres for sterk vind.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Ingen usikkerhet. Det er forventet sterkt vind i området.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Alle bygninger må føres opp etter
gjeldende teknisk forskrift, samt at det
må gjøres vurderinger om å forsterke
konstruksjoner ytterligere.

Det er ingen videre oppfølgning.

5.4 Hendelse 4: Åpent vann

NR. 1 NAVN PÅ HENDELSE Åpent vann

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Deler av området er knyttet til sjø. Det er fare for drukning/ ulykke tilknyttet åpent vann.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Sjøvann S1 Det er stor sannsynlighet for at det
skjer en ulykke en gang i løpet av
20-50 år.

ÅRSAKER

Fall i åpent vann/ sjøvann kan være føre til varige skader og i verste fall død.
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen sikkerhetsbarriere som hindrer fall i åpent vann.
SÅRBARHETSVURDERING
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Det må etableres stige og livbøyle
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Hendelsen er sjelden og har ikke et hyppig
gjentakelsesintervall.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er sannsynlig at det skjer ulykker på kai som brukes til industri og hvor det foregår lasting. Fare for fall-
og/eller skliulykke. Slike hendelser er imidlertid sjeldne. Det er ingen registrerte hendelser på dagens
anlegg og havn
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K2

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Vurdert ut fra antall
Kan forårsake død, men hendelsen er
sjelden.

Stabilitet x Vurdert ut fra antall
Ingen livsviktig infrastruktur vil holdes
stengt.

Materielle verdier x Vurdert ut fra direkte skade på
eiendom
Hendelsen er ikke relevant i forhold til
skade på eiendom.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Kan ha store konsekvenser for liv og helse ved fallulykke i vann og uten mulighet for umiddelbar redning.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav. Reguleringsplan stiller krav om redningsstige for hver 50 meter
i småbåthavn og kai. Redningsstige skal utstyres med livbøyer.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Redningsstige og livbøyer for hver 50
meter i havn og kai.

Sikret gjennom bestemmelse.

5.5 Hendelse 5: Farlig terrengformasjon / stup

NR. 5 NAVN PÅ HENDELSE Farlig terrengformasjon / stup

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Fallulykke fra stor høyde.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING
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Stup i steinbrudddet S1 Det er mulighet at hendelse kan
inntreffe én gang i 100 år,

ÅRSAKER

En kan falle ned fra stor høyde
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er allerede etablert et gjerde som sikrer at mennesker og dyr ikke faller ned.
SÅRBARHETSVURDERING

Det er ingen
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Lav sannsynlig for ulykke.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er ingen registrerte ulykker inntil nå. Den oppsatte gjerde tjener sitt formål.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K2

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det er lite sannsynlig fare for liv og
helse. Inntil nå er det ingen registrerte
ulykker

Stabilitet x Det er ingen sannsynlighet at en
hendelse vil føre til endring av stabilitet
i samfunnet.

Materielle verdier x Ingen skader på eiendom eller andre
materielle verdier.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Området rundt steinbruddet er allerede gjerdet inn slik at det ikke er fare for liv og helse.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav Området er gjerdet inn og inntil nå har det ikke vært noen
ulykker.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Dagens tiltak tjener sitt formål. Ingen oppfølging.
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5.6 Hendelse 6: Kritisk infrastruktur

NR. 6 NAVN PÅ HENDELSE Kritisk infrastruktur

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Ved eventuell brann, ulykke eller lignende i industriområde kan føre til midlertidig stenging av fylkesvegen.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Ingen S1 Hendelsen kan inntreffe minst én
gang hvert 100 år.

ÅRSAKER

Ved eventuell brann eller storulykke ii industriområde kan det føre til stengning av fylkesvegen som er
eneste vegforbindelse til/fra Berlevåg.
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen eksisterende barrierer i planområdet.
SÅRBARHETSVURDERING

Det må gjøres tiltak for å begrense ulykke/brann i industriområdet.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Slike ulykker er veldig sjelden.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er lite sannsynlig at slik ulykke vil finne sted.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K2

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det er sannsynlig at hendelsen vil
være fare for liv og helse. Avstand til
bebyggelse er såpass lang at det kan
være avgjørende for å redde liv og
begrense materielle skader.

Stabilitet x Kan føre til at Berlevåg blir avskåret på
landveg.

Materielle verdier x Mest sannsynlig

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Kan ha konsekvenser for vegforbindelse til /fra Berlevåg. Veg kan være stengt i en kort periode.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav. Slike hendelser er sjeldne. Tiltak mot brann skal dessuten
dokumenteres for hvert enkelt prosjekt.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
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Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Alle tiltak må ivareta sikkerhet i holdt til
brann- og eksplosjonsfare.

Alle tiltak må dokumentere tiltak mot brann- og eksplosjonsfare
i forbindelse med byggesøknad.

5.7 Hendelse 7: Adkomstrute for brannbil

NR. 7 NAVN PÅ HENDELSE Adkomstrute for brannbil

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Det er bare en adkomstrute, fylkesveien, fra tettsted Berlevåg til industrianlegget og kaiområde på
Revneset.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Ingen S1 Hendelsen kan inntreffe en gang
hvert 100 år.

ÅRSAKER

Veien kan være stengt, eller at brannbil ikke kommer frem i tide.
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen barrierer på veien, men veien kysser Storelva, og det er alltid fare for at en bru kan bli stengt
grunnet ulykke, uvær, flom, terrengutglidning,
SÅRBARHETSVURDERING

Store materielle skader og tap. I verste fall tap av menneskeliv.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Liten sannsynlighet for at hendelsen vil finne sted.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er lite sannsynlighet for at veien er stengt.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Kan forårsaket død.

Stabilitet x Vurdert ut fra antall
Dersom brann omfatter master så kan
det forårsaket brudd på forsyning av
elektrisk strøm.

Materielle verdier x Vurdert ut fra direkte skade på
eiendom
Ved brann i industrianlegget kan
økonomiske tap blir store.
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Samlet begrunnelse av konsekvens:
Hendelsen er vurdert til å være sjelden, men dersom den finner sted kan den forårsake store materielle
skader. Den kan også forårsake skade eller tap av menneskeliv. Hendelsen kan ha forstyrelse for daglig
liv dersom Berlevåg tettsted blir uten strøm.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav Det er nok vann for brannslukning i området.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Alle fabrikkanlegg og kai må ha tilgang
til slukkevann/ brannhydrant og
brannslukningsutstyr. Ansatte ved
anlegget må få opplæring og øvelse
dersom brann finne sted.

Sikret gjennom bestemmelse.

5.8 Hendelse 8: Terror og sabotasje

NR. 8 NAVN PÅ HENDELSE Terror og sabotasje

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Eventuell terror eller sabotasje kan forårsake eksplosjon ved anlegg for produksjon av hydrogen.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE

FLOM/SKRED
FORKLARING

Ingen S2 Hendelsen kan inntreffe en gang.

ÅRSAKER

Uønskede elementer kan forårsake eksplosjon ved anlegg for produksjon av hydrogen.
EKSISTERENDE BARRIERER

Området vil være inngjerdet. Anlegget ligger noe avsides fra hovedveg, noe som er fordel for å avverge
slik type ulykke.
SÅRBARHETSVURDERING

Det er liten sannsynlig at en slik hendelse vil finne sted.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Slike ulykker er sjelden.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Veldig liten sannsynlighet
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING
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Liv og helse x Kan føre til tap av menneskeliv.

Stabilitet x Kan føre til stenging av fylkesveg for
en periode og eventuell skade på
luftspenn for elektrisk strøm.

Materielle verdier x Kan ha store materielle skader på
fabrikken og omgivelsene rundt.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Kan har store konsekvenser for helse, samfunnsstabilitet og materielle verdier.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav. Tekniske anlegg skal være under kontinuerlig overvåkning.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Fabrikkområde for produksjon av
hydrogen/ammoniakk/energi skal
gjerdes inn. Det skal ikke tillattes
adkomst for uvedkommende.

Sikret gjennom bestemmelse.

5.9 Hendelse 9: Kollisjon skipsfart

NR. 9 NAVN PÅ HENDELSE Fare for kollisjon, utslipp av farlig last (oljesøl) eller
ammoniakk.

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Skip og båter ankommer kai. Det er fare for kollisjon og utslipp av farlig last (oljesøl) eller ammoniakk.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE

FLOM/SKRED
FORKLARING

Forurensing av sjø eller luft

ÅRSAKER

I havneområde kan oppstå kollisjon grunnet tett båt/skipstrafikk.
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen eksisterende barriere i havna som hindrer eventuell kollisjon.
SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Det er fare for kollisjon, men sannsynlighet er lav.

Begrunnelse for sannsynlighet:
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Det er lite sannsynlig at kollisjon i havna vil finne sted. Det er ingen registrerte kollisjoner inntil nå.
Det er større fare for grunnstøting.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Skade og tap av menneskeliv kan skje
ved kollisjon av båt/skip.

Stabilitet x Eventuell ulykke som involverer utslipp
av ammoniakk eller båtbrann kan føre
til store forstyrrelser i det daglige liv i
Berlevåg.

Materielle verdier x Det kan være store materielle verdier
på båt/skip.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Kan ha store konsekvenser for helse/liv, stabilitet i samfunnet og tap av materielle verdier.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav Kollisjon i havner foregår sjeldent. Ingen registrerte i Berlevåg.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Det skal ikke tillattes skipstrafikk i
kaiområde mens omlastning av
ammoniakk pågår.
Grunnstøting er sannsynlig, derfor bør
det være godkjent lager med oljelenser
som kan legges ut ved ulykke.

Sikret gjennom bestemmelse som omfatter formål kai.

5.10Hendelse 10: Fylling av farlig gods

NR. 10 NAVN PÅ HENDELSE Fylling av farlig gods

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Fylling av ammoniakk på skip.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE

FLOM/SKRED
FORKLARING

Ingen S2 Slike ulykker er sjeldne.
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ÅRSAKER

Fylling av ammoniakk på skip vil foregå i havneområdet på eksisterende kai.
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen eksisterende barrierer i planområdet. Molo i havneområdet er omringet av sjø på tre sider slik
at den ikke skaper en barriere. D
SÅRBARHETSVURDERING

Kollisjon, eventuelt annen type forstyrrelse kan føre til uønsket utslipp av farlig gods (ammoniakk)
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Største nominelle årlige sannsynlighet (1/xxx)

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er lite sannsynlig at slik hendelse vil finne sted så lenge omlastning av ammoniakk foregår uforstyrret.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det er stor sannsynlig at hendelsen vil
være fare for liv og helse.

Stabilitet x Eventuell lekkasje kan føre til panikk i
det lokalsamfunn.

Materielle verdier x Minimale skader.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Kan ha store konsekvenser for liv og helse, samt stabilitet i samfunnet.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav. De tekniske installasjoner vil være under kontinuerlig
overvåkning.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Ikke tillatte annen båttrafikk og
allmennferdsel innenfor sikkerhetssone.

Sikret gjennom bestemmelse.

5.11Hendelse 11: Ulykke i nærliggende transportårer

NR. 11 NAVN PÅ HENDELSE Ulykke i nærliggende transportårer
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Beskrivelse av uønsket hendelse:
Trafikkulykke på fylkesveg
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE

FLOM/SKRED
FORKLARING

Ingen S1 Hendelsen kan inntreffe en gang
hvert 100 år.

ÅRSAKER

En trafikkulykke kan stenge fylkesveg som er eneste vegforbindelse til/fra Berlevåg.
EKSISTERENDE BARRIERER

Nei, det er ingen midtdeler i vegbanen.
SÅRBARHETSVURDERING

Det er fare for trafikkulykke.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Det er og vil bli relativt lite trafikk i området.
Fartsgrensen er anbefalt satt ned.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Ulykkedata fra SVV viser liten sannsynlighet for trafikkulykke. Sannsynlighet øker ved større trafikk. Nye
prognoser for trafikk viser relativt lite trafikkbilde på fylkesveg.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Trafikkulykke i 80 sone kan før til tap
av menneskeliv og store
personskader. Det er usannsynlig å
overleve en frontkollisjon i 80 km/t.

Stabilitet x Kan føre til at fylkesveg blir stengt i en
kort periode.

Materielle verdier x Det er skader på bil som ansees som
relativt små.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Konsekvenser for liv og helse og mindre konsekvenser for samfunnsstabilitet.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Ingen usikkerhet. Det er liten sannsynlighet for at ulykke vil skje, og stenge for
trafikk over lengre tid.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Tillatt maks grense på fylkesvegen bør
settes ned.

Det må avklares med Fylkeskommunen og SVV gjennom egen
prosess.
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5.12Hendelse 12: Fare for brann og eksplosjon

NR. 12 NAVN PÅ HENDELSE Fare for brann og eksplosjon

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Brann og/eller eksplosjon i industriområde, særlig område for produksjon av hydrogen/ammoniakk/energi
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE

FLOM/SKRED
FORKLARING

Ingen S1 Hendelsen kan inntreffe en gang i
100 år.

ÅRSAKER

Hydrogen er høyeksplosivt stoff. Eksplosjon ved anlegget kan føre til ulykke.
EKSISTERENDE BARRIERER

Industrianlegg konstrueres slik at ulykke ikke skal forekomme.
SÅRBARHETSVURDERING

Installasjoner i industrianlegg skal dimensjoneres for å hindre eventuell ulykke.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x De tekniske installasjoner vil være under kontinuerlig
overvåkning.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er lite sannsynlig at ulykke vil finne sted. Anlegg dimensjoneres og konstrueres for at slike ulykker ikke
skal forekomme.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Hendelsen vil medføre fare for liv og
helse. Mennesker i umiddelbar nærhet
er mest utsatt.

Stabilitet x Kan skape panikk i samfunnet.

Materielle verdier x Eksplosjon av hydrogen kan føre til
store materielle verdier, mens utslipp
av gass ikke fører til materielle skader.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Eksplosjon av hydrogen kan føre til store materielle skader og være fare for mennesker i umiddelbar
nærhet. Utslipp av ammoniakk vil ikke føre til materielle skader, men kan være farlig for liv og helse



ROS-ANALYSE SIDE 33 AV 41

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav De tekniske installasjoner vil være under kontinuerlig
overvåkning.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Analyse for storulykkerisiko vedlegges
reguleringsplanen. Mer detaljert analyse
vedlegges byggesak.

Sikret gjennom bestemmelse.

5.13Hendelse 13: Utslipp av ammoniakk

NR. 13 NAVN PÅ HENDELSE Utslipp av ammoniakk

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Utslipp av ammoniakk som er giftig gass.
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Ingen S2 Slike hendelser inntreffer sjeldent.

ÅRSAKER

Ved en ulykke ifm. transport av ammoniakk på båt, omlastning av ammoniakk eller lekkasje fra rør eller
tank.
EKSISTERENDE BARRIERER

En del av rør skal være under bakkenivå, rør over bakkenivå skal være beskyttet med eget gjerde, mens
tank og omlastning skal ha kontinuerlig overvåkning. Det er ingen barrierer som sikrer skipstransport av
ammoniakk.
SÅRBARHETSVURDERING

Det tillattes ikke båttrafikk i deler av havneområde knyttet til kaia under omlastning av ammoniakk.
Sårbarheten vurderes derfor som ….
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x De tekniske installasjoner vil være under kontinuerlig
overvåkning.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Det er lite sannsynlig at kollisjon og utslipp av gass vil finne sted.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Hendelsen vil innebære fare for liv og
helse. Kan føre til død.
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Stabilitet x Kan skape utrygghet og usikkerhet i
samfunnet.

Materielle verdier x Ammoniakk skaper ikke materielle
skader.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Utslipp av ammoniakk kan ha store konsekvenser for liv og helse og skape panikk i det lokale samfunn.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav De tekniske installasjoner vil være under kontinuerlig
overvåkning.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Det skal utføres mer nøyaktig
sikkerhetsstudie i forbindelse med
dimensjonering av lastearmer på kai og
kapasitet på skip som skal frakte
ammoniakk, samt alt infrastruktur knyttet
til produksjon, lagring og transport av
ammoniakk. Rør, tank og annen
infrastruktur knyttet til omlastning av
ammoniakk skal ikke være tilgjengelig
for allmennheten.

Sikret gjennom bestemmelse.

5.14Hendelse 14: Høyspent

NR. 14 NAVN PÅ HENDELSE Høyspent

Beskrivelse av uønsket hendelse:
Høyspent
NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Ingen S2 Slike hendelser inntreffer sjeldent.

ÅRSAKER

Aktivitet under og rundt høyspent kan innebære risiko for liv/helse og ha konsekvenser for det lokale
samfunn.
EKSISTERENDE BARRIERER

Det er ingen eksisterende barrierer som hindrer aktivitet under høyspent.
SÅRBARHETSVURDERING

Det skal ikke tillattes aktivitet under høyspenten. Sårbarheten vurderes derfor som lav.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
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x Det er lite sannsynlighet at en ulykke vil inntreffe så
lenge ingen aktivitet tillattes under høyspent.

Begrunnelse for sannsynlighet:
Bruk av gravemaskiner, etablering av bygninger eller andre tiltak vil øke sannsynlighet for ulykke under
høyspent. Derfor må slike hendelser unngås.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier K1

KONSEKVENS-
TYPER

HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Sannsynlig at det vil ha konsekvenser
for liv og helse.

Stabilitet x Områdestabilitet vil sannsynligvis bli
påvirket av en eventuell ulykke under
høyspent.

Materielle verdier x Det kan være mindre, lokale skader på
selve ledningsnettet.

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Kan ha store konsekvenser for liv og helse, samt stabilitet i områdets energiforsyning. Noe mindre
materielle skader.
USIKKERHET BEGRUNNELSE

Ingen. Det tillattes ikke byggeaktivitet under høyspent.
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
Det tillattes ingen byggeaktivitet under
høyspent.

Sikret gjennom bestemmelse.

6 Hvordan påvirker analysen planlagt tiltak?

6.1 Sammenstilling
Risikoer som er avdekket gjennom foreliggende analyse er oppsummert i Tabell 6-1, Tabell 6-2 og
Tabell 6-3. Det er skilt mellom konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.

Tabell 6-1. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse.

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

SA
N

N
S

YN
LI

G
H

ET

STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING

Høy >10% 3, 4, 7,
8, 9, 11,
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12, 13,
14

1) Springflo/
Havnivåstigning

2) Flom i elv

3) Eksponert for økene
vind

4) Åpent vann

5) Farlig terrengformasjon
/ stup

6) Kritisk infrastruktur

7) Adkomstrute for
brannbil

8) Terror og sabotasje

9) Fare for kollisjon, utslipp
av farlig last (oljesøl)
eller ammoniakk

10) Fylling av farlig gods

11) Ulykke i nærliggende
transportårer

12) Fare for brann og
eksplosjon

13) Utslipp av ammoniakk

14) Høyspent

Middels 1-10%

Lav <1% 1, 2, 5, 6,
10

Tabell 6-2. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet.

KONSEKVENSER FOR STABILITET

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING

Høy >10% 3, 6, 7,
8, 12,
13, 14

Middels 1-10% 11

Lav <1% 1, 2, 4,5, 10

Tabell 6-3. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier.

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER

SA N N
S

YN LI G H
E T STORE MIDDELS SMÅ FORKLARING
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Høy >10% 3, 7, 8,
12

Middels 1-10%

Lav <1% 1, 2, 4, 5,
10, 11, 13,

14
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6.2 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen er det gjort en nærmere vurdering av om det er
tiltak som er aktuelle for å redusere risiko og sårbarhet.

Tabellen nedenfor oppsummerer forslag til tiltak og mulig oppfølging i videre prosess:

Hendelse Tiltak Oppfølging gjennom
planverktøy eller annet

Risikobilde etter tiltak

1 Lages bestemmelser for å
sikre at bygninger ikke blir
ført opp under kote +3

Krav i bestemmelsene Risikoen for flom
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

2 Lages bestemmelser for å
sikre at nye tiltak som skal
etableres i område sør for
fylkesvegen må
prosjekteres med hensyn til
200-årsflom.

Krav i bestemmelsene Risikoen for flom
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

3 Alle bygninger må føres opp
etter gjeldende teknisk
forskrift, samt at det må
gjøres vurderinger om å
forsterke konstruksjoner
ytterligere.

Ingen oppfølging siden nye
tiltak må følge byggteknisk
forskrift.

Uendret.

4 Redningsstige og livbøyer
for hver 50 meter i småbåt
havn og kai.

Krav i bestemmelsene Risiko for tap av
menneskeliv ved
fallulykke reduseres.

5 Dagens tiltak tjener sitt
formål.

Ingen oppfølging

6 Alle tiltak må ivareta
sikkerhet i henhold til brann-
og eksplosjonsfare.

Krav i bestemmelsene Risiko for stabilitet
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

7 Alle fabrikkanlegg og kai må
ha tilgang til slukkevann/
brannhydrant og
brannslukningsutstyr.
Ansatte ved anlegget må få
opplæring og øvelse i
hvordan de skal opptre
dersom brann finner sted.

Krav i bestemmelsene Risiko for skader ved
brann vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

8 Fabrikkområde for
produksjon av
hydrogen/ammoniakk/energi
skal gjerdes inn. Det skal

Krav i bestemmelsene Risiko for uønskede
hendelser vurderes å
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ikke tillattes adkomst for
uvedkommende.

være redusert etter
gjennomføring av tiltak.

9 Det skal ikke tillattes
skipstrafikk i kaiområde
mens omlastning av
ammoniakk pågår. Ingen
annen skipstrafikk skal være
til hinder når skip lastet med
ammoniakk forlater
Berlevåg havn.

Krav i bestemmelsene Risiko for kollisjon og
forurensning vurderes
å være redusert etter
gjennomføring av tiltak.

10 Ikke tillate annen båttrafikk
og allmenn ferdsel i
området.

Krav i bestemmelsene Risiko for kollisjon og
utslipp av gass
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

11 Maksimal tillatt fartsgrense
på fylkesvegen bør senkes.

Det må avklares med
Fylkeskommunen og SVV
gjennom egen prosess.

Risiko for trafikkulykke
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

12 Analyse for storulykkerisiko
vedlegges
reguleringsplanen. Mer
detaljert analyse vedlegges
byggesak.

Krav i bestemmelsene Risiko for skader
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

13 Det skal utføres mer
nøyaktig sikkerhetsstudie i
forbindelse med
dimensjonering av
lastearmer på kai og
kapasitet på skip som skal
frakte ammoniakk, samt alt
infrastruktur knyttet til
produksjon, lagring og
transport av ammoniakk.
Rør, tank og annen
infrastruktur knyttet til
omlastning av ammoniakk
skal ikke være tilgjengelig
for allmennheten.

Krav i bestemmelsene Risiko for skader
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.

14 Det tillattes ingen
byggeaktivitet under
høyspent.

Krav i bestemmelsene Risiko for skader
vurderes å være
redusert etter
gjennomføring av tiltak.
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6.3 Oppsummering
Reguleringsplan for Berlevåg industripark inneholder store industriområder for produksjon av
hydrogen/ammoniakk/farlige stoffer og oppdrettsanlegg på land, samt kombinert formål.
Industriområdet deles i to av fylkesvegen, som er eneste vegforbindelse til/fra Berlevåg.

Det er synliggjort 14 mulige uønskede hendelser.

En av de hendelsene er allerede etablert avbøtende tiltak for, mens de fleste kan minimeres gjennom
risikoreduserende tiltak.

Risiko kan minimeres gjennom risikoreduserende tiltak, for alle de mulige hendelsene som er
forbundet med risiko. Det anbefales å stille krav i planbestemmelsene og rekkefølgekrav. Noen
avbøtende tiltak sikres gjennom plankart.

I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. Selv om
hydrogen og ammoniakk er farlige stoffer, er det ingenting som tilsier at det kan medfører så stor
risiko at det skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres.
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7 Kilder
Litteratur

· Vannnett.no Vannforekomst

· Lov om klimamål (Klimaloven)

· Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

· Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

· Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

· Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

Kart og databaser

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Retningslinjer

·

Rapporter som er utarbeider som følge av ROS-analysen:

· GAB_ConceptRiskAssessment-P10033-v02-public-summary, Hyex,Safety 2021

· Geoteknisk vurdering Multiconsult 10227680-RIG-NOT-001

· Notat_flom_og_vannlinjeberegninger_Revnes_Berlevåg

Gode kilder/kartbaser:

https://www.nve.no/karttjenester/

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1103

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3

https://www.nve.no/karttjenester/
http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1103
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3

