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ROS-analyse reguleringsplan Grandmo busenter  plan-ID 2018004 

Saksnummer:  18/1692 
Kommune:   Luster kommune (1426) 
Sakshandsamar: Inger Handegård 
Status:   Revidert ROS-analyse til 2. gongs handsaming 

Dato for revisjon av analysen: 02.09.2019  

ROS-analysen er basert på metoden presentert i DSB sin rettleiar for samfunnstryggleik i 
kommunen si arealplanlegging frå 2017. I tillegg er sjekklista for ROS-analysen distribuert av 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nytta til å identifisere uønskte hendingar.  
Sjekklista erstattar vedlegg 5 i DSB sin rettleiar.  

Planområdet 
Området er på ca. 8,5 daa. Innafor 
området ligg eit eksisterande busenter, to 
doble einebustader som vert nytta av 
busenteret, ein einebustad mot Øyagata og 
eit eksisterande bedehus. Dei to doble 
einebustadene skal rivast for å kunne 
bygge nye utleigebustader.  

Området ligg i kommunesenteret Gaupne, 

ca. 300 m frå sjølve sentrumskjernen. 

Heile området er flatt og har ei høgde på 

+/- 3 m.  

Området får tilkomst via Øyagata som ligg 

på kote ca. +2. Alle eksisterande vegar i 

området er asfaltert.  

Kva skal byggast 

- Ombygging av eksisterande busenter, 4 bueiningar. 

- Påbygg til eksisterande busenter for fellesareal, ny tilkomst og parkering. 

- Nybygg av 8 bueiningar for utleige. Skal knytast saman med eksisterande busenter. 

- Ny tilkomst til eksisterande bedehus og eksisterande omsorgssenter/aldersheim inkludert areal for 

parkering. 

Vurdering av tryggleik mot naturpåkjenningar 

Skred: Både busenter med utleigebustader og eksisterande bustad vert vurdert til å være i 

tryggleiksklasse S2. Det er neppe meir enn 25 personar på busenteret på same tid. Busenteret er ikkje 

ein sjukeheim eller lokal beredskapsinstitusjon. Bedehuset er vurdert til å vera i tryggleiksklasse S3. 

På bedehuset kan det vera fleire samla når det er møte der. Skredsonekartlegginga frå 2015 viser at 

heile området e utafor fareområde for skred. 

 

Flaum: Alle bygga i området er vurderte til å vera i tryggleiksklasse F2. Det er ikkje sterkt 

pleietrengande personar på Grandmo busenter, desse er på Gaupne sjukeheim. Dei kan vera 

ressurskrevjande, men dei fleste har god mobilitet og Grandmo busenter vert difor ikkje vurdert til å 

same tryggleiksklasse som ein sjukeheim. Det kan verte store økonomiske konsekvensar ved 

flaumskader på byggverket, men kritiske samfunnsfunksjonar vert ikkje sett ut av spel. Bygg i 

tryggleiksklasse F2 skal vera sikra mot 200 års flaum. Gaupne har flaumsonekartlegging frå 2019. 

Denne flaumsonekartlegginga har med eit klimapåslag på 20% for elva Jostedøla for å sikre mot 

klimaendringar/dagens situasjon.  
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Radon: Store deler av Gaupne har høge verdiar for radon og tiltak mot radon må takast omsyn til ved 

nybygg. (Rapport frå 2003 og NGU sine kart). Alle hus skal ha radonsperre. 

Infrastruktur 
Planområdet kan nytte seg av eksisterande vegsystem, men det må etablerast ei ny avkøyrsle til 
busenteret. Det må gjerast tiltak for å betra tryggleiken for både mjuke og harde trafikantar. Dette gjeld 
utforming av avkøyrsler, siktsoner og breidde fortau. 

Det er utbygd leidningsnettverk i området for både vatn og avløp. 

Brann 
Næraste brannhydrant ligg 2-300 m unna og det er 1,6 km til brannstasjonen som ligg i Gaupne. 
Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og sløkkemannskapet til Sogn brann og redning IKS frå 
2018 som gjeld reguleringsplan er fylgt. 

Vurdering av sannsynskategoriar 

Sannsynskategoriar  Tidsintervall Sannsyn (per år) 

Høg Oftare enn 1 gong i løpet av 10 år > 10 % 

Middels 1 gong i løpet av 10-100 år 1-10 % 

Låg Sjeldnare enn 1 gong i løpet av 100 år < 1 % 

 

Vurdering av konsekvenskategoriar 

Konsekvens Store Middels Små 

Liv og helse Dødelege skadar fleire 
personar 

Dødelege skadar éin 
person 

Personskadar 

Stabilitet Varig skade på eller 
tap av 
samfunnsverdiar 

Kortvarig skade på 
eller tap av 
samfunnsverdiar 

Ubetydelege skade på 
eller tap av 
samfunnsverdiar 

Materielle verdiar Materielle skadar over 
1 000 000 kr 

Materielle skadar 
100 000-1 000 000 kr 

Materielle skadar 
< 100 000 kr 

 

Tryggleikskategoriar flaum og stormflod (jf. TEK17 § 7-2) 

Tryggleiksklasse Konsekvens Største nominelle årlege sannsyn 

F1 liten 1/20 

F2 middels 1/200 

F3 stor 1/1000 

 

Tryggleikskategoriar skred (jf. TEK17 § 7-3) 

Tryggleiksklasse  Konsekvens Største nominelle årlege sannsyn 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

Venta konsekvens av klimaendringane for planområdet  
Informasjonen er henta frå Norsk klimaservicesenter sin klimaprofil frå Sogn og Fjordane sist revidert i 
2017. Det er venta ei auke i stormflodnivå som følgje av havnivåstigning og ei auke i episodar med 
kraftig nedbør. Samstundes er det mogleg at temperasturen stig og auka fordamping aukar risiko for 
tørke om sommaren. Snøgrensa vil bli høgare på grunn av eit varmare og våtare klima, noko som 
aukar faren for våtsnøskred i skredutsette område. Klimatilpassing i fylket bør rettast mot tilpassing for 
kraftig nedbør og auka problem med overvatn, havnivåstigning og stormflod, og endringar i 
flaumforhold og skred. I planområdet er det forventa at auka nedbør – ofte i samband med 
snøsmelting/bresmelting – vil gi auka fare for flaum.  

Risiko og sårbarheit i planområdet  
Dei moglege uønskte hendingane som er identifiserte i ROS-analysen i planområdet er (1) knytta til 
trafikkale forhold grunna ny utkøyrsle ut i Øyagata og (2) naturfarar med krav til tryggleik gitt i 
byggteknisk forskrift (TEK17) då planområdet er utsett for flaum. Under finn ein liste over tiltak som må 
og bør gjennomførast for å redusere risiko og sårbarheit i planområdet i høve planforslaget. Vurdering 
av risiko og sårbarheit vart gjennomført ved bruk av analyseskjema gitt i rettleiar frå DSB. 
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Tiltak som MÅ gjennomførast for å sikre tilstrekkeleg tryggleik i planområdet 

Sårbarheit/risiko Tiltak Oppfølging 

Fare for 200-års stormflod og 
havnivåstigning 

Heving av byggegrunn til 
kote 3,7 m 
 

Omsynssone i plankart med tilhøyrande føresegn, jf. pbl § 
12-6 med tilsvarande bruk som i § 11-8 (3) bokstav a) og 
12-7 nr. 4.  
Føresegnene: Forbod mot bygging av kjellar. 

Trafikkulykker ny avkøyrsle 
mot Øyagata.  

Siktlinjer og svingradius i 
samsvar med Vegnormal 
N100 frå 2018. 

Det er lagt til rette for at det skal vere tilstrekkeleg areal og 
svingradiusar slik at eit uttrykkingskøyretøy har tilgang. 
Planarbeidet har lagt rettleiar om tilrettelegging for 
rednings- og sløkkemannskap i distriktet til Sogn brann og 
redning IKS til grunn for utforming av alle avkøyrsler og 
tilkomst til busenteret.  

 
Tiltak som BØR gjennomførast for å auke tryggleiken i planområdet 

Sårbarheit/risiko Tiltak Oppfølging 

Fare for 200-års stormflod og 
havnivåstigning 

Vurdere betra sikring mot 
Jostedøla utafor 
planområdet 

Kommuneplanen, arealdelen, som er under revisjon i 
2019.  

 

Sjekkliste for potensielle, uønskte hendingar til ROS-analysen  

Sjekklista for ROS-analysen distribuert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er nytta i identifiseringa.  

Tema Døme uønskte hendingar Aktuelt i 
planområdet?  

Grunngjeving og kjelder 
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Ulykker i næringsområde 
med samlokalisering av 
fleire verksemder som 
handterer farleg stoff og/eller 
farleg avfall 

 
Ikkje aktuelt 

 
Det er ingen verksemder som handterer farleg stoff 
og/eller farleg avfall i ein radius av 450 m.  

Brann/eksplosjon, utslepp av 
farleg stoff, akutt forureining 
(storulykkeverksemd, til 
dømes prosessindustri, 
tankanlegg for væsker og 
gassar, eksplosiv- og 
fyrverkerilager)  

 
Ikkje aktuelt 

 
Det er ingen verksemder som handterer brannfarleg stoff i 
ein radius av 450 m. 
Næraste punkt er Gaupne bensinstasjon på 
Gaupnegrandane. 

Brann i bygningar og anlegg 
(t.d. tilkomst for naudetatar, 
sløkkevasskapasitet, 
responstid, behov for nye 
beredskapstiltak) 

 
Ja, god tilkomst for 
naudetatar er 
viktig.  

Tilkomst er utforma i planutkastet i samsvar med reviderte 
retningslinjer frå 2018 frå Sogn Brann- og Redning. 
Køyrebreidde minst 3,5 m, svingradius ytterkant veg 13 
meter mm. Det er brannhydrantar i Gaupne 
sentrum/nærområdet og brannstasjonen ligg i sentrum. 

Større ulykker (veg, bane, 
sjø, luft) 

Ikkje aktuelt Det er ingen større vegar nær planområdet.  
Næraste større veg er FV 55 med ådt 1550. 
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Overvatn Aktuelt Overflatevatn må løysast innafor planområdet.  
Dette er innarbeida i reguleringsplanføresegnene § 3 a 

Flaum i store vassdrag 
(nedbørfelt >20 km²) 

Reell fare Klimaprofil for Sogn og Fjordane, oppdatert 2017, viser eit 
klimapåslag på 20% på elva Jostedøla. 

Flaumfare i små vassdrag 
(nedbørfelt <20 km²) 

Ikkje aktuelt Planområdet er ikkje utsatt for flaum frå små vassdrag. 
 

Erosjon 
(langs vassdrag og kyst) 

Ikkje aktuelt Planområdet ligg ca. 190 m frå næraste elvebreidde. 
 

Skred i bratt terreng 
Lausmasseskred (jordskred) 
Flaumskred 
Snøskred 
Sørpeskred 
Steinsprang/ steinskred 

Ikkje aktuelt Gaupne har skredkartlegging gjort av NVE frå 2015. 
Planområdet ligg ikkje innafor registrerte skredfaresoner. 
Det er ikkje registrert potensiell jord- og flomskredfare i 
eller nær planområdet. 
 
 

Fjellskred  
(med flodbølge som mogleg 
følgje) 

Ikkje aktuelt Det er ikkje kjennskap til fare for store fjellskred med 
flodbølgje som følgje.  
 

Kvikkleireskred (i områder 
med marine avsetningar) 

Ikkje aktuelt Området er under marin grense, men det er ikkje kjende 
kvikkleireførekomstar i området. Planområdet er tidlegare 
utbygd, og nye tiltak i planutkastet vil ikkje medføre større 
terrenginngrep. 

Stormflo i kombinasjon med 
havnivåstigning 

Ikkje aktuelt Planområdet ligg utafor område for 2090 havnivå og 1000-
års stormflo, jfr. Kartløysinga for havnivå/stormflo til 
Kartverket 

Skog- og lyngbrann (tørke) Ikkje aktuelt Planområdet og området rundt er ikkje skogkledd. 
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UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK  

Uønskte hendingar er vurderte i samsvar med bruk av analyseskjema gitt i rettleiaren frå DSB. 

Hending nr: 1: Ny avkøyrsle mot Øyagata (o_SKV3) 
Omtale av uønska hending:  
- Det kan oppstå farlege situasjonar i kryss ved påkøyring/avkøyring Øyagata. 
 

Årsaker 

Opna opp att avkøyrsle som tidlegare har vorte stengt grunna dårleg sikt. 
 

Eksisterande barrierar 

Utforme kryssa med gode siktlinjer alle vegar. Flytte krysset mot omsorgsenteret lengre frå ny avkøyring til busenteret. 

Sannsyn Høg Middels Låg Forklaring 

1-10%  x  Krysset er utforma etter vegnormalane 

Grunngjeving av sannsyn: 
Det er 50 km/t på Øyagata i dag med fleire fartsdumper som reduserer farten meir.  

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategoriar  

Konsekvens typar Store Middels Små Forklaring 

Liv og helse   x Møteulykker, mindre personskader 

Stabilitet   x Ubetydeleg skade på eller tap av 
samfunnsverdiar. 

Materielle skader   x Materielle skadar < 100 000 kr. 

Samla grunngjeving av konsekvens: 
- Det er truleg liten fare for tap av liv grunna låg fart både i Øyagata og på vegen, men skader kan oppstå både på menneske 
og bil. 

Usikkerheit Grunngjeving 

Låg Fartsgrenser, frisikt og utforming er etter vegnormalane 

Forslag til tiltak og mogleg oppfølging i arealplanlegginga og anna 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen osv.  
Paragrafar viser til plan- og bygningslova 

Etablere regulerte siktsoner Føresegner § 12-7 nr. 4 i reguleringsplan 

Kunnskapsgrunnlag og deltaking i analysen 

Kjelder: - Rettleiar om tilrettelegging for rednings- og sløkkemannskap i Sogn brann og 
redning IKS frå 2018. 
- Veg og gateutforming handbok N100 frå 2013 

Vedlegg 
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Hending nr: 2: 200 års flaum ved Grandmo busenter, bedehus og bustad 
Omtale av uønska hending:  
- flaum grunna unormalt mykje nedbør, høg grunnvannstand, stor vassføring i elva Jostedøla  
- gjerne i kombinasjon med stormflo. 

Om naturpåkjenningar (TEK 17) Sikkerheitsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Ja, jf. § 7-2 F2 Bustad 
Busenter med utleigebustader, ikkje pleietrengande 
Forsamlingslokale med meir enn 10 menneske samla. 

Årsaker 

- Eksisterande busenter ligg på ca. kote 3. 
- Eksisterande bustad og bedehus og Øyagata litt under kote 3. 
- Heile Gaupne sentrum ligg flaumutsatt på gammal havbotn/flat elveslette. 
- Kombinasjon av unormalt mykje regn, snøsmelting, bresmeltinghøg og høg grunnvasstand grunna stormflo kan gi opptrening 
av vatn bak eksisterande elveforbygging. Eksisterande elveforbygging kan vera for låg/har manglar.  

Eksisterande barrierar 

Elveforbygging mot Jostedøla 

Sårbarheitsvurdering 

- Mykje overvatn kan trenge inn i bygg og skade bygg.  
- Mykje vatn kan vanskeleggjera tilkomsten til bygga. 

Sannsyn Høg Middels Låg Forklaring 

  
X 

  Bedehus og bustadhus ligg lågt/i lågpunkt 
jfr. flaumsonekart for Gaupne. 
Heile området er flaumutsatt for 500 års 
flaum (utan 20% klimapåslag). 

Grunngjeving for sannsyn: Flaumsonekart for Gaupne frå 2019.  
Det er lagt på eit påslag på 20% for klimaendringar og havstigning. 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategoriar  

Konsekvens typar Høg Middels Låg Forklaring 

Liv og helse   x Liten fare for at liv skal gå tapt. 

Stabilitet   x Få samfunnsinfrastrukturar som vert råka. 

Materielle skader  x  Største problemet er materielle skader 
grunna vatn i bygg. Ved heving av alle 
nye bygg er kostnaden stipulert til under 1 
mill kroner. 

Samla grunngjeving av konsekvens: 
- Det er truleg liten fare for tap av liv.  
- Heving av byggegrunn vil minske materielle skader 
- Største utfordringa er infrastrukturen/vegsystemet, som ligg lågt i heile Gaupne. 

Usikkerheit Grunngjeving 

Liten Flaumsonekarta er frå 2019.  
 

Forslag til tiltak og mogleg oppfølging i arealplanlegginga og anna 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen osv. Paragrafar 
viser til plan- og bygningslova 

- Sikre heile sentrum gjennom å heve eksisterande 
elveforbygging og gjera elveforbygginga 
samanhengande. 
- Heve terrenget for bygg over flaumutsett nivå 
- Der det er råd bør også vegar hevast. 
- Vurdere tiltak rundt bruer over Jostedøla som gir 
tilkomst til sentrum 

Omsynssone §12-6 i reguleringsplan med tilsvarande bruk som i § 11-
8 (3) bokstav a) i kommuneplan. 

Forbod mot kjellar Føresegner § 12-7 nr. 4 i reguleringsplan 

Kunnskapsgrunnlag og deltaking i analysen 

Kjelder: - Flaumsonekart frå 2019 
- Klimaprofil Sogn og Fjordane frå juli 2017 
- Skredfarekartlegging i Luster kommune 32-2015, NVE 

Vedlegg 

 
 

 


