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1. Innledning 
 
Grunneier av Garnvik gård har utarbeidet detaljreguleringsplan for Garnvik 
Gård i Kragerø kommune.  
Hensikten med planen er tilrettelegging for boligbygg på tomten og 
samtidig bevaring av hovedhuset. Planen tilrettelegger også for privat 
parkering tilknyttet bryggeanlegg til eiendommen.  
I henhold til Plan- og bygningsloven § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner før de 
skal behandles politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap 
om planområdet og arealbruk. 

ROS analysen er basert på planområdet og tiltak i henhold til planen.  

 

2. Sammendrag 
ROS analysen er en del av planbeskrivelsen for reguleringsplan Garnvik 
Gård.  
Uønskede hendelser registrert i denne analysen er vist i matrisen under.  
Hendelser er inndelt i røde områder der risikoreduserende tiltak påkrevd, 
hendelser i gule områder der tiltak bør vurderes og hendelser i grønne 
områder som innebærer en akseptabel risiko. 
 

Uønsket 
hendelse 

Risiko Forslag til tiltak 
 

 Liv 
og 
helse 

Stabilitet Materielle 
verdier 

 

Geotekniske 
forhold 

   Området er stabilt og ikke 
utsatt for utglidning.  

Springflo/flo    Det er lagt inn flomsone på 
reguleringsplan som regulerer 
tiltak i området BFS 

Radon i grunnen    Risikoreduserende tiltak 
oppfylles ved tiltak i henhold til 
teknisk forskrift. Utførelse i 
henhold til byggforsk 
detaljblader (520.706) 

Trafikale forhold    Kragerø kommune har på 
gang utbedring av G/S veg 
ved bryggeanlegget. En 
opprydding i dette vil gi sikre 
trafikale forhold. Sammen med 
fartsgrense på 30 km/t er dette 
tiltak som er nært i tid. 

Verneverdi    Området med våningshus med 
hage, reguleres til bevaring 
kulturmiljø og stabbur flyttes 

Naturmangfoldet    Uklart om det er aktuelt med 
tiltak for disse artene som 
sannsynligvis er innført. 
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3. Metode 
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er 
tilpasset andre veiledere og maler og i tråd med kommunale angivelser av ROS-
analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold 
og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 
sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.  
 

§ 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 arealplaner 
vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er 
nødvendig for å avverge skade og tap.  
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.  
 
ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale og grunnlagsinformasjon.  
Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består 
av følgende trinn i tråd med metodikk i DSB sin veileder for ROS analyser av 
2017.  

 
 

Beskrivelse av planområdet 
Del 4 

 

 
 

Identifisere mulige uønskede hendelser 
Del 5 

 

 
 

Vurdere risiko og sårbarhet 
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet Del 6 

 

 
 

Identifisere tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet Del 6 

 

 
 

Dokumentere analysen og hvordan den 
påvirker planforslaget Del 7 

 

 
 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere 
undersøkelser eller avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. 
Analysen gir grunnlag for eventuelle hensynssoner i plankartet og utforming av 
reguleringsbestemmelser.  
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a. Sannsynlighetskategori  
 

Sannsynlighet for planROS 
 

Sannsynlighetskategori Tidsintervall Sannsynlighet pr år 

Høy Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år 

>10 % 

Middels En gang i løpet av 
10-100 år 

1-10% 

Lav Sjeldnere enn en 
gang i løpet av 100 
år 

<1% 

 
 

b. Konsekvensvurdering 
 

 Konsekvenskategori 

Konsekv
enstype 

Store Middels Små 

Liv og 
Helse 

Personskade og/eller 
dødsfall. Langvarige 
miljøskader. Mange 
personer slutter å bruke 
området. 

Kan føre til 
personskade. 
Belastende forhold for 
en gruppe personer. 
Enkeltpersoner slutter 
å bruke området pga. 
opplevd risiko. 

Ingen person- eller 
miljøskade. Enkelte 
tilfeller av misnøye. 

Stabilitet 
 

System settes varig ut 
av drift 

System settes ut av 
drift over lengere tid 

Systembrudd 
uvesentlig 

Materiell
e verdier 

Uopprettelig skade på 
eiendom 

Alvorlig skade på 
eiendom 

Uvesentlig skade på 
eiendom 

 
 
 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de 
aktuelle hendelsene synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. 
risikomatrisen i tabell under. For hendelser i røde områder er risikoreduserende 
tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i 
grønne områder innebærer en akseptabel risiko. 
 

Risikomatrise 
 

S
a

n
n

s
y
n
lig

h
e

t 

Konsekvenser 
 

 
 

Små Middels Store 

Høy (>10%) 
 

   

Middels (1-10%) 
 

   

Lav (<1%) 
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Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle 
regler gjennom Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at 
byggverk skal plasseres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot 
skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Også endringer i forutsetninger 
for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).  
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres 
ulik sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles 
på sikkerhetsklasser for flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F) og 
sikkerhetsklasser for skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv (S). 
Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. 
Sikkerhetsklassen innebærer krav til hvilken faresone bygge formålet maksimalt kan 
plasseres innenfor. Det vises for øvrig til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 
(Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere forklaring av forskriftens krav. 

 
Sannsynlighet for flom og storflom 

F Sannsynlighets 
kategori 

Tidsintervall Sannsynlig 
pr år 

Forklaring 

F1 Høy En gang i 
løpet av  
20 år 

1/20 Byggverk med lite personopphold 
(garasje-lager) 

F2 Middels En gang i 
løpet av 
 200 år 

1/200 Byggverk beregnet for personopphold 
(f.eks. bolig, fritidsbolig campinghytte, 
skole og barnehage, kontorbygg og 
industribygg) 

F3 Lav En gang i 
løpet av 
1000 år 

1/1000 Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. 
sykehjem, sykehus, brannstasjon, 
politistasjon, 
sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som 
kan gi 
forurensningsfare) 

 
Sannsynlighet for skred 

S Sannsynlighets 
kategori 

Tidsintervall Sannsynlig 
pr år 

Forklaring 

S1 Høy En gang i 
løpet av  
100 år 

1/100 Byggverk med lite personopphold (f.eks. 
garasje, lager) 

S2 Middels En gang i 
løpet av  
1000 år 

1/1000 Byggverk der det oppholder seg 
maksimum 25 personer eller der det er 
middels økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. 
boliger, 
kjedede boliger og blokker med 
maksimum 10 boenheter, fritidsboliger, 
arbeids og publikumsbygg, brakkerigg, 
overnattingssted) 

S3 Lav En gang i 
løpet av 
 5000 år 

1/5000 Byggverk der det normalt oppholder seg 
mer enn 25 
personer eller der det er store 
økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. 
boliger i kjede, 
boligblokk eller fritidsboliger med mer 
enn 10 boenheter, arbeids- og 
publikumsbygg/brakkerigg/ 
Overnattingssted hvor det normalt 
oppholder seg mer enn 25 personer, 
skole, barnehage, sykehjem og lokal 
beredskapsinstitusjon) 
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4. Beskrivelse av planområdet 
 

Reguleringsplanforslaget 

 

Planområdet ligger ved Rørvik i Kragerø og omfatter eiendommen Gnr/bnr. 12/26 
i Kragerø kommune. Planområdet er på ca. 6,4 daa i størrelse av eiendommen 
som totalt er på ca. 9,0 daa. Planen erstatter del av plan for Rørvik Søndre fra 
1998. Formålet i nåværende og fremtidig plan er boligformål. 
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5. Uønskede hendelser 

Sjekkliste for uønskede hendelser i vedlegg er benyttet for identifisering av 
uønskede hendelser.  

Tabell uønskede hendelser 

Nr Hendelse Begrunnelse Kilde 

1 Geotekniske 
forhold 
Områdestabil
itet 

Grunnen består av tynn marin leire. 
Byggegrunn for planlagt nybygg blir på 
utsprengt fjelltomt. Det er ikke registret 
område for kvikkleire i NVE kartbase. 

NVE kartbase 
NGU kartbase 

2 Er området 
utsatt for 
springflo/flom 
i sjø/vann? 

Området mot Rørvikveien er vist i NVE 
atlas som flomutsatt. De planlegges 
ikke for bygg på det flomutsatte 
området 

NVE kartbase 

3 Er det radon i 
grunnen? 

I henhold til NGU radon aktsomhetskart 
er det moderat til lav risiko i området. 
Bygningsmessige tiltak i form av 
radonsperre eller andre tiltak i henhold 
til Byggforsk sine detaljer (NBI 520.706) 

NGU kartbase 

4 Trafikale 
forhold 

Rørvikveien må krysses for å benytte 
fortauet på sørsiden av Rørvikveien. 
Det er på gang utbedring av GS veg 
som vil bedre trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. 

Sjekkliste 

5 Verneverdi Låven er oppført i SEFRAK registeret, 
men ikke vernet. Hovedhuset vil ligge 
innenfor område bevaring i planen 

Forhåndskonferanse 

6 Medfører 
planforslaget 
risiko for 
naturmangfol
det 

Artskart viser observasjon av en nær 
truet art, rødsmelle og den sterk truete 
arten buskvikke. Arten er lokalisert i 
blomsterbed og sannsynligvis innført. 

Naturbase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Vurdering av risiko og sårbarhet 
 
Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i del 5 er presentert 
ved bruk av skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til 
risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er 
beskrevet nederst i skjemaet for hver hendelse.  
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Hendelser og identifisering av tiltak 

Nr.1 Uønsket hendelse geotekniske forhold 

Beskrivelse Tiltaket i planen ligger innenfor område med tynn marin leire. 
Sikkerhetsklasse S2 

 Område med marin leire vist på kartbase til NVE.  

Kartbasen er ikke oppdatert i forhold til fjell i aktuell byggetomt for 
nye bygg. Dagens bygg som er hovedhuset på Garnvik Gård ligger 
på marin leire, mens låvebygning ligger på fjell i bakkant av tomten.  

Forhold rundt marin leire er beskrevet i veileder fra NVE -sikkerhet 

mot kvikkleireskred. Terrenghelning mindre enn 1:15 begrenser 

mulighet for kvikkleireskred. Helningen på området fra byggeområde 

og på bevaringsområde er fra 1:25 og slakere. Kartbase hos NGU 

viser ikke areal med kvikkleire. Nye bygg innenfor byggeområder er 

forutsatt fundamentert til fjell. Det er derfor ikke registrert avbøtende 

tiltak for disse forhold. Grunnforhold for bygging er da enkel 

fundamentering. Eventuelt bygging på marin leire krever geoteknisk 

ansvar i byggesak.  
Områdestabilitet må vurderes ved kvikkleire, men kvikkleire er ikke 
registrert i området.   
Fra NVE sin veileder nr 7/2017  
Under punkt 3 
Avgrens områder med marine avsetninger. 
Områder med marine avsetninger kan finnes ved bruk av løsmassekart 
(www.ngu.no) og rapporter fra eksisterende grunnundersøkelser. I 
tillegg til områder med hav‐ og fjordavsetninger kan marine avsetninger 
også forekomme under flere andre typer avsetninger. 
Dersom planlagte byggeområder ligger utenfor områder med marine 
avsetninger, og de heller ikke kan rammes av skredmasser ovenfra, er 
området klarert for kvikkleireskredfare (gjelder både på kommune‐ og 
reguleringsplannivå). Det formuleres da en kort konklusjon og 
begrunnelse som kommunen kan nytte i ROS‐analyser og planbeskrivelse. 
Under punkt 7 
Avgrens løsneområder mer nøyaktig  
Data fra grunnundersøkelsene, befaringsrapport og en detaljert 
vurdering av topografi gir grunnlag for å avgrense mulige løsneområder 
nærmere. Supplerende grunnundersøkelser kan være nødvendig. Det 
forutsettes at dette utføres av geoteknisk fagkyndig. Geotekniker vil i sin 
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analyse kunne vurdere de lokale forholdene og bruke mindre 
konservative terrengkriterier enn de som er nevnt i punkt 5, og dermed 
innsnevre løsneområdene i forhold til de som er nevnt der. Empiriske 
data tyder på at de aller fleste løsneområder for kvikkleireskred 
begrenser seg til en terrenghelning større enn 1:15 for jevnt hellende 
terreng og maksimal utstrekning lik 15 ganger skråningshøyde i ravinert 
terreng (ref. /6/), se figur 4.1. Dette er brukt som kriterier i den 
nasjonale kartleggingen (ref. /2/). Det gjøres oppmerksom på at det er 
diskutert om disse kriteriene er konservative nok for de aller største 
skredene (ref. /22/). 

 

 
 Figur 4.1 Typiske kriterier for opptegning av faresonens 
løsneområder 

Sannsynlighe
t 

Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Nye tiltak fundamenteres direkte på 
grunnfjellet.  

Konsekvens Stor Middels Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X Sikre geotekniske 
forhold 

 

Stabilitet   X Ingen systembrudd  

Materielle 
verdier 

  X Sikker fundamentering  

Risikoreduserende tiltak: 
Området har marin leire, men har ikke sprøbruddsmateriale (kvikkleire) i henhold til 
kartbase fra NGU. Helningen er betydelig slakere enn 1:15 og fjell på oversiden av 
området kan ikke lage skredmasser på området. Konkllusjonen er derfor at området 
er stabilt.  
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Nr.2 Uønsket hendelse springflo/flo 

Beskrivelse Område er vist som flomutsatt på NVE Atlas. Sikkerhetsklasse F2.  

 
  

 
Området mot Rørvikveien er i NVE atlas vist som flomutsatt. Det 
planlegges ikke for nye bygg på det flomutsatte område som er 
regulert med a.3 faresone 320-flomfare. 

Sannsynlighe
t 

Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Flomutsatt område er ikke 
byggeområde for nye bygg. 

Konsekvens Stor Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X Alle bygg ligger over 
flomsonen 

 

Stabilitet   X Ingen systembrudd  

Materielle 
verdier 

 X  Alle bygg ligger over 
flomsonen 

 

Risikoreduserende tiltak: 
Det er lagt inn flomsone på reguleringsplan som regulerer tiltak i området BFS 
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Nr.3 Uønsket hendelse radon i grunnen 

Beskrivelse Området er definert med moderat til lav risiko 

 
  

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Med lav risiko er det mulighet for 
radonlekkasje til bygg.  

Konsekvens Stor Middels Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse  X  Kjent risiko ved radon i 
grunnen 

 

Stabilitet   X Ingen systembrudd  

Materielle 
verdier 

  X Ingen  

Risikoreduserende tiltak oppfylles ved tiltak i henhold til teknisk forskrift. Utførelse i 
henhold til byggforsk detaljblader (520.706) 
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Nr.4 Uønsket hendelse trafikale forhold 

Beskrivelse Trafikksituasjon for myke trafikanter 

 
 Rørvikveien må krysses for å benytte fortau på sørsiden.  

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Rørvikveien har fartsgrense på 30 
km/t 

Konsekvens Stor Middels Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse  X  Det er i perioder stor 
trafikk på smal veg 

 

Stabilitet   X Ingen systembrudd  

Materielle 
verdier 

  X Kun mindre skader på 
kjøretøy 

 

Risikoreduserende tiltak vil bli utbedring av G/S veg som vil bedre trafikksikkerhet for 
myke trafikanter. Det er sommertrafikken som er utfrodrende. Tilvekst av boliger har 
mindre betydning for ekstra belastning.  
Kragerø kommune har på gang utbedring av G/S veg ved bryggeanlegget. En 
opprydding i dette vil gi sikre trafikale forhold. Sammen med fartsgrense på 30 km/t 
er dette tiltak som er nært i tid.  
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Nr.5 Uønsket hendelse Verneverdi 

Beskrivelse Eksisterende låve er oppført i SEFRAK registeret 

 
Kartsider fra SEFRAK  

 
       Meldepliktig i hht. Kulturminneloven §25.  
 
Stabburet skal flyttes nærmere bolighuset, inn på området BFS. 
Låven, som er i meget dårlig forfatning, skal rives. Bolighuset blir 
uendret. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Tiltak som ønskes sanert er bygd på i 
mange omganger og fremstår ikke 
som et ikonisk byggverk.  

Konsekvens Stor Middels Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X Ingen konsekvens  

Stabilitet   X Ingen systembrudd  

Materielle 
verdier 

 X  Det vises til 
tilstandsrapport fra 
takstmann Knut Ramber 

 

Risikoreduserende tiltak: 
Området med våningshus med hage, reguleres til bevaring kulturmiljø og stabbur 
flyttes.  
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Nr.6 Uønsket hendelse naturmangfoldet 

Beskrivelse Artskart viser observasjon av en nær truet art, rødsmelle og den 
sterk truete arten buskvikke. Disse er observert rett sør for 
bolighuset på Garnvik gård. Så vidt vi kan forstå ligger disse i 
eksiterende blomsterbed. Artene er sannsynligvis innført på en eller 
annen måte og ikke naturlig etablert på stedet. Det synes lite 
hensiktsmessig å lage egen hensynssone rundt artene og temaet 
er ikke forfulgt videre. 

 
  

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Arten er observert i blomsterbed 

Konsekvens Stor Middels Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X   

Stabilitet   X Ingen systembrudd  

Materielle 
verdier 

 X  Arten er innført på en 
eller annen måte i et 
blomsterbed.  

 

Risikoreduserende tiltak: 
Uklart om det er aktuelt med tiltak for disse artene som sannsynligvis er innført.  

 

 

http://www.planhuset.no/


16 

Planhuset  as, Strandgata 2, 3750 Drangedal, Tlf: 35 99 54 40 

www.planhuset.no 

 

7. Dokumentasjon av analysen 

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene 
under for hver av konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle 
verdier. Nummer i tabellene henviser til nummerering i analyseskjema i Del 5. 
Forslag til risikoreduserende tiltak er også oppsummert ved hver tabell. 

7.1. Oppsummert risiko liv og helse 
 

S
a

n
n

s
y
n
lig

h
e

t 

Konsekvenser 
 

 
 

Små Middels Store 

Høy (>10%) 
 

   

Middels (1-10%) 
 

2,3,5,6 3  

Lav (<1%) 
 

1 4  

 
 
 

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak 

3 Radon Tiltak oppfylles ved tiltak i henhold til teknisk forskrift. 
Utførelse i henhold til byggforsk detaljblader (520.706) 

 
 
 

7.2. Oppsummert risiko stabilitet 

S
a

n
n

s
y
n
lig

h
e

t 

Konsekvenser 
 

 
 

Små Middels Store 

Høy (>10%) 
 

   

Middels (1-10%) 
 

2,5,6   

Lav (<1%) 
 

1,4 3  

 
 

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planhuset.no/


17 

Planhuset  as, Strandgata 2, 3750 Drangedal, Tlf: 35 99 54 40 

www.planhuset.no 

 

7.3. Oppsummert risiko materielle verdier 
 

S
a

n
n

s
y
n
lig

h
e

t 
Konsekvenser 
 

 
 

Små Middels Store 

Høy (>10%) 
 

   

Middels (1-10%) 
 

 2,5,6  

Lav (<1%) 
 

1,4 3  

 
 

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak 

2 Flom Det er lagt inn flomsone på reguleringsplan som 
regulerer tiltak i området BFS 

5 Verneverdi Området med våningshus med hage, reguleres til 
bevaring kulturmiljø og stabbur flyttes 

6 Naturmangfoldet Uklart om det er aktuelt med tiltak for disse artene som 
sannsynligvis er innført 

 

Henvisninger: 
NVE atlas for skred, flom og ras.  
NGU kartverk 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 2017. Samfunnssikkerhet i kommunens 
planlegging – metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen. Veileder. 
Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Byggteknisk forskrift (TEK17). Kapittel 7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. 
Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Veiledning til kapittel 7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. 
Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. 
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Vedlegg 
 

Sjekkliste for uønskede hendelser 
 
 Uønsket hendelse Relevans 

  Vurderes ved 
Ja 

Begrunnes ved Nei 

 Naturgitte forhold 
 

1 Er området utsatt for store 
snømengder, snø- eller 
steinskred? 

NEI Ingen kjente forhold.  

2 Er det fare for utglidning (er 
området geoteknisk 
ustabilt)? 

JA  

3 Håndtering av overvann NEI Føres til kommunalt system og til 
sjøen 

4 Er området utsatt for flom i 
elv/bekk, lukket bekk? 

NEI Ingen bekk eller elv.  

5 Er området utsatt for 
springflo/flom i sjø/vann? 

JA  

6 Er det radon i grunnen? JA  

7 Spesielle vindforhold 
 

NEI Referansevind i Kragerø er 24 
m/s og terrenget ligger i kategori 
1 til 2. Ikke spesielle vindforhold.  

 Virksomhets basert risiko Infrastruktur 
 

8 Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe 
på nærliggende 
transportårer, utgjøre en 
risiko for området? -
hendelser på veg -hendelser 
på jernbane -hendelser på 
sjø/vann/elv -hendelser 
luften 

NEI Ikke nær transportårer.  
Ikke virksom het på sjøen i 
nærheten som har konsekvenser 
for området 

9 Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe 
på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre 
en risiko for området? -
utslipp av giftige gasser, 
væsker -utslipp av 
eksplosjonsfarlige, 
brennbare gasser/væsker 

NEI Ingen i nærheten 

10 Medfører bortfall av tilgang 
på følgende tjenester 
spesielle ulemper for 
området: -elektriske -
teletjenester -vannforsyning -
renovasjon/spillvann 

NEI Bortfall av strøm og offentlige 
tjenester medfører ulemper, men 
ikke spesielt i området.  

11 Dersom det går 
høyspentlinjer ved/gjennom 
området: -påvirkes området 
av magnetisk felt fra el. 
linjer? -er det spesiell 
klatrefare i forbindelse med 
master? 

NEI Ingen høyspentkabel i området 
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 Virksomhets basert risiko Infrastruktur 
 

12 Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
transportnett for gående, 
syklende og kjørende 
innenfor området: -til 
skole/barnehage -til 
nærmiljøanlegg (idrett etc.) -
til forretning -til busstopp 

JA  

13 Støy NEI Ikke aktuelt 

 Tidligere virksomhet 

14 Er området 
påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? -gruver: 
åpne sjakter, steintipper etc. -
militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. -
industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering -annet 

NEI Det er ikke kjente kilder til 
forurensing. Gammel industri er 
avviklet for mange år siden og lå 
nærmere sjøen.  

 Beredskapstiltak 
 

15 Er det regulerte 
vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker 
is? 

NEI Ikke aktuelt.   

16 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.) 

NEI Ikke aktuelt.   

17 Er det andre farer i 
umiddelbar nærhet. 

NEI Ingen kjente forhold.  

18 Brannberedskap -omfatter 
området spesielle farlige 
anlegg? -har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde 
og trykk)? -har området bare 
en mulig adkomstrute for 
brannbil? 

NEI Det er kommunal vannledning 
Ø250 ved brattbakken. Plan for 
VA må avklare fremføring av vann 
til slokkeutstyr.  
 
Området har adkomst fra både 
Rørvikveien og Brattbakken.  

 Ulovlig virksomhet 
 

19 Sabotasje og terrorhandlinger 
-er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? -finnes 
det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

NEI Ikke aktuelt.   

 Natur og kulturområder 
 

20 Medfører planforslaget risiko 
for naturvernområder, 
vernede vassdrag eller 
naturområder 

NEI Ikke aktuelt.   

 Natur og kulturområder 

21 Kulturminner 
 

NEI Telemark fylkeskommune kjenner 
ikke til automatisk freda 
kulturminner i området. 

22 Verneverdi JA  

23 Medfører planforslaget risiko 
for naturmangfoldet 

JA  
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