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Identifisering av uønskede hendelser (sjekkliste) 

NR. HENDELSE/SITUASJON JA/NEI KOMMENTAR 

Naturgitte forhold 

1 Snøskred Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart er det bare vestlige 

del av halvøya som er vurdert. Aktsomhetskartet 

viser mulig fare for snøskred i flesteparten av 

klippene og i sjøområdene nærmest land.  

2 Steinskred-/steinsprang  Ja NVEs aktsomhetskart omfatter hele planområdet. 

Utstrekningsområde for steinskred/steinsprang er 

de samme som for snøskred. 

3 Jordskred Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart er det mulig fare for 

jordskred i de bratte partiene flere steder på 

halvøya, særlig knyttet til vassdrag/bekker. 

4 Vårflom og regnflom Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart er det mulig fare for 

flomskred i flere av elvene/bekkene på halvøya. 

5 Kvikkleireskred Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart ligger marin grense 

rundt 60 m over dagens havnivå. Kvikkleir 

nedenfor disse områdene kan derfor ikke 

utelukkes. 

6 Fjellskred Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart er planområdet ikke 

usatt for fjellskred eller sekundærvirkninger av 

fjellskred (bølger). 

7 Havnivåstigning/ 

stormflo 

Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart ligger ingen 

bygninger innenfor soner for 

havnivåstigning/stormflo. 

8 Bølgeoppskylling Ja Flere turmål ligger langs sjøen og kan være utsatt 

ved tøffe værforhold. 

9 Sterk/mye vind Ja Området ligger svært utsatt for vind. Ifølge NVEs 

kart for vindressurser er «brukstimer» vurdert som 

nr. 7 av 9 kategorier (9 er størst). 

10 Snødrift Ja Som en følge av at området er utsatt for mye vind, 

er også snødrift en risikofaktor.  

11 Store nedbørsmengder Nei Nye tiltak vil ikke medføre spesielle problemer 

knyttet til store nedbørsmengder. Stor 

nedbørsmengder kan imidlertid medføre større 

fare for skredhendelser (se punktene ovenfor). 

12 Naturlige terreng som utgjør 

fare (stup, vann etc.) 

Ja Det er bratte klipper langs store deler av kysten i 

planområdet. 

13 Radon Ja NGUs radonkart viser bare sannsynligheten for 

radon og er inndelt i 4 klasser: Svær høy – høy - 

moderat og usikker. Det er bare Knivsjelodden 

som er definert som «høy», mesteparten av 

halvøya er definert som «usikker». 

14 Tørke  Nei Vurdert som ikke problematisk. 

15 Kuldebølge Nei Vurdert som ikke problematisk. 

16 Varmebølge Nei Vurdert som ikke problematisk. 

17 Skog og Lyngbrann Nei Vurdert som ikke relevant. 

18 Samferdselsårer vei, bru og 

knutepunkt 

Nei Vurdert som ikke problematisk. 

19 Havn/kaianlegg/farleder Nei Vurdert som ikke relevant. 

20 Vannforsyning, avløpsnett, 

tele og energi 

Nei Vurdert som ikke problematisk. 
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Sjekkliste ROS forts.. 

NR HENDELSE/SITUASJON JA/NEI KOMMENTAR 

21 Elektrisk forsyning Nei Vurdert som ikke problematisk. 

22 Sykehus/skoler/andre 

institusjoner 

Nei Det er ingen slike institusjoner i umiddelbar 

nærhet. 

23 Brann, politi, ambulanse Nei Atkomstveg er av god standard ved behov for 

utrykning. 

24 Forsvarsområde Nei Vurdert som ikke problematisk 

25 Tilfluktsrom Nei Vurdert som ikke relevant. 
26 Annen infrastruktur Nei Berører ikke annen infrastruktur. 

Næringsvirksomhet 

27 Risikofylt industri Nei Det er ingen risikofylt industri i planområdet. 

28 Annen 

industri/avfallsbehandling 

Nei Det er ingen annen industri/avfallsbehandling i 

planområdet. 

Forhold ved utbyggingsformålet 

29 Område med forurenset 

grunn 

Nei Ifølge Miljødirektoratets database er det Ikke 

registrert forurenset grunn i planområdet.  

30 Kilder til akutt forurensning 

i/ved planområdet 

Nei Det er ingen kilder til akutt forurensning i 

planområdet. 

31 Kilder til permanent 

forurensing i/ved 

planområdet 

Nei Det er ingen kilder til permanent forurensning i 

planområdet. 

32 Tiltak i planområdet som 

medfører fare for akutt 

forurensning. 

Nei Tiltak i planområdet vil ikke medføre fare for 

akutt forurensning 

33 Tiltak i planområdet som 

med-fører fare for 

forurensning til grunn eller 

sjø/vassdrag. 

Nei Tiltak i planområdet vil ikke medføre fare for 

forurensing til grunn eller sjø/vassdrag 

34 Ulykker ved 

anleggsgjennomføring 

Nei Anleggsgjennomføring er begrenset, men alle 

tiltak nær klippene/bratt terreng kan medføre fare 

for ulykker. 

35 Planen/tiltaket medfører økt 

støybelastning 

Nei Tiltak i planområdet vil ikke medføre fare for 

støybelastning utover gjeldende grenseverdier. 

Forhold til omkringliggende områder 

36 Ulykke med transport av 

farlig gods til - eller ved 

planområdet 

Nei Det vil ikke bli fraktet farlig gods i planområdet. 

37 Ulykke i av-/påkjørsler Nei Det er ikke regulert inn nye avkjørsler i 

planområdet. 

38 Ulykker med 

gående/syklende 

Ja Økt trafikk øker sannsynligheten for ulykker 

knyttet til gående/syklende langs E69. 

39 Andre ulykker langs veg Nei Økt trafikk øker sannsynligheten for påkjørsel av 

reinsdyr. 

40 Dambrudd Nei Vurdert som ikke relevant. 

41 Regulerte vannmagasiner Nei Det er planlegges ingen tiltak i områdene med 

brønner/nedslagsfelt for vannforsyning. 

42 Terror/sabotasje Nei Tiltaket vurderes ikke som terrormål. 

43 Annen risiko Nei Området er værutsatt og kan skape utfordringer 

for uerfarne turgåere, spesielt på vinterstid. 

44 Effekt av klimaendringer Nei Klimaendringer vil ikke ha vesentlige betydning  
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Sjekkliste ROS forts.. 

NR HENDELSE/SITUASJON JA/NEI KOMMENTAR 

45 Kulturminner/kulturmiljø Nei Nye tiltak vil ikke medføre negative konsekvenser 

for kulturminner/kulturmiljø. Den generelle 

aktsomhetsplikten ved funn gjelder. 

Natur/miljø og kulturminner (vurderes etter veileder M-1941 – Klima og miljø) 

    

46 Inngrep/påvirkning av 

vassdragsområder 

Nei Det vil ikke gjøres inngrep som endrer naturlig 

vannløp for eksisterende bekker.  

47 Sårbart plante- eller dyreliv Ja Nye tiltak kan medføre negative konsekvenser for 

sårbart plante- og dyreliv. 

48 Inngrep/påvirkning av 

verdifulle naturområder 

Ja Nye tiltak kan medføre negative konsekvenser for 

verdifulle naturområder. 

 

Fig. 2 – Sjekkliste uønskede hendelser  

 

 

4. Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet og 

konsekvenser)  
 

Vurderingen har som mål at forhold som kan medføre skade på mennesker, samfunnsfunksjoner,  
økonomiske verdier eller miljø,  klargjøres i plansaken.   

4.1 Metode 
 
Risiko vil vurderes ut ifra grad av sannsynlighet og grad av konsekvens.  
 
Sannsynlighet er et mål på hvor trolig det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i 
planområdet, innenfor et visst tidsrom. Følgende kategorier er brukt i denne rapporten: 
 

Sannsynlighet  Høy Middels Lav 

Verdi  Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år. 

1 gang i løpet av 10- 
100 år. 

Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år. 

 
Fig. 4 – Vurdering av sannsynlighet 
 
Konsekvens er virkningen av hva den uønskede hendelsen kan få og inndeles i 3 
konsekvenskategorier: Høy, middels og små. Viktige samfunnssikkerhetsverdier er delt inn i 
«liv og helse», «stabilitet» og «materielle verdier». 
 

Konsekvensgrad     
Konsekvenstype 

Høy Middels Små 

Liv/Helse Ulykke/hendelse 
med dødelig skade. 
Svært høye 
helsemessige 
belastninger, 

Ulykke/hendelse med 
noen alvorlige 
personskader. 
Middels høye 
helsemessige 
belastninger 

Ulykke/hendelse uten 
noen drepte eller 
alvorlig skadde. Ingen 
eller lave helsemessige 
belastninger 
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Stabilitet System settes varig 
ut av drift. 

System settes ut av 
drift over lenger tid. 

Systembrudd er 
uvesentlig. 

Materielle verdier Uopprettelig skade 
på eiendom/verdier 

Alvorlig skade på 
eiendom/verdier 

Uvesentlig skade på 
eiendom/verdier. 

Natur og miljø Uopprettelig skade Alvorlig skade Uvesentlig skade 

 
Fig. 5 – Vurdering av konsekvens 

På de neste sidene gis en vurdering av sannsynlighet, sårbarhet, konsekvens og 
tiltak/oppfølging for områder som er identifisert som «uønskede hendelser» i fig. 3. 
 

 

 

4.1 Metode 

 

Hensikten med en ROS‐analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse 

med tiltaket. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser som 

skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik 

at omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS‐ analysen identifiserer hvordan 

prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for 

de valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen. 

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale 

forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS‐analysen er det benyttet 

klassifisering som vist i DSBs veileder. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i: 
 

Begrep Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig 
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det 

er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år 
1 

Mindre sannsynlig 
Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50. år 

2 

Sannsynlig 
Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 

gang hvert år og én gang hvert 10. år 
3 

Meget sannsynlig 
Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer 

enn én gang hvert år 
4 

Tabell 1‐1 Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

Begrep Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig (Lav) 
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en teoretisk sjanse, 

sjeldnere enn hvert 50. år 
1 

Sannsynlig (middels) 
Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 

gang hvert år og én gang hvert 10. År 25? 
3 

Meget sannsynlig (Høy) 
Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer enn én gang hvert år 

4 
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Sannsynlighet  Høy Middels Lav 

Verdi  Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år. 

1 gang i løpet av 10- 
100 år. 

Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år. 

 

Sannsynlighet  Høy Middels Lav 

Verdi  Hendelsen kan skje 
regelmessig, forholdet 
er kontinuerlig til 
stede, mer enn 1 gang 
pr.år. 

Hendelsen kan skje av 
og til, mulig periodisk 
hendelse , mellom 1 
gang hvert år til en 
gang hvert 10.år. 

Hendelsen er ikke 
kjent fra tilsvarende 
situasjon eller forhold, 
men det er teoretisk 
sjanse, sjeldnere enn 
hvert 50.år.  

 
Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som: 
 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig 1 
Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen 

direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. 

Mindre alvorlig 2 
Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. 

Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. 

Alvorlig 3 
Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. 

ledningsbrudd i grunn og luft. 

 
Svært alvorlig 

 
4 

Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige miljøskader. System 
settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. 

Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. 

Tabell 1‐2 Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

 
 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig Lav 1 
Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen 

direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. 

Mindre alvorlig 2 
Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. 

Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. 

Alvorlig Middels 3 
Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. 

ledningsbrudd i grunn og luft. 

 
Svært alvorlig Høy 

 
4 

Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige miljøskader. System 
settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. 

Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. 
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Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 

hendelse representerer. 
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Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir 

risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt 

område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt 

område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 
 

 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig 4 8 12 16 
Sannsynlig 3 6 9 12 

Mindre sannsynlig 2 4 6 8 
Lite sannsynlig 1 2 3 4 

Tabell 1‐3 Tabell som viser samlet risikovurdering 

 

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig 

• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller ikke er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 

 
 

 
Mens uønskede hendelser som vurderes i alle saker er listet opp i avsnitt 3.1, oppsummeres 

risikovurderinger knyttet til hendelser i denne konkrete saken i avsnitt 0. 

Multiconsult AS har gjennomført analysen, på grunnlag av beskrivelser knyttet til planområdet og 

utbyggingsplanene som framgår av kapittel 2. 

Analysen er basert på kjent kunnskap ut fra tilgjengelige kilder som listet opp i kap. 4, samt gjeldende 

reguleringsplan, vedtatt 28.02.2002. 

Rapporten er ferdigstilt i dialog med Balsfjord kommune. 

  

 

 

1.1 Bakgrunn 

Plan‐ og bygningslovens § 4‐3 krever risiko‐ og sårbarhets analyse (ROS‐analyse) for alle planer for 

utbygging. Analysen skal vise alle risiko‐ og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og evt. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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1 Lovgrunnlag (Pbl. § 4-3) 

Alle planer der det legges til rette for utbygging, skal vurderes med hensyn på risiko og 
sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3). Risiko vil vurderes ut ifra grad av sannsynlighet og 
grad av konsekvens. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at 
risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse.  
 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er utført i henhold til DSB sin veileder om Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (2017). 

1.2 Metode 

Hensikten med en ROS‐analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse 

med tiltaket. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser som 

skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik 

at omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS‐ analysen identifiserer hvordan 

prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for 

de valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen. 

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale 

forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS‐analysen er det benyttet 

klassifisering som vist i DSBs veileder. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i: 
 

Begrep Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig 
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det 

er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år 
1 

Mindre sannsynlig 
Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50. år 

2 

Sannsynlig 
Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 

gang hvert år og én gang hvert 10. år 
3 

Meget sannsynlig 
Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer 

enn én gang hvert år 
4 

Tabell 1‐1 Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

 

 
Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som: 
 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig 1 
Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte 

skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. 

Mindre alvorlig 2 
Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan 

føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. 

Alvorlig 3 
Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. 

ledningsbrudd i grunn og luft. 

 
Svært alvorlig 

 
4 

Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige miljøskader. System 
settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. 

Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. 

Tabell 1‐2 Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 
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2 Metode 

Denne ROS-analysen er utarbeidet med utgangspunkt i «veileder for samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging» (2017), utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Ros-analysen er inndel i 4 deler: 
 

- Beskrivelse av planområdet 
- Identifisere uønskede hendelser (sjekkliste) 
- Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet og konsekvenser) og identifisere tiltak 
- Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Vurdering av risiko/sårbarhet og beskrivelse av tiltak 
 
Risiko vil vurderes ut ifra grad av sannsynlighet og grad av konsekvens.  
 
Sannsynlighet er et mål på hvor trolig det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i 
planområdet, innenfor et visst tidsrom. Følgende kategorier er brukt i denne rapporten: 
 

Sannsynlighet  Høy Middels Lav 

Verdi  Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år. 

1 gang i løpet av 10- 
100 år. 

Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år. 

 
Fig. 2 – Vurdering av sannsynlighet 
 
Konsekvens er virkningen av hva den uønskede hendelsen kan få og inndeles i 3 
konsekvenskategorier: Høy, middels og små. Viktige samfunnssikkerhetsverdier er delt inn i 
«liv og helse», «stabilitet» og «materielle verdier». 
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Konsekvensgrad     
Konsekvenstype 

Høy Middels Små 

Liv/Helse Ulykke/hendelse 
med dødelig skade. 
Svært høye 
helsemessige 
belastninger, 

Ulykke/hendelse med 
noen alvorlige 
personskader. 
Middels høye 
helsemessige 
belastninger 

Ulykke/hendelse uten 
noen drepte eller 
alvorlig skadde. Ingen 
eller lave helsemessige 
belastninger 

Stabilitet System settes varig 
ut av drift. 

System settes ut av 
drift over lenger tid. 

Systembrudd er 
uvesentlig. 

Materielle verdier Uopprettelig skade 
på eiendom/verdier 

Alvorlig skade på 
eiendom/verdier 

Uvesentlig skade på 
eiendom/verdier. 

Natur og miljø Uopprettelig skade Alvorlig skade Uvesentlig skade 

 
Fig. 3– Vurdering av konsekvens 

 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig 1 
Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte 
skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. 

Mindre alvorlig 2 
Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan 
føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. 

Alvorlig 3 
Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. 
ledningsbrudd i grunn og luft. 

 
Svært alvorlig 

 
4 

Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige miljøskader. System 
settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. 
Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Analyseskjema 
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De ulike temaene som er besvart med «ja» vil bli vurdert etter følgende skjema: 
 

Eksempel: Snøskred 

Nr. 1: SNØSKRED Snøskred i bratte partier 

UØNSKET HENDELSE: Snøskred som kan føre til personskader 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

Ja   

ÅRSAKER  

 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

 

SÅRBARHETSVURDERING  

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse      

Stabilitet      

Materielle verdier      

Natur og miljø      

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
 

Usikkerhet Begrunnelse 

  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

  

 

1 RISIKO OG SÅRBARHET 
 

 
1.1 BAKGRUNN 

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal sikre at det tas beredskapsmessige hensyn i arealplanleggingen. 

Plan- og bygningslovens § 4-3 krever risiko- og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for alle planer for 

utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og ev. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. 
 

1.2 METODE 

Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i 



multiconsult.no 

7 RISIKO OG SÅRBARHET 

Områderegulering av Nordkapphalvøya 

PLANBESKRIVELSE 

713874-PLAN-RAP-001 20.06.18/05 SIDE 16/44 

 

 

forbindelse med planforslaget. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre 

alvorlige konsekvenser skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller 

samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader av uønskede hendelser 

reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å 

redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte løsningene og 

avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen, bl. a. i form av fastsettelse av 

hensynssoner og reguleringsbestemmelser. 

Sannsynlighet 

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale 

forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Vurderingen kan ofte være usikker og 

skjønnsmessig på grunn av mangelfullt erfaringsgrunnlag. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert under. 
 

 
Tabell 1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

 

Lite sannsynlig 
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det 
er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år 

1 

Mindre sannsynlig 
Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50. år 

2 

Sannsynlig 
Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 
gang hvert år og én gang hvert 10. år 

3 

Meget sannsynlig 
Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer 
enn én gang hvert år 

4 

 
 

Konsekvens 

I analysen skilles det ikke på konsekvenser for liv og helse (mennesker), materielle verdier (kan bygges 

opp igjen) og miljø (ikke-prissatte virkninger). Logikken er at alvorligste konsekvens skal legges til grunn 

og danne grunnlag for vurdering av behov for ev. risikoreduserende tiltak. 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som vist under. 
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Tabell 2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig 1 
Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte 
skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. 

Mindre alvorlig 2 
Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan 
føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. 

Alvorlig 3 
Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. 
ledningsbrudd i grunn og luft. 

 
Svært alvorlig 

 
4 

Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige miljøskader. System 
settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. 
Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. 

 
 

Risiko 

Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 

hendelse representerer. 

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir 

risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt 

område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt 

område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 

 
 
Tabell 3: Risikomatrise som viser samlet risikovurdering 

 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig 4 8 12 16 
Sannsynlig 3 6 9 12 
Mindre sannsynlig 2 4 6 8 
Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 
 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ift. nytte 

• Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig 

• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 

tiltak som begrenser konsekvensene 

 
 
I analysen vises risikomatriser som beskriver risikoen både før og etter at mottiltak er vurdert. 
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1.3 RISIKOFORHOLD 
 

1.3.1 Uønskete hendelser, virkninger og tiltak 
 

 
Tabell 4: Sjekkliste for mulige uønskede hendelser 

 

Hendelse/situasjon Aktuelt 

ja/nei 

Sann- synlighet Konse- 
kvens 

Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- , klima- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1. Jordras/jordskred  
 
 

Ja 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

Det er kartlagt potensiell fare for jordras /- 
skred langs store deler av kysten. 
Hornvika og stien mot Knivskjelodden ved 
Knivskjelbukta er områder med ferdsel som 
er utsatt. 
Har begrenset betydning for sporadisk 
ferdsel, men bør vektlegges ved plassering 
av ev bygg og tilretteleggingstiltak. 

2. Steinsprang/ fjellskred  
 

 
Ja 

 
 

 
1 

 
 

 
4 

 
 

 
4 

Stien til Hornvika ligger både i utløsnings- og 
utløpsområde for steinsprang/-skred. Det 
bratteste terrenget langs kysten av halvøya 
ligger i aktsomhetsområde for steinsprang/-
skred. 
Har begrenset betydning for sporadisk 
ferdsel, men bør vektlegges ved plassering 
av ev bygg og tilretteleggingstiltak. 

3. Snø-/ isras  
 
 
 

Ja 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 

Hornvika samt siste etappe av stien mot 
Knivskjelodden ligger i områder utsatt for 
snøskred. 
Stien til Hornvika går igjennom utløpsområde 
for snøskred. 
Har begrenset betydning for sporadisk 
ferdsel, og da primært sommerstid, men bør 
vektlegges ved plassering av ev bygg 
og tilretteleggingstiltak. 

4. Snødrift  
 
 

Ja 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Som en følge av at området er utsatt for mye 
vind, er også snødrift en risikofaktor. Dette 
kan skape dårlig sikt for turgåere og generell 
ferdsel på halvøya, og for kjørende langs E69. 
Har begrenset betydning for sporadisk 
ferdsel, men bør vektlegges ved plassering 
av ev bygg og tilretteleggingstiltak. 

5. Flomras Ja 1 4 4 Kf pkt 1 

6. Sekundærvirkning av skred 
(f. eks. oppdemming eller 
flodbølge) 

 
Nei 

    

7. Områdestabilitet/ 
fare for utglidning 

Nei 
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8. Flom i elv, bekk og på 
overflate 

 
 
 
 
 

Ja 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

Deler av stien mot Knivskjelodden, i området 
ved Knivskjelvika er kartlagt å ligge i et 
aktsomhetsområde for flom i en nærliggende 
elv. 
Kartgrunnlaget er et grovanslag på maksimale 
flomvannstander avhengig av nedbørsfeltet 
for en ekstrem flom og kan ha 
unøyaktigheter. 
Har begrenset betydning for sporadisk 
ferdsel, men bør vektlegges ved plassering 
av ev bygg og tilretteleggingstiltak. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt 

ja/nei 

Sann- synlighet Konse- 
kvens 

Risiko Kommentar/tiltak 

9. Tidevannsflom/ 
stormflo 

Nei 
    

10. Bølgeoppskylling  
Ja 

 
2 

 
2 

 
4 

Flere av turmålene ligger langs sjøen, og er 
potensialt utsatt ved tøffe værforhold. 
Bør kunne avbøtes ved informasjon til 
turister/reisende. 

11. Skog-/lyngbrann Nei     

12. Vind  
 

Ja 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

6 

Området ligger svært utsatt for vind som kan 
ha relativt store hastigheter. 
Har begrenset betydning for sporadisk 
ferdsel, bør ev vektlegges ved utforming 
av bygg og anlegg. 

13. Nedbør Nei     

14. Grunnvann Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Veg, bru, tunnel, 
knutepunkt, viktige 
kommunikasjonsår 
er 

 

Nei 

    

16. Havn, kaianlegg, 
skipsfart 

Nei 
    

17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon, skole/ 
barnehage andre viktige 
offentlige 
bygg/anlegg 

 

 
Nei 

    

18. Kraftforsyning Nei     

19. Vannforsyning Nei     

20. Forsvarsområde Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

21. Risikofylt 
virksomhet (f.eks. 
kjemikalier/ eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet, 
storulykkevirkso 
mheter) 

 
 

 
Nei 

    

22. Fare for akutt forurensing 
på land eller i sjø, 
oljeutslipp etc. 

 

Nei 

    

23. Elektromagnetiske 
felt 

Nei 
    

Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for: 

24. Ulykke med farlig 
gods 

Nei 
    

25. Vær/føreforhold begrenser 
tilgjengelighet til området 

 

 
Ja 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
3 

E69, strekningen Skarsvåg – Nordkapp blir 
tidvis stengt pga. av dårlig værforhold. På 
vinterstid er det kolonnekjøring til 
Nordkapplatået. 
Bør kunne avbøtes ved informasjon til 
turister/reisende. 
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26. Ulykke i 
avkjørselspunkt 

Nei 
    

27. Ulykke med 
gående/syklende 

 

Ja 
 

1 
 

3 
 

3 
Ettersom det ikke er gang- og sykkelfelt langs 
E69 vil det være en risiko for ulykker 
med gående og syklende. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt 

ja/nei 

Sann- synlighet Konse- 
kvens 

Risiko Kommentar/tiltak 

28. Ulykke ved 
anleggsgjennomfør 
ing 

 

Nei 
    

29. Andre 
ulykkespunkter 

 
 

Ja 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

4 

Det ligger en viss risiko for påkjøring av rein, 
dog kommer dette an på forhold, kjøretøy, 
fører og hvor reinen trekker. Bør kunne 
avbøtes ved informasjon til 
turister/reisende. 

Andre forhold 

30. Fare for sabotasje/ 
terrorhandlinger 

Nei 
    

31. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør fare (stup, vann etc.) 

 

 
Ja 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
4 

Det er bratte klipper langs store deler av 
kysten i området. På Nordkapplatået er det 
stedvis satt opp gjerder ved kanten av 
klippene. 
Bør kunne avbøtes ved informasjon til 
turister/reisende. 

32. Gruver, åpne 
sjakter, etc. 

Nei 
    

33. Dambrudd Nei     

34. Spesielle forhold ved 
utbygging/ 
gjennomføring 

 

Nei 
    

35. Andre forhold  
 

Ja 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

6 

Området er værutsatt og kan potensielt 
skape utfordringer for uerfarne turgåere på 
lengre turer, spesielt på vinterstid. 
Bør kunne avbøtes ved informasjon til 
turister/reisende. 

Foreslåtte arealformål/virksomhet: 

Vil foreslått virksomhet ha tilstrekkelig sikkerhet i forhold til: 

36. Brannvann- 
forsyning 

Nei 
   Problemstillingen forutsettes å være kjent 

og ivaretatt. 

37. Bortfall av strøm 
Nei 

   Problemstillingen forutsettes å være kjent 
og ivaretatt. 

38. Utrykningstid politi, 
ambulanse og 
brann 

 

Nei 
   Problemstillingen forutsettes å være kjent og 

ivaretatt. 

 

 

1.3.2 Oppsummering 
 

 
Tabell 5: Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser, før ev. mottiltak er vurdert 

 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     

Sannsynlig 4, 25 12   

Mindre sannsynlig  10 35  

Lite sannsynlig   8, 27 1, 2, 3, 5, 29, 31 
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1.3.2.1 Vurdering av behov for risikoreduserende tiltak for utvalgte hendelser 

Hendelser som i sjekklisten i tabellen over er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha 

alvorlige til svært alvorlige konsekvenser (gul og rød risikokategori), krever tiltak. Nærmere angitte 

hendelser og risikoreduserende tiltak kommenteres nedenfor. For hendelser i grønn sone, se 

kommentarer i skjemaet. 

 

1.3.2.2 Til punkt 1: Jordras/jordskred 
 

Dagens situasjon 

Hendelsen omfatter for det meste bratt, ulendt terreng utenfor steder der folk ferdes eller oppholder 

seg, men unntaksvis er det kartlagt to områder der potensielle jordskred kan forekomme, og 

personer kan være utsatt. 

Nesten hele Hornvika er utsatt for potensielle jordskred, da stedet er omfavnet av bratt terreng på 

alle kanter. 

Ved Knivskjelvika er det også kartlagt et område der deler av stien til Knivskjelodden går gjennom et 

potensielt jordskredfareområde. 

Det er ikke kartlagt hendelser der det har gått jordskred i planområdet. 
 
Planforslaget 

Planen legger til rette for ferdsel langs etablert stinett, og åpner for mindre tilrettelegging og 

bebyggelse ved turmålene. 

Ellers legges kun til rette for bebyggelse ved rasteplassen og byggeområdene på Nordkapplatået. 
 
Beskrivelse av uønskede hendelser: 

Et jordskred forekommer i bratt terreng det jordmasser glir ut, ofte som et følge av kraftig nedbør. 

Områder langs kysten er ofte utsatt og hendelsen inngår i naturlige erosjonsprosesser. 

Konsekvensene av et jordskred kan være katastrofale for berørte og kan resultere i alvorlige skader 

på miljø, materiell og personer. 

Avbøtende tiltak: 

Det er vanskelig å sikre mot jordskred da en sjeldent kan forutse hvor de vil gå. Dog bedre 

informering med skilt om farene ved å oppholde seg i aktsomhetsområdene vil være forebyggende 

for en slik uønsket hendelse. 

I planens bestemmelser nedfelles at forholdet til skredfare skal vurderes i forbindelse med alle 

byggesøknader. Dermed vurderes forholdet til som ivaretatt. 
 

1.3.2.3 Til punkt 2: Steinsprang/fjellskred 
 

Dagens situasjon 

Hendelsen omfatter for det meste bratt, ulendt terreng utenfor steder der folk ferdes eller 

oppholder seg, men unntaksvis er det kartlagt to områder som ligger i utløpsområdet der steinsprang 

og fjellskred kan forekomme, og personer kan være utsatt. 
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Hornvika er kartlagt å ligge i et utløpsområde og et utløsningsområde for steinsprang, da stedet er 

omfavnet av bratt terreng på alle kanter. 

Ved Knivskjelvika er det også kartlagt et område der deler av stien til Knivskjelodden går gjennom et 

utløpsområde for steinsprang. 
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PLANBESKRIVELSE 7 RISIKO OG 
SÅRBARHET 
 

I farekartet til NVE er det registrert en hendelser fra 1901 da en blokk på ca. 450 tonn løsnet i Hornvika 

og dro med seg et stort steinskred. Steinskredet ødela Bergenske og Nordenfjeldske dampskipkai for 

turister. 

 

Planforslaget 

Planen legger til rette for ferdsel langs etablert stinett, og åpner for mindre tilrettelegging og 

bebyggelse ved turmålene. 

Ellers legges kun til rette for bebyggelse ved rasteplassen og byggeområdene på Nordkapplatået. 
 
Beskrivelse av uønskede hendelser: 

Hendelsen skjer som et følge av forvitring, frostsprengning eller temperaturvariasjoner. Steinmasser 

løsner fra skrenter og fjellsider og raser ned mot flatere terreng. Ut i fra størrelsen på massene som 

raser skiller man mellom steinsprang, steinskred og fjellskred, alle typene kan ha fatale konsekvenser. 

Avbøtende tiltak: 

Bedre informering med skilt om farene ved å oppholde seg i aktsomhetsområdene, samt overvåkning 

og sikringstiltak av utsatte skrenter i områdene der personer oppholder seg vil være forebyggende 

for en slik uønsket hendelse. 

I planens bestemmelser nedfelles at forholdet til skredfare skal vurderes i forbindelse med alle 

byggesøknader. Dermed vurderes forholdet til som ivaretatt. 
 

1.3.2.4 Til punkt 3: Snø-/isras 
 

Dagens situasjon 

Hendelsen er kartlagt å ha aktsomhetsområdet langs kysten og i brattere terreng på halvøya. Bare 

halve planområde er kartlagt for snøskred, men det kan tenkes at på samme områder som er jord- og 

steinskred utsatt, også er utsatt for snøskred. 

 

Planforslaget 

Planen legger til rette for ferdsel langs etablert stinett, og åpner for mindre tilrettelegging og 

bebyggelse ved turmålene. 

Ellers legges kun til rette for bebyggelse ved rasteplassen og byggeområdene på Nordkapplatået. 
 
Beskrivelse av uønskede hendelser: 

Snøskred utløses ofte under eller like etter sterkt snøfall, vind eller temperaturstigninger. Skredene 

utløses som regel i helninger brattere enn 30° og kan ha fatale konsekvenser for berørte. 

Avbøtende tiltak: 

Informering med skilt om farene ved å oppholde seg i aktsomhetsområdene, samt samleskjermer i 

utløsningsområde og ledemurer i skredbanen vil være forebyggende for en slik uønsket hendelse. 

I planens bestemmelser nedfelles at forholdet til skredfare skal vurderes i forbindelse med alle 

byggesøknader. Dermed vurderes forholdet til som ivaretatt. 
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1.3.2.5 Til punkt 5: Flomras 

Kf pkt 1 
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PLANBESKRIVELSE 7 RISIKO OG 
SÅRBARHET 
 

1.3.2.6 Til punkt 12: Vind 
 

Dagens situasjon 

Store deler av planområdet er utsatt for vind ettersom landskapet er åpent og gir få hindringer for 

vinden. Vinden kan være kraftig, gi påkjenning på bygg og anlegg, gi utfordringer for ferdsel og i 

verste fall personskader. 

E69, Skarsvåg - Nordkapp stenges når det er store vind hastigheter. Strekningen Skarsvåg – Nordkapp 

blir også regnet som en fjellovergang og det ligger vegmeldinger på nett om vind og andre 

værforhold. 
 

Planforslaget 

Planen legger til rette for ferdsel langs etablert stinett, og åpner for mindre tilrettelegging og 

bebyggelse ved turmålene. 

Ellers legges kun til rette for bebyggelse ved rasteplassen og byggeområdene på Nordkapplatået. 
 
Beskrivelse av uønskede hendelser: 

Vind som oppnår store hastigheter bidrar til situasjoner der det kan bli vanskelige kjøreforhold, lave 

effektive kuldegrader, utløse snøskred, materielle- og personskader. 

Avbøtende tiltak: 

Det er få tiltak som kan utføres for å motvirke vind da dette er en omfattende naturlig prosess. 

Gjeldende regelverk stilles krav til dimensjonering og utforming av bebyggelse og anlegg. 

Etablering av nødbuer er en mulig løsning så turgåere kan søke ly for kraftig vind og uvær, men 

varsling, via vær- og vegmeldinger er det mest forebyggende tiltaket som også er dagens situasjon. 

I lys av dette vurderes forholdet som ivaretatt. 
 

1.3.2.7 Til punkt 29: Andre ulykkespunkter 
 

Dagens situasjon 

Rein i beitesesongen beveger seg fritt i området og krysser veien ved egne behov. Dette medfører 

enn risiko for fører og passasjerer på E69 i planområdet. 
 

Planforslaget 

Planen legger til rette for ferdsel langs etablert stinett, og åpner for mindre tilrettelegging og 

bebyggelse ved turmålene. 

Ellers legges kun til rette for bebyggelse ved rasteplassen og byggeområdene på Nordkapplatået. 
 
Beskrivelse av uønskede hendelser: 

Ved dårlig sikt, dårlig vei forhold eller uaktsom kjøring kan påkjøring av rein være et mulig utfall. 

Dette kan gi skader på kjøretøy, fører og passasjerer, samt gi et dårlig økonomisk utfall for eieren av 

dyret og kan være fatalt for dyret selv. Det ligger også til grunn for at hendelsens utfall kan resultere i 
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død for tilreisende. 

Avbøtende tiltak: 

Skilting langs veien vil forebygge en slik uønsket hendelse, og vil kunne forsterkes ved behov. Dette 

vil kun forebygge en slik uønsket hendelse og risikoen vil fortsatt være tilstede da andre forhold som 

føre og sikt spiller inn. 
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PLANBESKRIVELSE 7 RISIKO OG 
SÅRBARHET 
 

Forholdet vurderes som ivaretatt. 
 

1.3.2.8 Til punkt 31: Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup, vann etc.) 

 

Dagens situasjon 

På Nordkapplatået er det bratte klipper mot havet. Dette er stup på 300 meter som skaper en risiko 

for liv og helse da folk står i fare for å falle utfor. Dette er også ved området der folk oppholder seg 

mest på halvøya. 

Nordkapplatået er i dag godt inngjerdet langs kanten på stupene i nærmeste avstand fra 

Nodkapphallen. 

 

Planforslaget 

Planen legger til rette for ferdsel langs etablert stinett, og åpner for mindre tilrettelegging og 

bebyggelse ved turmålene. 

Ellers legges kun til rette for bebyggelse ved rasteplassen og byggeområdene på Nordkapplatået. 
 
Beskrivelse av uønskede hendelser: 

En uønsket hendelse der personer faller over kanten vil resultere i alvorlige personskader eller død. 

Avbøtende tiltak: 

Slik situasjonen er i dag, er en slik type hendelse forebygget med gjerde, men det vil alltid være en 

risiko for at folk kan falle over kanten. Forholdet vurderes derfor som ivaretatt uten at avbøtende 

tiltak foreslåes. 

 

1.3.2.9 Til punkt 35: Andre forhold 
 

Dagens situasjon 

Planområdet er værutsatt og kan potensielt skape utfordringer for uerfarne turgåere på lengre turer, 

spesielt på vinterstid. 
 

Planforslaget 

Planen legger til rette for ferdsel langs etablert stinett, og åpner for mindre tilrettelegging og 

bebyggelse ved turmålene. 

Ellers legges kun til rette for bebyggelse ved rasteplassen og byggeområdene på Nordkapplatået. 
 
Beskrivelse av uønskede hendelser: 

Store snømengder, dårlig sikt, mye vind og annet uvær skaper utfordringer når en beveger seg i 

utmark og det kan være vanskelig å finne ly. Slike forhold kan medføre hypotermi, frostskader, en kan 

gå seg vill etc. 

Avbøtende tiltak: 

Med tanke på at motvirkende tiltak ikke vil kunne endre værforhold og at vær alltid vil være en 
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risikofaktor når en er i utmark, vil informasjon om mulige værforhold være et tiltak som kan 

forebygge uønskede hendelser. 

Som nevnt under avbøtende tiltak for pkt. 12, vil etablering av nødbuer også være et mulig tiltak. 

Tilstrekkelig forberedelser før man beveger seg i utmarken vil uansett være det mest forebyggende 

tiltaket. 

Ved gjennomføring av nevnte tiltak vil forholdet anes som ivaretatt. 
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PLANBESKRIVELSE 7 RISIKO OG 
SÅRBARHET 
 

1.3.2.10 Usikkerhet ved analysen 

Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette skyldes 

flere forhold: 

For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens, 

eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må sannsynligheten 

vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen 

det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for 

vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak. 

Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 

Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger i 

byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette 

klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt 

over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen. 

Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette hendelser som 

man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen. 

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 

forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 

Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 

Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 
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PLANBESKRIVELSE 8 
FORHOLDET TIL 

NATURMANGFOLDLOVEN 
 

2 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Naturmangfoldloven har til formål å gi regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 legges til grunn 

som retningslinje for utøving av offentlig myndighet. 
 

§ 8 – Kunnskapskravet 

Kravet om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og omfang. Den kunnskap 

som foreligger skal vektlegges. 

Følgende kunnskapskilder er kontrollert og vurdert om relevante for utvidelsen: 

• Artsdatabanken (http://artskart.artsdatabanken.no): 

Det er registrert ansvarsarter og trua arter innenfor planområdet. De fleste av registreringene er 

lokalisert til Knivskjeldalen/-odden og Nordkapplatået. Det er avgrenset et område med særskilt stor 

forvaltningsinteresse, som tilsvarer området Nordkapplatået - Hornvika, hvor dyre- og plantelivet er 

fredet med egen forskrift. 

• Naturbasen (http://kart.naturbase.no): Ingen funn ut over kilder som allerede er sjekket. 

• Nordatlas (http://nordatlas.no): Ingen funn ut over kilder som allerede er sjekket. 
 

§ 9 Føre var-prinsippet 

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet for reell risiko for alvorlige eller irreversible 

skader på naturmangfoldet. 

Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget vurderes det ikke som sannsynlig at tiltaket vil utløse risiko 

for alvorlige eller irreversible skader på naturmangfoldet. Planen legger ikke opp til større tiltak i 

områder hvor det er kartlagt rødlista arter og planen legger ikke opp til større utbygging utenfor 

allerede berørte områder. 

 

§ 10 – samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystem er eller blir 

utsatt for. 

Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre tiltak/inngrep eller av andre påvirkningsfaktorer, 

jf. Naturmangfoldloven § 10. 
 

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Ikke relevant 
 

§ 12 – Miljøteknikker og lokalisering 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal de teknikker og driftsmetoder som gir 

best samfunnsmessige resultat benyttes. 
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I og med nedfelte dokumentasjonskrav i planbestemmelsene, forventes at det tas hensyn ved 

all form for utbygging for rødlista arter. Dette gjelder spesielt ved utbygging området rundt 

Nordkapplatået der dyre- og plantelivet er fredet. 

Samlet sett vurderes ikke tiltaket å ha vesentlig negativ påvirkning på naturmangfoldet i eller 

nærheten av planområdet. 
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PLANBESKRIVELSE 9 
OPPSUMMERING 

 

3 OPPSUMMERING 
 

3.1 FORMÅL MED PLANEN 

Nordkapp er viktig for kommunens identitet og næringsliv. Det framgår av planprogrammet at det er 

et mål for planleggingen at det skal tilrettelegges for økt verdiskapning og skape mest mulig 

forutsigbare rammer for brukerne av området. 

I planen følges dette først og fremst opp ved at det legges tilrette for at dagens aktivitet kan 

videreføres, ved å sikre at Nordkapplatået kan videreføres som attraktivt reisemål, og at lokalt 

næringsliv kan få økt tilgang til platået som følge av offentlig disponerte arealer. 

Fra kommunens side er det videre ønskelig at planen bidrar til økt offentlig kontroll med/styring av 

området, både i forhold til tilgjengelighet, parkering, opparbeidelse, utbygging og bruk av området. 

Offentlig tilgjengelighet til utmarka rundt Nordkapphallen sikres gjennom offentlig eieform. 

Det er i dag gitt løyve av kommunen til fester for å kunne ta betalt for å ferdes i utmarka rundt 

Nordkapphallen slik at det blir økonomisk grunnlag for tilrettelegging og vedlikehold. Offentlig 

eierskap av denne utmarka gir muligheter for kommunen til selv å forestå innkreving og forvaltning 

av midlene fra løyve. Kommunen vurderer å sikre seg bedre rettigheter for å kunne ha kontroll på 

prisnivået for adgang til området og for å forvalte arealene for fellesskapets beste. 

Det samme gjelder for trafikk- og parkeringsarealene, hvor det også vurderes kommunal regulering 

og kontroll. Hvordan parkering styres og prises påvirker hvor lenge turistene oppholder seg på 

Nordkapp, på andre destinasjoner og hvor de overnatter. Det er viktig at kommunen har mulighet til 

å påvirke turiststrømmen slik at belasting på veiareal, parkering og utmark er forsvarlig. Det er også 

viktig at parkeringen og trafikkavviklingen på Nordkapp utformes på en måte som maksimerer nytten 

for lokalsamfunnet. Kommunen er en samfunnsaktør som har som oppgave å veie ulike interesser 

mot hverandre for å finne en god helhetlig løsning under demokratisk kontroll. Som eier av parkering 

mv kan kommunen disponere arealet og åpne opp for at det kan benyttes til arrangement og 

lignende ved behov uten å være avhengig av fester. 

Når det gjelder øvrige deler av planområdet (utenom selve platået), legger planen til rette for styring 

og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, bl.a. med tanke på utfartsparkering og å hindre 

villcamping. 

I forhold til platået ønskes i stor grad en videreføring av dagens arealbruk, med begrenset utvidelse 

av trafikkarealer og bebyggelse, men anledning til å oppgradere uteområdene. 
 

3.2 GJENNOMFØRING AV PLANEN 

Kommunen vil vurdere om det er nødvendig å overta de offentlig regulerte arealene. 

I utgangspunktet har kommunen sett for seg at målene i stor grad kan sikres gjennom 

samarbeid/avtaler med grunneier og fester. 

Likevel ser en behov for at planen åpner for kommunal overtakelse ved bruk av offentlig eieform. 

Dette gjelder delområdene o_SKV2, o_SKA1, o_SPA1 og o_GF1. 
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PLANBESKRIVELSE 10 
VEDLEGG 

 

4 VEDLEGG 
 

 
4.1 Trykte vedlegg 

• Plankart i målestokk 1:20.000, datert 12.06.2018 

• Planbestemmelser datert 12.06.2018 

 
 

4.2 Utrykte vedlegg 

• Innkomne høringsuttalelser 
 

Nr. 2: STEINSKRED/-SPRANG Steinsprang i uttaksområdet 

UØNSKET HENDELSE: Steinskred/-sprang som kan gi personskade 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

Ja S2 Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år. 

ÅRSAKER  

Steinsprang kan forekomme. Sprengning kan etterlate løse fjellblokker og småsteiner. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Vegen til tidligere steinbrudd er stengt ved grind. Det er ingen andre tiltak mot steinsprang i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING  

Folk og maskiner i steinbruddet kan være utsatt. Det er ingen kritisk infrastruktur, bygninger eller 
faste installasjoner som skal oppføres i utløpsområdet for steinsprang.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

X    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynligheten for små steinsprang vil være til stede, når det sprenges ut vertikale skjæringer. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
For arbeidere som oppholder seg tett på bruddveggen, kan det ha konsekvenser om det faller ned 
stein. Ifølge statistiske modeller vil de fleste tilfeller av steinsprang havne i umiddelbar nærhet av 
foten til stuffen, forutsatt at terrenget i nedslagsfeltet er flat. Dette gjør tiltak mot uhell enklere. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels. Geologi 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Gode HMS-regler - Etablere gode HMS-regler 
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- Regelmessig rensk av stuff 
- Vannrett flate nærmest fjellfot 
- Avskjæringsgrøft for å unngå vann/frost-   
  problematikk i bruddvegg 

 
Fig. 6 – Vurdering av steinsprang  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4: KVIKKLEIRESKRED Kvikkleir knyttet til atkomstveg SV2 

UØNSKET HENDELSE: Løsmasseskred kan føre til risiko for mennesker og materiell.  

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

Ja F2 Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år. 

ÅRSAKER  

Ifølge NVE Atlas er vegstrekningen nærmest E6 markert som aktsomhetsområde på grunn av fare 
for kvikkleir. Tungtransport på atkomstvegen nærmest E6, kan dermed bidra til skred dersom 
grunnen belastes over tåleevne. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Vegen er bygd og har tidligere vært brukt til tungtransport. Det foreligger ingen kjente tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING  

Da det ikke foreligger geoteknisk vurdering av strekningen, kan kvikkleirskred ikke utelukkes. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynligheten vurderes til å være lav, da vegen tidligere er brukt til frakting av steinmasser i 
forbindelse med bygging av molo i Djupvik. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Materielle verdier og tilgjengelighet fra avkjørsel mot øst (idrettsplassen) kan gå tapt. Avkjørsel 
mot vest (tidligere campingplass) er mindre kritisk, da tilknytning mot alternativ veg er mulig. 

Usikkerhet Begrunnelse 
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Middels. Det knytter seg usikkerhet til om det 
finnes kvikkleir/sprøbruddsmaterialer under 
den aktuelle veistrekningen. 

Det foreligger ikke geoteknisk vurdering som 
utelukker kvikkleir/sprøbruddsmaterialer. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Utføre geoteknisk vurdering 
- Vurdere eventuelt nye tiltak 

- Utføre geoteknisk vurdering og iverksette   
  eventuelle tiltak. 

 
Fig. 7 – Vurdering kvikkleir  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 15: VEI, BRU, KNUTEPUNKT  Atkomstveg SV2 

UØNSKET HENDELSE: Slitasje på atkomstvegen kan bidra til at fremkommelighet reduseres og 
kjøretøy tar skade. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Økt tungtrafikk vil belaste veien over dagens tåleevne.  

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Vegen er lite i bruk og det er ikke systematisk vedlikehold av veien i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Vegen er i dårlig tilstand i dag og sårbar for ytterlige belastninger. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

x    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Vegstrekningen bære preg av slitasje med dagens trafikk. Ytterlig skade på vegen vil påføres med 
tungtrafikk fra steinbruddet. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Konsekvensen knytter seg til skade av materielle verdier. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Dagens situasjon tilsier at vegen må utbedres. 
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Utbedre vegen for framtidig bruk.   Vedlikeholde vegen, herunder vurdere 
  asfaltering nærmest E6 (rundt 250 m). 
  Asfaltering vil også bidra til mindre støv på  
  nevnte strekning. 

 

Fig. 8 – Vurdering atkomstveg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. 18: ELEKTRISK FORSYNING  Bruk av strøm i uttaksområdet 

UØNSKET HENDELSE: Hendelser i steinbruddet som setter det lokale strømnettet ut av spill. Andre 
kunder ikke får den strømmen de har krav på. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Gjennom tiltaket ønsker man at anleggsområdet skal være tilkoblet strøm. Dette både for å ha 
strøm i brakkene i området, og for at området skal kunne benytte seg av anleggsmaskiner som går 
på strøm i framtiden. Planen er å knytte seg til dagens strømlinje i området. Overbelastning, 
kabelbrudd eller kortslutning kan slå ut strømnettet. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er ikke påkoblet strøm i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Strømbrudd kan ramme andre abonnementer i nærområdet. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynligheten vurderes som lav, da strømkoplingen ikke er utført (hensyn til sikkerhet for 
omgivelsene kan ivaretas med planlegging av tilkoplingen). 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   
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Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Konsekvensen er lav, da tilkoplingen kan planlegges på en god måte. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Usikkerhet kan reduseres/utelukkes med god 
planlegging av tilkoplingen. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Etablere sikker tilkopling og nettstasjon med 
tilstrekkelig kapasitet. 

Vedlikehold og tilsyn. 

 
Fig. 9 – Vurdering elektrisk forsyning 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 24: RISIKOFYLT INDUSTRI Risiko i steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Sprengningsulykke, klemulykker, maskinvelt, flygestein e.l. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Årsaker kan være teknisk svikt i utstyr eller personsvikt. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er lukket med grind, ingen andre tiltak i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Store mislykkede sprengsalver er risikofylt for den som arbeider nært gjenstående sprengstoff.  
Maskinuhell kan ramme personell. Den økonomiske sårbarheten er mindre, da maskinene er 
mobile og kan erstattes. Arbeid på og under pallkant er sårbart (steinsprang, utforkjøring, 
fallskader mm). 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Da det er strenge lovbestemte rutiner for gjennomføring av arbeid i steinbrudd er det liten 
sannsynlighet for at det vil skje alvorlige ulykker. Dette omfatter blant annet at sprenging skal 
utføres av mannskap som er sertifiserte og at minimum av personer skal oppholde seg innenfor 
anleggsområdet. Bruk av varslingssirene vil bidra til risiko for at mennesker og dyr i 
omkringliggende terreng er liten. Ved bruk av store maskiner kan det forekomme ulykker. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 
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Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Dersom det skjer en ulykke i et steinbrudd, er trolig store krefter i sving. Dette kan føre til 
personskader og økonomiske tap. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels.  Kan skyldes både usikker berggrunnsgeologi og 
menneskelig svikt. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Etablere gode HMS-rutiner og grundig 
opplæring av personell som skal håndtere 
maskiner og sprengstoff.  
Bruk av moderne, vedlikeholdt utstyr og 
tennmekanismer for sprengstoff. 

Påse at ansatte følger HMS-håndbøker og 
opplæring.  
Planlegge drift slik at råstofftilgang ikke blokkeres 
ved uhell. 
 

 
Fig. 10 – Vurdering risikofylt industri 

 

 

 

 

Nr. 29: AKUTT FORURENSNING Akutt forurensning i steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Olje- eller diesellekkasje, med spredning som ikke kan kontrolleres. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Eksplosjon, kjøretøyvelt, beholdere/tanker som lekker mm. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er avsperret med grind, men ikke i drift i dag. Det foreligger ingen andre tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Miljøet og vegetasjonen i og nedstrøms planområde kan forringes i kortere perioder. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Det kan forekomme mindre lekkasjer og søl, men mengdene er neppe store nok til å medføre 
akutt forurensning.   

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  
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Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Eventuell akutt forurensing vil ikke ramme drikkevann, men i noen grad fugle- og dyreliv. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels pga. økt bruk og andre maskiner. Kan øke konsekvenser for forurensning. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Sikre mot at uønsket avrenning renner ut av 
planområdet. 

Føre tilsyn med at etablerte tiltak. 

 

Fig. 11 – Vurdering akutt forurensning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 30: FORURENSET GRUNN Fare for forurensning i steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Forurensing av grunn og vassdrag med petroleumsprodukter og/eller annet.  

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Finstoff fra knusing og massehåndtering havner i avrenning og kan nedslamme vassdrag.  

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Området er avsperret med grind, men ikke i drift i dag. Det foreligger ingen andre tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Det er ikke bebyggelse nedstrøms som har grunnvannsbrønner som drikkevannsforsyning.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Lav risiko for tilslamming av tilstøtende bekk, da rensetiltak forventes å virke.  

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   
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Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Eventuell forurensing vil ikke ramme drikkevann. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten grad av usikkerhet, forutsatt at 
nødvendig tiltak etableres (se punkt under).  

Mulighet for avrenning fra området er tydelig og 
tiltak lett å etablere.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Etablere fordrøyings- og sedimenterings-
basseng, som sikrer at småpartikler ikke 
renner ut i tilgrensende bekk.  

Tilsyn og kontroll. 
 
 

 
Fig. 12 – Vurdering forurenset grunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 31: STØYBELASTNING Støy fra steinbrudd og atkomstveg  

UØNSKET HENDELSE: At dyr og mennesker som ferdes i området plages av støy.  

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Anleggsvirksomhet og massetransport knyttet til steinbrudd.  

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Det er ikke støyende virksomhet i området i dag.  

SÅRBARHETSVURDERING 

Støyplager kan redusere livskvalitet hos mennesker og fortrenge dyr. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 x   

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Støynivået vil øke ved etablering av steinbrudd. Graden av støy defineres i tråd med 
«Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging».   

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 
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Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier    x  

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Områdene nærmest steinbruddet vil bli forringet for friluftsliv. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten.  Det er gjort en utredning som belyser støynivå i 
egen rapport.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Det er utført støyutredning av Sweco etter T-
1442 «Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging». Rapporten beskriver 
støytiltak (bygging av støyvoller). 

Etablering av støyvoller. Planbestemmelser 
supplerer nødvendige tiltak.   

 
Fig. 13 – Vurdering av støybelastning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 32: ULYKKER VED TRANSPORT AV FARLIG 
              GODS 

Ulykker ved transport langs atkomstveg og i 
steinbrudd 

UØNSKET HENDELSE: Ulykker i forbindelse med frakt av sprengstoff eller drivstoff kan skje. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Det vil tidvis bli fraktet sprengstoff og drivstoff til steinbruddet. Det kan ikke utelukkes at ulykker 
kan forekomme ved for eksempel kollisjon, utforkjøring, velt, lasting og lossing. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Det pågår ikke aktivitet i området i dag. Veien er avsperret med grind. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Frakt av sprengstoff og diesel foregår langs E6 i dag. Det er lite sårbare objekter som har nærhet til 
atkomstvegen til steinbruddet.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
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 x   

Begrunnelse for sannsynlighet: 
 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Det kan bli mulige personskader og skader på materielle verdier.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav. Ulykkesstatistikk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Gode HMS-rutiner sikres.  
Farlig gods håndteres etter det internasjonale 
regelverket for farlig gods (ADR). 

Sprengstoffet vil håndteres av personell med 
sertifikat ADR. 

 
Fig. 14 – Vurdering av ulykker ved transport av farlig gods 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 33: ULYKKER VED AV- OG PÅKJØRSLER 
 

Ulykker knyttet til E6 og atkomstveg 

UØNSKET HENDELSE: Ulykke mellom motoriserte kjøretøy i avkjørsel mot E6 og ulykker i øvrige 
avkjørsler. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Menneskelig svikt. Kan også skyldes utydelig skilting, manglende frisiktsoner og svak belysning. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Kryss mot E6 er plassert på en oversiktlig strekning.  Det pågår ikke aktivitet i steinbruddet i dag og 
kjøretrafikken lang eksisterende atkomstveg er svært lav. 

SÅRBARHETSVURDERING 



multiconsult.no Områderegulering av Nordkapphalvøya 
 

45 
 
 

Størst risiko for ulykker vurderes ved utkjøring på E6, selv om krysset er oversiktlig og hastigheten 
på E6 er lav (60 km/t).  Det er lite sårbarhet for ulykker i avkjørslene som er knyttet til 
atkomstvegen på grunn av begrenset bruk.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Kollisjoner vil statistisk sett kunne inntreffe. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Ulykker mellom motoriserte kjøretøy kan føre til alvorlig skadde. Den lave hastigheten i 
planområdet, og få - og oversiktlige avkjørsler reduserer risiko for dødsfall. Skader på kjøretøy er 
sannsynlig. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav. Trafikkulykkesstatistikk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Utbedring av kryss og sikring av god sikt i 
begge retninger i kryss mot E6, planlegges i 
samsvar med vegvesenets veileder. Dette 
omfatter både dimensjonering og frisiktsoner.  
De to avkjørslene mot atkomstvegen skal også 
utbedres. Det skal også etableres tydelig 
skilting i samarbeid med vedkommende 
vegmyndighet. 

Trafikk langs hele vegstrekningen skal ha lav 
fartsgrense. 
Utforming av kryssløsningene skal etableres før 
steinbruddet tas i bruk. 

 

Fig. 15 – Vurdering av ulykker i av- og påkjørsler 

 

 

 

Nr. 34: ULYKKER MED GÅENDE/SYKLENDE Ulykker med gående/syklende langs 
atkomstveg til steinbruddet 

UØNSKET HENDELSE: Ulykke mellom motoriserte kjøretøy og gående og syklende. Dette kan 
omfatte møteulykker, påkjøring bakfra eller påkjøring ved forbikjøring. 

NATURPÅKJENNINGER (Tek 17) SIKKERHETSKLASSE FORKLARING 

   

ÅRSAKER  

Gående og syklende kan forulykke i møte med trafikken til og fra steinbrudd. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER  

Det pågår ikke stor kjøreaktivitet på veien i dag.  

SÅRBARHETSVURDERING  
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Myke trafikanter er meget sårbar for påkjørsel. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

  x  

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Atkomstvegen er oversiktlig. Atkomstvegen vil reguleres i 5 m bredde som vurderes som 
tilstrekkelig for møte mellom gående/syklende og motorkjøretøy. Fartsgrensen vil være lav. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
Ulykker med gående og syklende kan føre til alvorlig skadde og invaliditet. I noen tilfeller kan det 
også/eller føre til skader på materielle verdier. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav. Trafikkulykkesstatistikk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Det tilrås at atkomstvegen for steinbruddet 
blir stengt for gående og syklende, og at myke 
trafikanter benytter avkjørsel mot 
idrettsplassen og eksisterende sti øst for 
atkomstvegen.  
 
I dag benyttes også parallell veg 
(Storhaugvegen) vest for vegen til 
steinbruddet som atkomstveg til 
friluftsområder. Det tilrås økende bruk av 
denne. 

Det skal tilrettelegges for økt bruk av 
Storhaugvegen med skilting og 
parkeringsmuligheter for å komme til 
friluftsområdene sør for steinbruddet.  
 

 
Fig. 16 – Vurdering av ulykker med gående- og syklende 

 

 

Metode for vurderinger av konsekvenser for nr. 43 og 44, følger Miljødirektoratets digitale 
veileder for konsekvensutredning av klima og miljøtema, M-1941 (Miljødirektoratet 2020). 
 
I konsekvensutredningen gjøres en sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot 
forventet tilstand uten tiltak. To parameterer – påvirkningsgrad av tiltaket og verdien på 
tema som berøres – påvirker grad av konsekvens.  
 

Nr. 43: SÅRBART PLANTE- OG DYRELIV Sårbarhet i steinbrudd og omgivelser 

UØNSKET HENDELSE: Ødelegge sårbart plante- og dyreliv. 

METODER 
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Metoder er nærmere beskrevet i dokumentet «Planbeskrivelse» og vedlagte 
konsekvensutredninger for naturmangfold, friluftsliv og landskap. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samlet vurdering av konsekvens (Utdrag av NINA-rapport):  
«Artene som opptrer i nærheten av planområdet vil i stor grad kunne tåle denne typen inngrep 
med menneskelig aktivitet og støy greit, og vil være forholdsvis uberørt». 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Det er gjort engen konsekvensutredning som 
belyser plante- og dyreliv i egen rapport. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Tilrettelegge for gjenvekst 
- Kompensere tapt areal med bevaring av  
  tilsvarende lokaliteter i nærheten. 

- Tilrettelegge for gjenvekst og vurdere hvordan  
   tilsvarende naturtyper i nærheten kan sikres. 

 
Fig. 17 – Vurdering av sårbarhet for plante- og dyreliv  

 

Nr. 44: INNGREP I NATUROMRÅDER Inngrep i steinbrudd/omgivelser 

UØNSKET HENDELSE: Ødelegge verdifulle naturområder. 

METODER 

Metoder er nærmere beskrevet i dokumentet «Planbeskrivelse» og vedlagte 
konsekvensutredninger for naturmangfold, friluftsliv og landskap. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samlet vurdering av konsekvens (Utdrag av NINA-rapport):  
«Samlet sett er det relativt små arealer med verdifull natur i et område som allerede er sterkt 
preget av inngrep eller med dårlig tilstand». 

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten. Det er gjort engen konsekvensutredning som 
belyser verdifulle naturområder i egen rapport. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Tilrettelegge for gjenvekst 
- Kompensere tapt areal med bevaring av  
  tilsvarende lokaliteter i nærheten. 

- Tilrettelegge for gjenvekst og vurdere hvordan  
  tilsvarende naturtyper i nærheten kan sikres. 

 
Fig. 18 – Vurdering av inngrep i verdifulle naturområder 

 


