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METODE 
Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen er 

basert på foreliggende reguleringsplanforslag.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 

påvirke planområdets funksjon som pukkverk, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene 

(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er 

tilstede i planområdet eller i planen, er ikke tegnsatt i denne kolonnen. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede  
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse  
• Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)  
• Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er  

en teoretisk sjanse  

  

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:  
1 Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig  
2 Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom  
 reservesystem ikke fins  
3 Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person-eller miljøskader; system settes ut av  

drift over lengre tid  
4 Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige  

miljøskader; system settes varig ut av drift  
 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabellen.  
 

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE  
Reguleringsplanforslaget omfatter eksisterende masseuttak ved Fredsvika massetak og utvidelse 

av dette. Planen omfatter eiendommene – gnr 41 bnr 1, 4, 5 og 7, og gnr 42 bnr 3.  

Det skal tas ut ca. 1,9 mill. m3 faste grusmasser innenfor planområdet over en uttaksperiode på ca. 

20 år. 

 

UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK  
Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.  

 

Hendelse/Situasjon  

Kons 
for 

planen 

Kons av 
planen 

Sanns Kons Risiko Kommentar/ 
tiltak 

       

Natur- og miljøforhold  
Ras/skred/flom/grunn        

1. Masseras/-skred  

 
x 

  
2 

 
1 

 Det er ras- og skredfare i 
bratthenget mot Fredsvikelva. 
Bratte skrenter i uttaksområde 
medfører ras av morenestein 

2. Snø-/isras  

 
 
 

 
 

   
 
 

 
 

  

3. Flomras        



4. Elveflom        

5. Tidevannsflom        
6. Radongass        

Vær, 
vindeksponering  

      

7. Vindutsatte 
områder  

      

8. Nedbørutsatte 
områder  

      

Natur- og 
kulturområder  

      

9. Dyre- og planteliv / 
skogbruk 

   
 

 
 
 

  

10. Sårbar fauna/fisk        

11. Verneområder  

 
 

x 

  
 

2 

 
 

2 

 Planområdet omfatter nordvestsiden 
av Fredsvikelva som er påvirket av 
massetaksdriften gjennomtiden 

12. Vassdrags-
områder  

 
x 

  
2 

 
2 

 Avrenning mot sjøen ved 
Vikabukta. Fredsvikelva blir ikke 
påvirket 

13. Fornminner (afk)        

14. Kulturminne/-
miljø  

      

15. Område for 
idrett/lek  

      

16. Park; 
friluftsområder, 
rekreasjonsområder 

      

17. Vannområde for 
friluftsliv  

      

Menneskeskapte forhold  
Strategiske områder        
18. Vei, bru, 
knutepunkt  

      

19. Havn, kaianlegg        
20. Sykehus/-hjem, 
kirke  

      

21. Brann/politi/SF        

22. Forsyning kraft, 
vann  

      

23. Forsvarsområde        

24. Tilfluktsrom        

Forurensningskilder        

25. Industri        
26. Bolig        

27. Landbruk        
28. Akutt 
forurensning        
29. Støv og støy; 
industri        
30. Støv og støy; 
trafikk  

x  3 2  Transport av ferdigvare vil gi 
støypåvirkning. Støy fra trafikk 
også til massetaket. 

31. Støv og Støy; 
andre kilder  x  3 2  

Massetaksdrift medfører støy- og 
støvpåvirkning på omgivelsene.  

32. Forurensning i 
sjø        

33. Forurenset grunn        



34. Elforsyning        

Andre 
farlige/spesielle 
områder/forhold  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

35. Industriområde        

36. Høyspentlinje 
(ems)  x  3 2  

Det går 3 høyspentlinjer gjennom 
planområdet 

37. Risikofylt industri 
mm (eksplosiver)        

38. Avfallsbehandling        

39. 
Oljekatastrofeområde        
40. Spesielle forhold 
ved 
utbygging/gj.føring        

Transport        
41. Ulykke med farlig 
gods        
42. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet til omr.        

Trafikksikkerhet        
43. Ulykke i av-
/påkjørsler  x  2 2  

Noe økt trafikk, øker sannsynlighet 
for ulykker i avkjørsel. 

44. Ulykke med 
gående/syklende       
45. Andre 
ulykkespunkter        



I hht vanlig framstilling av konsekvenser, er situasjonen slik:  

 

Konsekvens/ 
Sannsynlighet:  

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

4. Svært sannsynlig  
  

12  
 

3. Sannsynlig  
  

 
 

2. Lite sannsynlig  
1 11, 12, 43 30, 31, 36  

1. Usannsynlig  
    

 
- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
- Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 
Hendelser i røde felt 
Ingen hendelser kommer i røde felt. 

 

Hendelser i gule felt 
Hendelse 30 og 31 - Støy og støv fra trafikk og støy og støv fra andre kilder 
Massetaksdriften medfører støy- og støvpåvirkning på omgivelsene. Det er gjennomført 
støyberegninger. Avbøtende tiltak gjelder etablering av jordvoll mellom regulert masseuttak 
og nærmeste bolig i nord. Støy fra nytt uttak (utvidelsen) vil ha liten betydning for 
støyforholdene i forhold til dagens situasjon. Støy/støv fra trafikk vil være ubetydelig og 
uforandret i forhold til dagens situasjon. 

Hendelse 32 – Høyspentlinjer 
Det går 3 høyspentlinjer gjennom planområdet.  
For øvre høyspentlinje H370_1 – der Statnett er netteier, skal klausuleringsbelte være 38 
meter.  
Det skal være klausuleringsbelte på 15 m i horisontalplanet fra senter av høyspentlinjene de 
øvrige linjene som eies av Nesset Kraft AS.  
Det er 30 meters sikkerhetssone i forhold til bruk av gravemaskin under og inntil kraftlinjene. 
Arbeid under og inntil kraftlinjen skal avklares med netteier. Dette er nedfelt i bestemmelsene 
til planen. 

Hendelse 37 – Risikofylt industri (eksplosiver) 
Dette er ikke aktuelt så lenge det ikke skal tas ut fjell innenfor regulert område. 
 
Hendelser i grønne felt 
Hendelse 1 – Ras- og skredfare 
Det er ras- og skredfare i bratthenget mot Fredsvikelva sørøst i planområdet. Under driften av 
massetaket har det rast ut større steiner fra uttaksområdet ned mot elva og områdene langs 
vestsiden av elveløpet. Det må være et fremtidig tiltak – nedfelt i driftsplanen for 
massetaksdriften, å rydde opp i dette slik at elveløpet og vestre elvekant fremstår mest mulig 
naturlik. 
Massene i uttaksområdet er faste og sammenpakkede, og skråningene i uttaksområdet ligger 
stabilt så sant de ikke er for bratte. Da vil mindre og større morenesteiner falle ut – dette kan 
medføre en risiko. Det må derfor legges opp til at uttak av masser skal hensynta krav til fall på 
skråningen ved drift i intervallet 1:1,5-1:2 eller slakere. 

Hendelse 11 – Verneområder 



Miljøet langs Fredsvikelva er blitt noe på virket av massetaksdriften gjennom tiden. Det skal 
være en del av driftsplanen for massetaket å sikre istandsetting av de skader som er påført 
elveløpet og særlig vestsiden av dette. Hensynssone for bevaring av naturmiljø sikrer 
hensynet til naturen etter nordvestsiden av Fredsvikelva. Det skal ikke foretas inngrep i 
terreng og vegetasjon innenfor sonen. 
 

Hendelse 12 – Vassdragsområder 
Avrenning av overvann fra uttaksområdet til Fredsvikelva kjer ikke på grunn av 
terrengmessige forhold som hindrer dette. Det vil skje avrenning mot sjøen ved Vikabukta.  
Alle utslipp tas hånd om etter godkjent ordning. Det legges opp til etablering av fangdam. En 
regner med at det meste av overflatevannet vil synke i grunnen. For at overvann skal kunne 
renne på terreng, må bunnen av sandtaket ha et fall på ca. 1:50-1:60 mot fangdam som skal 
etableres på laveste punkt – med bunnhøyde på ca. 21 moh. Vannet fra fangdam der 
sedimentasjon av finstoff fra sandtaket skjer, skal ledes mot sjøen gjennom stikkrenne under 
fylkesvegen og i åpent bekkeløp videre til Vikabukta. 
Avslutningen til sideterreng skal ikke være brattere enn 1:1,5 og de skal tilsås slik at erosjon 
unngås. Det meste av tilpasningen vil imidlertid skje med atskillig slakere fallforhold i 
overgangene fra nytt til eksisterende terreng. 
Tiltaket gjennomføres som del av driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 
mineralforvaltning som en del av driftskonsesjonen. 

Hendelse 43 – Ulykke i av-/påkjørsel 
Trafikk i avkjørsel ved Fv62 gir sannsynlighet for ulykker. En regner med marginal vekst i 
trafikk fra masetaket. Det er lite persontrafikk langs Fv62. Det er 80 km-sone etter 
fylkesvegen på stedet. Avkjørselen er oversiktlig, og med relativt lav hastighet i av-/påkjørsel 
til område reduseres faren for ulykker med alvorlig personskade. 
 
 
Skien 15-03-15 – John Lie  


