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SAMMENDRAG 

Det utarbeides gjennom planforslaget detaljregulering for Vatnestrøm i Iveland kommune. Oppdragsgiver er Iveland 
kommune. Planområdet ligger på Vatnestrøm ved Ogge. Innenfor området ligger Bakkane boligfelt, Vatnestrøm 
oppvekstsenter, den lokale matbutikken og Moelven limtre AS. Hovedformålet med planen er å legge til rette for 
etablering av gang- sykkelveg fra Bakkane boligfelt og oppvekstsenteret mot den lokale matbutikken. Tiltaket vil gi 
tryggere forhold for myke trafikanter som blant annet omfatter skoleelever. Videre vil eksisterende områder 
videreføres gjennom planforslaget. Det legges i tillegg til rette for fortetting av boligområdet, og av næringsområdene 
ved avkjørselen fra fv 405. Det legges også opp til utvidelse av området for oppvekstsenteret og det legges til rette for 
etablering av turvei langs Ogge mot Heimreneskilen i øst.  
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1 Sammendrag 

 

 

  

Tema Nøkkelinformasjon 

Område Vatnestrøm, Ivelan kommune 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommuneplan og reguleringsplan for deler av området 

  

Tiltakshaver (vår oppdragsgiver) Iveland kommune 

Forslagstiller /Plankonsulent Multiconsult AS 

  

Ny plans hovedformål Etablering av gang- sykkelveg 

Planområdets areal i daa  

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Noe støy fra næringsvirksomhet 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 

  

Kunngjøring oppstart, dato 19.3.2013 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 
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2 Bakgrunn for planarbeidet 

Komplett planforslag er innsendt 15.10.13 av Multiconsult AS på vegne av forslagstiller Iveland 

kommune. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3.  

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av gang- og sykkelveg mellom Bakkane 

boligfelt og butikken og videre utvikling i området. Planområdet er på ca. 280 daa og omfatter 

Bakkane boligfelt, Moelven, oppvekstsenteret og butikken. 

2.1 Krav om konsekvensutredning 

Konsekvensutredning er vurdert, men det er i samråd med Iveland kommune konkludert med at 

planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning. 
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3 Planprosessen, medvirkning 

3.1 Kunngjøring og varsling 

Igangsatt regulering ble kunngjort i Fædrelandsvennen  19.3.2013 og på internett, 19.3.2013. 

Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev datert 19.3.2013 

3.2 Medvirkning 

Det har i løpet av planprosessen blitt avholdt befaring og møter med oppdragsgiver, Iveland 

kommune. Det er avholdt eget møte med representanter for grendelaget 13. mars 2013. 

Planarbeidet er også blitt varslet i henhold til plan- og bygningsloven. Innkomne merknader er 

oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

I kommuneplanen er området vist som byggeområder, område for skole, industri og grøntområder. 

Det ligger også en småbåthavn og friområder innenfor planområdet. Deler av planområdet er 

omfattet av reguleringsplan for Bakkane II. Denne planen blir opphevet av ny detaljregulering. 

4.2 Pågående planer i området 

Nærområdet er under utvikling. Det pågår en utbyggingsprosesser sør øst for planområdet. Her 

legges det til rette for boligutbygging. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 

Planområdet ligger på Vatnestrøm ved Ogge i Iveland kommune. Innenfor området ligger Bakkane 

boligfelt, Vatnestrøm oppvekstsenter, den lokale matbutikken og Moelven limtre AS. Området er på 

ca 280 daa. Området er utvidet noe fra varslet oppstart, men berører ingen nye grunneiere. 

 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består i dag av et byggefelt med tilhørende veier, et industriområde (Moelven limtre) , 

skole med barnehage (oppvekstsenter , friområder og noe skog- og landbruksområder. Det ligger 

også et minikraftverk innenfor planområdet. Tilstøtende arealer består av skogs-  og 

landbruksarealer og innsjøen Ogge.  
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5.3 Landskap 

Området ligger innenfor landskapsregion, skog- og heibygdene på sørlandet. Området ligger på en 

liten høyde over Ogge og består av et småkupert landskap. Landskapet er typisk for indre Agder. 

Områdene rundt bebyggelsen består av skog med lav og middels høy bonitet.  

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Riksantikvarens database for kulturminnesøk, Askeladden, viser ingen registrerte kulturminner i 

planområdet. Like sør for planområdet er det registrert et automatisk fredet gravfelt (lokalitet 

Vatnestrøm) og et automatisk fredet gravminne (lokalitet Vårkvina). 

5.5 Naturverdier/naturmangfold 

I naturbasen er det registrert spill/parringsområde for Orrfugl innenfor hele planområdet. Det  finnes 

også en punktregistrering av leveområde for Bøksigdvinge. Oggevann er registrert som et ikke 

forsuret restområde, området har viktig verdi. 

5.6 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv) 

Iveland kommune har store grøntområder i form av heiområder. Dette gjelder også områdene rundt 

Vatnestrøm. Mulighetene for utøvelse av friluftsliv er mange. Skogsturer, jakt, fiske og turer med båt 

(i Ogge) er lett tilgjengelig.Ellers finnes det etablerte lekeplasser og tilrettelagt badestrand innenfor 

planområdet. Ved oppvekstsenteret er det etablert 2 km med lysløype. 

5.7 Naturressurser, inkl. landbruk 

Det er både landbruk, skogbruk, viltinteresser, fiskeinteresser og friluftsinteresser i Iveland 

kommune. Når det kommer til planområdet med sin nærhet til Ogge, er det særlig lagt til rette for 

frilufstliv med fiske, båt og kano/kajakk. Ogge er et svært populært friluftsområde for hele regionen. 

Ogge er mye benyttet til utfart med kano- og teltturer. 

5.8 Trafikkforhold 

Området har adkomst fra fylkesveg 405. Vegen har en ÅDT på 500 nordover og 130 østover. 

Fartsgrensen er på 60 km/t nord/sør og 40 km/t østover mot Vatnestrøm industriområde. Ellers i 

planområdet går det interne veier med 30 km/t til Bakkane boligfelt, Moelven limtre og 

oppvekstsenteret. Det er myke trafikkanter langs fv. 405. Særlig mot butikken i vest og skolen i nord. 

Vegen må krysses begge steder. Dagens løsninger med veg som mangler gang- sykkelveg og fortau er 

ikke tilpasset myke traffikanter. 

5.9 Barns interesser 

Det finnes tilrettelagte lekeplasser i boligfeltet og ved oppvekstsenteret. Ellers er det 

skogområder/friområder innenfor planområdet som er egnet for fri lek. Det er også en tilrettelagt 

badeplass i området. 

5.10 Sosial og teknisk infrastruktur 

Vatnestrøm oppvekstsenter med barnehage, skole og sfo ligger innenfor planområdet. Ellers ligger 

de fleste av kommunens offentlige servicetilbud på Birketveit. Det går to høyspentnett gjennom 

området, det ene på tvers over området nordover og det andre på tvers over området vestover. Det 

er offentlig VA – anlegg i planområdet. 
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5.11 Bergarter/Grunnforhold 

Kartene til norges geologiske undersøkelse viser at bergartene i området er amfibolitt, 

hornblendegneis, glimmergneis, stedvis migmatittisk. Det er ingen kjente forekomster av kvikkleire i 

området. Det er heller ikke kjent/registrert skredfare. 

5.12 Miljøfaglig forhold 

Moelven limtre genererer støy gjennom sin produksjon. Boligene som ligger nærmest opptil 

bedriften er utsatt for noe støy. Området ble støymålt i 2006, og Fylkesmannen miljøvernavdeling 

skriver i brev datert 22.06.2007 at støyutslippet fra Moelven Limtre Agder ikke er i strid med 

forurensingsloven. 

Deler av planområdet er flomutsatt. Det er registrert at en 200 års flom kan nå opp til kote 194,5 

innenfor området. 

5.13 Næring 

Det finnes  næring innenfor området. Dette gjelder  Moelven limtre og den lokale matbutikken, 

Joker. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Hovedtrekk i planforslaget 

Store deler av planområdet er allerede utbygdog formålene i eksisterende områder videreføres. Det 

er i hovedsak den nye gang- sykkelvegen langs fv. 405 mellom Bakkane boligfelt, Vatnestrøm 

oppvekstsenter og den lokale matbutikken som er viktig å få på plass med planforslaget.  Dagens veg 

blir benyttet som skoleveg og er ikke noe trygt alternativ. Der er derfor ønskelig å få på plass gang- 

sykkelvegen snarest. I forbindelse med dette, legger planen også opp til forbedrede veikryss og 

etablering av bussholdeplasser ved butikken. Ellers legger planen til rette for fortetting ved 

etablering av noen nye boligtomter og utvidelser av eksisternde områder. 

6.2 Planlagt arealbruk 

Etablering av gang- sykkelveg langs fv. 405 er hovedgrunnen til oppstart av reguleringen.  Ellers 

består planområdet av et boligfelt med interne veier og grønnstruktur. Industriområde og 

oppvekstsenteret  sitt område. Det legges til rette for videre utvikling og utvidelser av 

oppvekstsenteret ved at dette området utvides gjennom planforslaget. Planområdet ligger ved Ogge 

og inneholder en liten småbåthavn med tilhørende parkering. Det går hensynssoner over to 

høyspentnett og det ligger en hensynssone for flomfare opp til kote 194,5 moh. I forhold til dagens 

situasjon viser planforslaget noe fortetting av boligområdet. Planen legger også opp til videre 

utvikling i områdene rundt nærbutikken hvor det legges inn flere områder for kombinert bolig og 

forretningsformål. Det legges til rette for ny turvei mellom planområdet og nytt boligområde 

Heimreneskilen øst for planområdet, noe som på sikt vil knytte disse områdene tettere sammen. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Eksisterende boligbebyggelse fremstår som et klassisk boligfelt med tradisjonelle eneboliger fra 70- 

og 80-tallet på store tomter. Planforslaget legger til rette for noe fortetting. Utformings premissene 

som foreligger for dagens boligbebyggelse, videreføres gjennom planforslaget. 

6.4 Parkering 

Eneboligene har parkering på egen eiendom. Det samme gjelder for Moelven limtre og Vatnestrøm 

oppvekstsenter. I forbindelse med småbåthavna legges det også til rette for en parkeringsplass med 

34 parkeringsplasser, inkludert 3 handikapplasser. 

6.5 Trafikkløsninger 

Planforslaget legger til rette for etablering av ny gang- sykkelveg. Tiltaket vil trygge vegen for myke 

trafikanter som skal fra boligfeltet til butikken og  skoleelever som benytter denne strekningen som 

skoleveg. Det legges opp til utbedringer av eksisterende vei mot boligfeltet og skolen i forbindelse 

med etableringen av gang- sykkelvegen. Når det gjelder løsningene for kryssing av veg, skal dette skje 

ved tilrettelagt kryssing uten merking eller skilting. Eventuell etablering av fotgjengerovergang vil 

kreve redusert hastighet.  Løsningen er valgt etter råd fra Statens vegvesen. Planforslaget legger også 

til rette for etablering av bussholdeplasser.  

6.6 Kollektivtilbud/løsninger 

Det ligger en enkel bussholdeplass ved butikken langs fv. 405 innenfor planområdet. Denne er i 

gangavstand fra Bakkane boligfelt, Moelven limtre og oppvekstsenteret. 
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6.7 Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker 

Det reguleres to lekeplasser i området. Disse er på henholdsvis 4 og 2 daa. Lekeplassene er lokalisert 

midt mellom bebyggelsen i boligfeltet og er lett tilgjengelig fra alle kanter. Det er også tilrettelagt for 

lek ved oppvekstsenteret. Det ligger to friområder i området, disse grenser til småbåthavna og et 

offentlig badeområde. Badeområdet er tilrettelagt med sandstrand og er lett tilgjengelig for 

beboerne i området. Ellers er planområdet som helhet preget av grønne områder, og har nærhet til 

skog og vann. 

6.8 Sosial og teknisk infrastruktur. Planlagte offentlige anlegg. 

Det legges opp til utbedringer av det offentlige VA-nettet med ny pumpestasjon i området. Området 

for skolen/oppvekstsenteret utvides gjennom planforslaget. Det ligger et minikraftverk innenfor 

planområdet, planforslaget legger til rette for videre drift av dette. Høyspentnettene som passerer 

planområdet er eksisterende nett og blir markerte med hensynssoner i planforslaget. 

6.9 Universell utforming 

Planforslaget blir omfattet av kravene til universell utforming i Tek 10 (teknisk forskrift), 
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7 Virkninger / konsekvenser av planforslaget 

7.1 Naturverdier/naturmangfold 

Det er gjort en vurdering av planforslaget i forhold til kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Da 

planområdet i stor grad allerede er utbygd, vil ikke nye tiltak utgjøre en risiko for skade på 

naturmangfoldet. Dagens situasjon for naturmangfoldet videreføres. 

7.2 Trafikkforhold 

Plaforslaget legger opp til forbedring av vegkryss og etablering av gang- sykkelveg. Dette er positive 

konsekvenser ved planforslaget. 

7.3 Barns interesser 

Dagens situasjon for barn og unge i planområdet vil i stor grad videreføres. Etablering av gang- 

sykkelveg i planområdet er en endring som vil påvirke barn- og unge. Dette vil være en positiv 

konsekvens da barn- og unge som myke trafikkanter vil få tryggere forhold enn ved dagens situasjon. 

7.4 Universell tilgjengelighet 

Dagens situasjon videreføres ved planforslaget. Planen er også omfattet av reglene for universell 

utforming i TEK 10. 

7.5 Næring 

Planforslaget legger opp til næringsutvikling i områdene rundt den lokale matbutikken. Det er en 

positiv konsekvens for næringsinteressene i området. 

7.6 Avveininger av konsekvenser /virkninger 

Det meste av dagens situasjon videreføres gjennom planforslaget. Det største tiltaket planen legger 

til rette for er gang- sykkelvegen, noe som er viktig å få på plass med hensyn til trafikksikkerhet i 

området. Ved avveining av av aktuelle tema konkluderes det med at planforslaget gir positive 

konsekvenser for området sammenlignet med dagens situasjon. 
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8 Risiko og sårbarhet, ROS-analyse 

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål. 

 

 

Metode 

Generell beskrivelse av metode 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser (DSB, 1994). Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av 
sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.  
 
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser for 
derigjennom å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå. 
 
Hendelser kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige 
funksjoner. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, 
vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller kombinasjoner av 
slike forhold. 
 
Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor 
hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, 
erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet klassifisering som 
vist i DSBs veileder. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er 
hendelser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering av sannsynlighet er relevant, og således 
ikke en uønsket hendelse.  
 

Vurderingskriterier  

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens 
betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, 
og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker, for miljø og for samfunnsviktige funksjoner. 
 

 

Begrep Frekvens Vekt 
Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år. 1 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år. 2 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år. 4 
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8.1.1 Metode i dette prosjektet 

ROS-analysen er basert på tilgjengelig informasjon, Det har ikke vært avholdt møter/arbeidsseminar.  
 

 

Begrep Vekt A  
Mennesker 

B  
Miljø 

C  
Samfunnsviktige funksjoner 

Ufarlig 1 
Ingen 
personskader 

Ingen 
miljøskader 

Systemer settes midlertidig ut av 
drift. Ingen direkte skader, kun 
mindre forsinkelser, ikke behov for 
reservesystemer.  

En viss fare 2 
Få eller små 
personskader 

Mindre 
miljøskader 

Systemer settes midlertidig ut av 
drift. Kan føre til skader dersom det 
ikke finnes reservesystemer/ 
alternativer.  

Kritisk 3 
Få men alvorlige 
personskader 

Omfattende 
skader på 
miljøet 

Driftsstans i flere døgn. For eks. 
ledningsbrudd i grunn og luft. 

Farlig 4 Opp til 5 døde 
Alvorlige 
skader på 
miljøet 

Systemet settes ut av drift for 
lengre tid. Andre avhengige 
systemer rammes midlertidig.  

Katastrofalt 5 
Over 5 døde og 
20 alvorlige 
skadde 

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader på 
miljøet. 

Hoved- og avhengige systemer 
settes permanent ut av drift. 
Kombinasjon av flere viktige 
funksjoner ute av drift. Adkomst, 
strømforsyning, vannforsyning. 

 
Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse 
representerer. 
 
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. 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. 
 
Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom hendelsene 
faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i 
hvilket område hendelsen faller innenfor. Matrisen beskriver risikoen etter at mottiltaket er vurdert. 
 

 

 Konsekvens 
 

 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

 
Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

  
Hendelse x 

   

Mindre sannsynlig 
 

     

Lite sannsynlig 
 

    
Hendelse y 

 

 

 Uakseptabel risiko – Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn 
  

 Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 
  

 Akseptabel risiko 
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Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og 

sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 

skadebegrensende. 

8.2 Avgrensning av ROS-analysen 

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, 

miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. 

Alvorlige risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av hensynssoner, 

planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til 

grunnforhold, stråling, ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i planmaterialet. 

Gjennomgangen og vurderingen av slike forhold skjer ved en ekspertgjennomgang og konkrete 

analyser for hvert tema gjøres kun der den først gjennomgangen viser at det potensial for stor risiko. 

 

Hendelse/Situasjon 
 

Aktuelt? Sanns. Kons.  Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur og miljøforhold 
 

     

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
 
1. Masseras/-skred Nei 

 
    

2. Snø-/isras Nei     
3. Flomras Nei     
4. Flom i vann Ja Mindre 

sannsynlig 
En viss 
fare 

 Generell flomfare i områder med 
vann. Mulig med 200 års flom. 

5. Tidevannsflom Nei     
6. Radongass Nei 

 
    

Vær, vindeksponering. Er området: 
 
7. Vindutsatt Nei 

 
    

8. Nedbørutsatt Nei 
 

    

Natur- og kulturområder: 
 
9. Sårbar flora Nei 

 
    

10. Sårbar fauna/fisk Nei 
 

    

11. Verneområder Nei 
 

    

12. Vassdragsområder Nei 
 

    

13. Forminner (afk) Nei 
 

    

14. Kulturminne/-miljø Nei 
 

    

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

 
15. Vei, bru, knutepunkt Nei  

 
   

16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
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Hendelse/Situasjon 
 

Aktuelt? Sanns. Kons.  Risiko Kommentar/Tiltak 

 
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei  

 
   

19. Kraftforsyning Nei  
 

   

20. Vannforsyning Nei  
 

   

21. Forsvarsområde Nei  
 

   

22. Tilfluktsrom Nei  
 

   

23. Område for idrett/lek Nei  
 

   

24. Park/rekreasjonsområde Nei     
25. Vannområde for friluftsliv Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei  

 
   

28. Støv og støy; industri Ja Sannsynlig 
 

En viss 
fare 

  

29. Støv og støy; trafikk Ja 
 

Sannsynlig Ufarlig   

30. Støy; andre kilder Nei  
 

   

31. Forurenset grunn Nei     
32. Forurensning i sjø Nei     
33. Høyspentlinje (em stråling) Ja Sannsynlig 

 
En viss 
fare 

  

34. Risikofylt industri mm. 
(kjemikalier/eksplosiver, olje/gass, 
radioaktivitet) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Nei  
 

   

36. Oljekatastrofeområde Nei  
 

   

Medfører planen/tiltaket: 
 
37. Fare for akutt forurensning Nei  

 
   

38. Støy og støv fra trafikk Ja Sannsynlig En viss 
fare 

  

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     
40. Forurensning i sjø Nei     
41. Risikofylt industri mm. 
(kjemikalier/eksplosiver osv.) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 
 
42. Ulykke med farlig gods Nei  

 
   

43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 
 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Mindre 

sannsynlig 
Kritisk  Generell ulykkesrisiko i områder 

med veganlegg. 
45. Ulykke med gående/syklende Ja Mindre 

sannsynlig 
Kritisk  Generell ulykkesrisiko i områder 

med veganlegg. 
46. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei     

47. Andre ulykkespunkter Nei     
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Hendelse/Situasjon 
 

Aktuelt? Sanns. Kons.  Risiko Kommentar/Tiltak 

 

Andre forhold 
 
48. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     
-Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

Nei     

-Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand mm. 

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

 

8.3 Oppsummerende ROS-matrise 

Tabellen under gir et samlet bilde av denne planens uheldige hendelser. Hendelser som er vurdert å 
være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak.  
 

 Konsekvens 
 

Sannsynlighet 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 
 

29 28, 33. 38    

Mindre sannsynlig  4 44, 45,   

Lite sannsynlig 
 

     

 

Oppsummring av mulige konsekvenser: 
 

4. Flom i vann 
Deler av planområdet er utsatt for 200 års flom. Avbøtende tiltak er hensynsone flomfare i plankartet med 
tilhørende bestemmelser. 
 
28. Støv og støy, industri 
Deler av planområdet er utsatt for industristøy. Reduserende tiltak er eksisterende støyskjerming og 
lovverk som regulerer støyforurensning. 
 
29. Støv og støy, trafikk 
Det er veier med noe trafikk til og fra bebyggelsen i området. Trafikken er liten og man anser 
konsekvensene så lave at det ikke er behov for spesielle avbøtende tiltak. 
 
 
33. Høyspentlinje 
Det er to eksisterende høyspentnett gjennom planområdet. Det planlegge ikke ny bebyggelse i nærheten 
av disse. Planforslaget knytter hensynssoner til disse. 
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38. Støv og støy fra trafikk 
Det vil forekomme noe ekstra støv og støy fra anleggstrafikk ved etablering av ny gang- sykkelveg. Dette er 
forbigående og det anses ikke behov for avbøtende tiltak. 
 
44. Ulykke i av-/påkjørsler 
Det er en generel ulykkesrisiko i områder med veger. Avbøtende tiltak er utbedring av vegkryssene i 
planområdet som planforslaget legger til rette for. 
 
45. Ulykke med gående/syklende 
Det er en generel ulykkesrisiko i områder med veger. Avbøtende tiltak er etablering av gang- sykkelvegen 
som planforslaget legger til rette for. 
 
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. 

8.4 Konklusjon 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall 
uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. 
God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker.  
 
Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. 
Med andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet 
med de fleste andre plan- og byggeprosjekter.   
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9 Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader 

9.1 Innkomne merknader 

I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet <antall> brev/e-poster med 

merknader og innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.  

 

Fylkesmannen i Aust-Agder, datert 24.4.13 

Positiv til gang- sykkelveg. Forventer at det tas hensyn til landskap og terrenginngrep. Forventer plan 

for massedeponering. Forventer at støy tas opp som eget tema. Kan reise innsigelse dersom det ikke 

er gjennomført ROS – analyse. Vil komme med ytterlige innspill tilplanen ved offentlig ettersyn. 

Kommentar 

Innspillet er hensyntatt i planforslaget. 

 

NVE, datert 2.5.13 

Planområdet berører vassdrag og myrområder, og det er et vannkraftverk innenfor planområdet. Ber 

om at dette hensyntas og viser til vedlagt sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs 

forvaltningsområder. 

Kommentar 

Innspillet er hensyntatt i planforslaget. Det legge flomsoner i områder som er utsatte for 200 års 

flom. 

 

Barn- og unges representant i plansaker, datert 1.5.13 

Ønsker 2-3 fartsdumper og fartsgrense 40 km/t ved kryssing av rv. 405. Denne bør i fotgjengerfelt i 

direkte forlengelse av gang- sykkelvegen, ikke ved butikken. Den trafikale utfordringen etablert gang- 

sykkelveg fra Bakkane mot sydvest er ikke tatt med i planen. 

Kommentar 

Innspillet er vurdert i forbindelse med planarbeidet. Opplegg for kryssing av veg er valgt i samråde 

med statens vegvesen. 

 

Inger Lise Vatnestrøm, datert 15.4.13 

Viser til skogbruksplan og kommuneplanens arealdel og ønsker avgrensning av planen i samsvar med 

disse. Stiller spørsmål med at Skottreisholmen er tatt med i planområdet. 

Kommentar 

Avgrensning av planområdet er gjort i samråd med oppdragsgiver, Iveland kommune. 
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Finn Tore Homme, datert 30.4.13 

Eier av gnr. 20/40. Ser det kan bli aktuelt å legge gang- sykkelveg over eiendommen, men den må i 

såfall ikke hindre adkomst til tomten som ønskes regulert til industri/boligformål. Adkomst kan skje 

ved kryssing av gang- sykkelveg eller fra «ventebua» uten å krysse gang – sykkelvegen. 

Kommentar 

Adkomsten til tomten blir ikke hindret. Området reguleres til bolig/forretning i samråd med 

oppdragsgiver, Iveland kommune. 

 

 

 

 


