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Vedlegg 1: ROS-analyse        
Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Vinbekken, Evje og Hornes kommune, 

A064942 
Utført av COWI AS. Dato: 07.12.16 

 

1. Generelt 
Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser 

som innebærer en villet konsekvens, og således ikke en uønsket hendelse. 
 

2. Vurderingskriterier 

Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffer er vektet i fire kategorier, med 

grad av sannsynlighet fra "Lite sannsynlig" til "Meget sannsynlig".  

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".  

3. Vurderingskriterier for sannsynlighet 

Vurderingskriterier for sannsynlighet er gitt i tabell 3.1. 

Tabell 3.1: Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe 

Betegnelse Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50.år 1 

Mindre 

sannsynlig 

Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4 

4. Konsekvens 

Vurderingskriterier for konsekvensgrad er gitt i tabell 4.1 

Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier/økonomiske tap Vekt 

Ufarlig Ingen 

personskade 

Ingen skade Ingen skade på materiell. Driftsstans / 

reparasjoner  

< 1 uke. 

1 

En viss fare Få og små 

personskader 

Mindre skader, lokale 

skader 

Mindre lokal skade på materiell og ikke 

umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt 

mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / 

reparasjoner < 3 uker. 

2 

Kritisk Alvorlige 

personskader 

Omfattende skader, 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 

år. 

Betydelig materielle skader  

Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. 

3 

Farlig Alvorlige 

skader/en 

død. 

Alvorlige skader, 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 

år 

Alvorlige skader på materiell. 

Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. 

4 

Katastrofalt En eller flere 

døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade 

Fullstendig materielle skader 

Driftsstans / reparasjoner > 1 år. 

5 
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5. Risikogradering 

Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig 

 4 8 12 16 20 

Sannsynlig 

 3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig 

 2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 

 1 2 3 4 5 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 
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6. Undersøkelse 
 

ROS sjekklisten nedenfor tar for seg de mest generelle punkene man kan møte på i et planarbeid.  

1. NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

1.2 Jord-/leire-

/løsmasseskred 

Nei Området ligger ikke 

innenfor område for 

potensielt jord- og 

flomskredfare. Avstand 

til potensielt jord- og 

flomskredfare er 

lokalisert ca 1 km øst 

for planområdet. På 

grunn av stor avstand 

vurderes ikke jord-

/leire- og løsmasseskred 

som relevant.  

Vurderes 

ikke som 

relevant.  

Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.3 Kvikkeleire, 

utglidninger, ustødige, 

grunnforhold 

Ja Området består av 

breelvavsetning og 

består i all hovedsak av 

Øyegneis, granitt og 

foliert granitt, som alle 

er harde bergarter med 

lite porøsitet som gjør 

dem stabile. 

Planområdets areal 

ligger langt over marin 

grense, noe som også 

tilsier at grunnen ikke 

inneholder kvikkleire. 

NGU og NVEs 

kartdatabaser har heller 

ikke kartlagt kvikkleire, 

utglidninger, ustødige 

grunnforhold i grunnen 

innenfor eller i nærhet 

til planområdet.  Siden 

planområdet inneholder 

breelvavsetning er 

muligheten for marin 

leire kategorisert som 

middels. (ngu.no) 

Ustødige grunnforhold 

blir av den grunn 

vurdert som relevant. 

Vurderes 

som 

relevant.  

Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.4 Steinras, steinsprang Nei Planområdet ligger ikke 

innenfor 

utløsningsområde eller 

utløpsområde for 

steinsprang. Avstand til 

utløpsområde for 

steinsprang er lokalisert 

over 1 km sør-øst for 

planområdet. På grunn 

av stor avstand vurderes 

ikke steinsprang som 

relevant. 

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://atlas.nve.no 
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1.5 Is-/snøskred Nei Området ligger ikke 

innenfor 

utløsningsområde eller 

utløpsområde for 

snøskred. Avstand til 

område innenfor 

kategori utløpsområde 

er på over 1 km sør-øst 

for planområdet På 

grunn av avstanden 

anses ikke is- og 

snøskred som relevant 

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 

(NGU). http://atlas.nve.no 

1.6 Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei Det er ingen kjente 

historiske skred i 

nærområdet.  

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 

(NGU). 

http://www.ngu.no/no/hm/Kart-

og-data/ 

1.7 Flomfare Ja Planområdet ligger 

innenfor 

aktsomhetsområde for 

flom.  

Vurderes  

som 

relevant. 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.8 Springflo Nei Områder er lokalisert i 

innlandet hvor springflo 

ikke er relevant.  

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.9 Flomsonekart, historiske 

flomnivå 

Ja Det er ikke utarbeidet 

flomsonekart for Otra. 

På grunn av nærhet til 

Otra og Vinbekken, 

vurderes flom som 

aktuelt for planområdet. 

Vurderes  

som 

relevant. 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.10 Sterkt vindutsatt, 

storm/orkan etc. 

Nei Området er ikke spesielt 

vindutsatt, 

innlandsklima og ligger 

i bunnen av en dal 

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

Meteorologisk institutts vær- 

og klimadata (MET). 

http://eklima.met.no 

1.11 Mye nedbør Nei Ikke mer nedbør enn 

normalt.  

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

Meteorologisk institutts vær- 

og klimadata (MET). 

http://eklima.met.no 

1.12 Store snømengder Nei Snømengder anses ikke 

som over normale. 

Vurderes 

ikke  

som 

relevant 

Meteorologisk institutts vær- 

og klimadata (MET). 

http://eklima.met.no 

1.13 Radon Ja Radon 

aktsomhetsgraden i 

området er vurdert som 

moderat til lav. 

Vurderes  

som 

relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 

(NGU). 

http://www.ngu.no/no/hm/Kart-

og-data/ 

1.14 Er det regulert 

vannmagasiner i nærheten, 

med spesiell fare for usikker 

is? 

Ja Det er fare for vesentlig 

svekket is i Otra, som er 

lokalisert nord for 

planområdet. Rv 9 og 

Arendalsvegen skiller 

planområdet og Otra. 

Den store avstanden 

mellom Otra og 

planområdet gjør at 

isgang i Otra vurderes 

som lite relevant for 

planområdet. Det antas 

likevel at det er fare for 

usikker is i Vinbekken. 

Vurderes 

som 

relevant 

 Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://skredatlas.nve.no/ge/ 
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1.15 Finnes det naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup)? 

Nei Det er ingen naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell risiko.  

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 

(NGU). 

http://www.ngu.no/no/hm/Kart-

og-data/ 

1.16 Annet: 

a - Isgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Støy 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Det er ikke registrert 

fare for isgang i Otra. 

Eventuell isgang i Otra 

vurderes ikke å være 

relevant for planområdet 

på grunn av avstanden 

fra planområdet. 

Vinbekken krysser 

planområdet. Isgang i 

Vinbekken vurderes 

som mindre relevant for 

planområdet på grunn 

av lav vannhastighet og 

liten vannføring. Det er 

ikke registrert isgang i 

Vinbekken.  

 

 

Området ligger i gul 

støysone fra Evjemoen 

skyte- og øvingsfelt. 

Sørlig del av området 

BFS1 og nordlige del av 

ligger i gul-støysone fra 

Fv.42 og Fv.312 

Vurderes  

som 

relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderes  

som 

relevant. 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

http://skredatlas.nve.no/ge/ 
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2. DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER 

Forhold / Uønsket 

hendelse 
Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

2.1 Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

> Drikkevannskilder, 

nedbørsfelt, grunnvann 

Ja Planområdet ligger under 

område hvor det finnes 

grunnvannsforekomster.  

Vurderes 

som 

relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 

http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-

data/. 

> Landbruksareal Ja/Nei Det er registrert små områder 

med dyrkbar jord og fulldyrka 

jord innenfor planområdet.  

Vurderes  

som lite 

relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse (NGU). 

http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-

data/. 

> Oppdrettsanlegg m.m Nei Det er ikke registret 

oppdrettsanlegg i området.  

Vurderes 

ikke som 

relevant. 

 

> Utbyggingsplaner i 

nærheten av biologiske 

arter/ressurser 

Nei Det er ikke gjort registreringer 

av rødlistede eller svartlistede 

arter innenfor planområdet.  

 

Vurderes 

ikke som 

relevant.  

 

www.artsdatabanken.no/miljostatus.no 
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3. INFRASTRUKTUR 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

3.1 Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for 

området? 

> a) Hendelser på vei Ja Utforming av ny avkjørsel 

til planområdet må utformes 

med tilfredsstillende 

siktforhold. 

Vurderes som 

relevant. 

Statens vegvesen, kartbase. 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ 

> b) Hendelser på jernbane Nei  Det er ingen jernbanelinjer i 

nærhet til planområdet.  

Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> c) Hendelser på sjø/vann Nei   Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> d) Hendelser i luften Ja Privat landingsstripe for 

småfly på Evjeneset, med 

opptil 4 landinger pr mnd. 

Vurderes som 

lite relevant. 

  

3.2 Ulykkesbelastede veier Ja Det er registrert 7 ulykker i 

krysset Rv. 9 x Rv. 42 

Arendalsvegen i nasjonal 

vegdatabank. En av 

ulykkene førte til alvorlig 

personskade, de resterende 

ulykkene førte til lettere 

personskader.  

 

Vurderes som 

relevant 

Vegvesenet, kartbase. 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ 

3.3 Vil drenering av 

området føre til 

oversvømmelse i 

nedenforliggende områder? 

 Ja  Drenering av området kan 

føre til oversvømmelse i 

nedenforliggende områder.  

Vurderes som 

relevant. 

  

3.4 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 

området? 

> Utslipp av giftige 

gasser/væsker 

 Nei  Det er ikke registrert 

nærliggende virksomheter 

hvor utslipp av giftige 

gasser/væsker vil utgjøre en 

risiko for området.  

Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> Utslipp av 

eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 

 Nei  Det er ikke registrert 

nærliggende virksomheter 

hvor utslipp av 

eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker vil utgjøre en 

risiko for området.  

Vurderes ikke 

som relevant. 

  

3.5 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? 

> Elektrisitet (krafttlinjer)  Nei Bortfall av elektrisitet vil 

ikke få spesielle 

konsekvenser. Vurderes 

derfor som lite relevant.  

Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> Teletjenester  Nei Bortfall av elektrisitet vil 

ikke få spesielle 

konsekvenser. Vurderes 

derfor som lite relevant.  

Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> Vannforsyning  Nei Bortfall av elektrisitet vil 

ikke få spesielle 

konsekvenser. Vurderes 

derfor som lite relevant.  

Vurderes ikke 

som relevant. 
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> Renovasjon/spillvann Nei Bortfall av elektrisitet vil 

ikke få spesielle 

konsekvenser. Vurderes 

derfor som lite relevant.   

Vurderes ikke 

som relevant. 

  

3.6 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? 

> Påvirkes området av 

magnetisk felt fra linjer 

 Ja Det går en høyspentlinje 

(distribusjonsnett) igjennom 

planområdet. Spenning: 24 

kW.  

Vurderes som 

relevant. 

  

> Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med linjer 

 Nei Klatrefare i forbindelse med 

linjer anses ikke som 

relevant. 

 Vurderes ikke 

som relevant. 

  

3.7 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? 

> Til skole/Barnehage  Ja/Nei Oddeskogen barnehage 

ligger 900 meter nord-øst 

for planområdet. Om lag 

150 meter nord-øst for 

planområdet ligger Evje 

barneskole og Evje 

ungdomsskole. Skolevei til 

Evje barneskole og Evje 

Ungdomsskole går langs Fv 

312, det er ikke gang- og 

sykkelveg eller fortau. 

Fartsgrensen er 30 km/t og 

det er etablert fartshumper. 

Trafikkmengden er lav med 

900 kjøretøy i ÅDT.  

Vurderes som 

relevant. 

  

> Til nærmiljøanlegg (idrett 

etc.) 

Ja/Nei Nærmeste idrettsanlegg er 

lokalisert ca 1 km sør- vest 

for planområdet. (Evje 

Stadion). Det er ikke 

sammenhengende gang- og 

sykkelsti fra planområdet til 

nærmeste nærmiljøanlegg.  

Vurderes som 

relevant. 

  

> Til forretning etc.  Ja Nærmeste forretning er 

lokalisert ca 400 meter vest 

for planområder langs Fv 

312. Det er ikke gang- og 

sykkelveg eller fortau langs Fv 

312.  

Vurderes som 

relevant. 

  

> Til busstopp  Ja Det er opparbeidet gang- og 

sykkelveg fra planområdet 

til nærmeste busstopp ved 

Fv 42, ca 200 m sør-øst for 

planområdet. Gang- og 

sykkelveg er lokalisert på 

motsatt side av vegen. 

Vurderes som 

relevant. 

  

3.8 Brannberedskap 

> Omfatter området spesielt 

farlige anlegg 

 Nei Området omfatter ikke 

spesielt farlige anlegg.  

Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> Har området utilstrekkelig 

brannvannsforsyning 

(mengde og trykk) 

 Nei I reguleringsbestemmelsene 

settes det rekkefølgekrav om 

dokumentasjon av 

tilstrekkelig 

Vurderes som 

relevant. 
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slokkevannskapasitet på 

minimum 50 l/sek. 

> Har området bare en 

mulig adkomstrute for 

brannbil 

 Ja/Nei Området har hovedadkomst 

med brannbil til 

planområdet via ny 

adkomstveg. 

Utrykningskjøretøy kan 

også ha mulighet for å 

kunne ta seg inn til 

planområdet via ny gruset 

turveg GTD3 nord på 

planområdet via Evjevegen.  

Vurderes som 

relevant. 

 Vegvesenet, kartbase. 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ 
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4. TIDLIGERE BRUK 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

4.1 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 

> Gruver: åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei Området er ubebygd. Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

Nei Området er ubebygd. Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

Nei Området er ubebygd. Vurderes ikke 

som relevant. 

  

> Annet(angi) Nei  Vurderes ikke 

som relevant. 

  

 

5. STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKT SOM KAN VÆRE SÆRLIG UTASATT FOR 

SABOTASJE/TERROR, OG/ELLER ER SÅRBARE I SEG SELV OG DERFOR BØR HA EN 

GRUNDIG VURDERING 

Forhold / Uønsket 

hendelse 
Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

5.1 

Vannkraftverk/Kraftverk 

Nei Ikke registrert Vurderes ikke som 

relevant. 

  

5.2 Undervannsledninger Nei Ikke registrert Vurderes ikke som 

relevant. 

  

5.3 Bru/Demning Nei Bro nær 

planområdet. Anses 

ikke som spesielt 

utsatt eller sårbar. 

Vurderes ikke som 

relevant. 

  

5.4 Sosiale arenaer/bygg Nei Ikke registrert Vurderes ikke som 

relevant. 

  

5.5 Annet(angi) 

Fredet 

kulturminne/kulturmiljø 

Nei Det er utført 

arkeologiske 

undersøkelser på 

området etter krav fra 

Fylkeskonservatoren i 

Aust-Agder. Det ble 

ikke funnet 

gjenstander eller spor 

av kulturminner av 

verdi. 

Vurderes ikke som 

relevant. 

  

www.kulturminnsok.no 
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7. Resultater 

Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabell 7.1.  

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Det er ikke funnet situasjoner/ hendelser i denne kategorien. Gult 

felt indikerer risiko hvor avbøtende tiltak må vurderes. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.  

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 
1.16b) 

2.1b) 

1.14 

 

 

   

Mindre sannsynlig 2.1 b) 

1.16a) 

 

3.6 

 

1.7 

1.9 

3.2 

3.3 

3.7a 

3.7b 

3.7c 

3.7d 

 

 

 

 

 

Lite sannsynlig  3.1 d) 1.3 
1.13 

3.1a) 
 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

 

Resultatet av ROS-analysen har identifisert følgende hendelser: 

 

1.3 Kvikkleire, utglidninger, ustødige grunnforhold (lav risiko) 

Det er foretatt enkeltvis stikkprøver av grunnen på planområdet. På nordlige side av planområdet er det i 

hovedsak registrert sand og morenegrunn. På sørlige deler av planområdet er det gjort enkeltvis 

graveprøver som viser anslagsvis 1-1,5 meter jorddekke før det påtreffes fjell.  

Det påpekes at det ikke er gjort grunnregistreringer av hele planområdet ei heller fullstendige 

grunnundersøkelser. Med bakgrunn av ovennevnte vurderes det lav risiko for store konsekvenser 

tilknyttet dårlige grunnforhold. Dette må eventuelt vurderes nærmere ved utarbeidelse av tekniske planer. 

 

1.7 Flomfare (middels risiko) 

Fare for flom i området (Vinbekk) og dette knyttes til økt vannføring i Otra. I perioden mars til mai vil 

vannstanden være høyest på grunn av snøsmelting høyere oppe dalen. På den annen side minskes faren 

for flom ved hjelp av topografien i omkringliggende områder. Planområdet ligger plassert oppstrøms for 

Fennefossen og derfor reduseres faren for høyere vannstand i planområdet. Ved en 500 års flom vil 



12 | 1 5  

 

Vinbekk da minimum få samme vannstand som Otra. Vinbekk er ca. 1-1.5m bred og høydeforskjellen er 

relativt liten gjennom planområdet. Bekkeløpet går i jevne kurver som begrenser vannets hastighet. 

Det er utført en hydrologisk beregning som vurderer flom- og erosjonsfare. Se vedlegg 5 for full rapport. 

Nedstrøms nivå i Otra er satt til 179 moh i henhold til tidligere beregninger av 500-års flom i Otra ved 

Bakkilen. Dette medfører at kulvert under Rv.9 er fylt. Vannivå ved ny veg over Vinbekk er lite påvirket 

av vannivået i Otra. 

 

Figur 1: 200-års flom og klimafaktor 1.4, dagens situasjon - før utbygging 

 

Beregningene viser at ved en 200 års flom og forutsatt en klimafaktor på 1,4 så vil flom nedenfor 

(vestsiden) av ny kulvert ligge på kote 180.35 meter. Det er nedfelt i reguleringsbestemmelsene at topp 

laveste gulv (TLG) for nye bygninger ikke skal ligge lavere enn kote 181.5 meter.  

Beregninger viser at vannhastighet midtstrøms rett nedstrøms for ny kulvert over Vinbekk kan bli 1.5 

m/s, vannhastigheten ved sidebreddene kan bli 0.5 m/s. For å forhindre erosjon anbefales det å legge et 

300 mm lag Pukk i størrelse 32/150 eller større og for sidebredder anbefales det sikret med pukk med en 

størrelse på 8/11 eller større. 

Fare for flom på planområdet er vurdert og innarbeidet i planforslaget og anses for å være ivaretatt i 

forhold til utførte beregninger for Vinbekk. 
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Figur 2: 200-års flom og klimafaktor 1.4, ny situasjon - etter utbygging med foreslåtte tiltak. 

1.9 Flomsonekart, historiske flomnivå (middels risiko) 

Flom aktsomhetskart fra NVE viser at deler av planområdet er innenfor flom aktsomhetsområde. 

Reguleringsbestemmelsene tillater ikke TLG (topp laveste gulv etablert lavere enn kote 181,5m). 

 

1.13 Radon (middels risiko) 

Radon aktsomhetsgraden i området er vurdert som moderat til lav (ngu.no). Radon ivaretas igjennom 

Plan- og bygningsloven med tilhørende gjeldende tekniske forskrifter.  

 

1.14 Vannmagasiner med fare for usikker is (middels risiko) 

Det er fare for vesentlig svekket is i Otra, som er lokalisert nord for planområdet. Rv 9 og Arendalsvegen 

skiller planområdet og Otra. På grunn av avstanden samt vegen som skiller planområdet og Otra anses 

ikke svekket is i Otra som en fare for planområdet. 

Midt på planområdet er det et vannspeil som antas å ha en dybde på 2-3 meter. Vannstanden i dammen 

varierer i forhold til nedbørsmengde. For å ivareta barn- og unges sikkerhet med tanke på fare for usikker 

is er det satt krav i bestemmelsene om at boliger som grenser til Vinbekk (BFS3-BFS4, BKS2 og BKS4) 

skal sette opp sikringsgjerder på boligtomten sin mot Vinbekk før det kan gis brukstillatelse for den 

aktuelle boligen. 

 

1.16a) Isgang (lav risiko) 

Det er ikke registrert fare for isgang i Otra eller Vinbekken. Det anses likevel som en hendelse som kan 

inntreffe. På grunn av avstanden samt vegen som skiller planområdet og Otra anses ikke isgang i Otra til å 

utgjøre noen spesiell negative konsekvenser for planområdet. 

Vinbekken krysser planområdet. Vinbekken er en forholdsvis liten bekk med liten vannføring på grunn 

lav helning i terrenget. Vannføringen i elva anses for lav til at isgang kan føre til skader på konstruksjoner 

(mest relevant her er kulvert eller støttepilarer på bru).   

 

1.16b) Støy (lav risiko) 

Området ligger i gul støysone fra Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Sørlig del av området BFS1 og nordlige 

del av BKS4 ligger i gul-støysone fra Fv.42 og Fv.312. Det er nedfelt i planbestemmelsene at før det kan 

gis byggetillatelse for nye boliger skal det utføres en støyvurdering med eventuelle avbøtende tiltak. Det 

er også satt krav om at før det kan gis byggetillatelse for nye boliger skal det utføres en støyvurdering 

med eventuelle avbøtende tiltak. 
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2.1 b) Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten 

av landbruksareal (lav risiko) 

Det er registrert små områder med dyrkbar jord og fulldyrka jord innenfor planområdet. Området er lite 

(ca 2000 m²) og har ikke vært i bruk på lang tid. I kommuneplanen er området avsatt til boligformål. 

Verdien av landbruksarealet anses av den grunn som svært lav. Nye tiltak medfører ikke spesielle 

konsekvenser med tanke på landbruksinteresser. Potensiale for fremtidig drift anses som svært lav.  

 

 
 

Figur 3: Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplan for Evje og Hornes 

 

3.1 a) Hendelser på vei (middels risiko) 

 Avkjørselen for ny adkomstveg o_SKV1 er utformet i henhold til Statens Vegvesens håndbøker. Det har i 

reguleringsprosessen vært god dialog med Statens Vegvesen ved plassering av avkjørselen.    

Det er videre lagt inn frisiktsoner med egen hensynssone og bestemmelser: 

 

" Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette på ikke noe sted blir høyere enn 0,5m over 

tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis denne ikke er 

høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå." 

 

3.1d) Hendelser i luften (lavs risiko) 

Nord for planområde ligger det en landingsstripe for småfly. Landingsstripen er privat og har ikke 

autorisasjon eller lys. Leietaker bruker landingsstripen vanligvis en gang pr. mnd. Enkelte måneder kan 

hyppigheten komme opp i en gang i uken. Planområdet ligger 1,7 km sør for landingsstripen. Risikoen til 

hendelser i luften, samt støy fra flytrafikk, vurderes som lav med grunnlag i flystripens beskjedne bruk.  

 

3.2 Ulykkesbelastede veier (middels risiko) 

Det er registrert 7 ulykker i krysset Rv. 9 x Rv. 42 Arendalsvegen i nasjonal vegdatabank. En av ulykkene 

førte til alvorlig personskade, de resterende ulykkene førte til lettere personskader. Ny avkjørsel vil 

tilfredsstille frisiktkrav etter regulering. Det reguleres også inn fortau langs veien, som vil øke sikkerheten 

i planområdet.  

3.3 Drenering av området (middels risiko) 

Det er foretatt flomvurdering av Vinbekken hvor det er angitt et stort nedbørsfelt som blant annet 

inkluderer hele planområdet. Flomvurderinger viser at det ikke er økt flomfare av Vinbekken ved 

utbygging av de aktuelle boligfeltene som ønskes bygd ut med adkomstveg som krysser Vinbekk. For å 
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opprettholde og videreføre dagens bekkeløp vil det måtte etableres kulvertløsning for bekken igjennom 

adkomstvegen o _SKV1. 

3.6 Høyspent og magnetisk felt (lav risiko) 

Det går en høyspentlinje (distribusjonsnett) igjennom planområdet. Spenning: 24 kV. Det er regulert 

byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 24 kV linjen til nærmeste bygning. Det er ikke 

tillatt å etablere bebyggelse for varig opphold innenfor byggeforbudssonen.  

Planforslaget vil ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i 

dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene.  

 

3.7 a) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 

området til skole/barnehage (middels risiko) 

Fv 312-Evjevegen er skoleveg for mange elever i dag og har stor andel blandet trafikk med forholdsvis 

lav trafikkmengde (ÅDT på 900 kjøretøy). Det er opparbeidet flere fartsdumper langs fylkesvegen, noe 

som reduserer risiko for alvorlige ulykker langs veien.  I planforslaget legges det opp til gangfelt langs 

vegen inne i planområdet. Denne er tilknyttet regulert turveg som videre er tilknyttet eksisterende gang- 

og sykkelveg øst for planområdet. Planforslaget vil dermed bidra til å bedre sikkerheten for gående og 

syklende i og rundt planområdet.  

 

3.7 b) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 

området til nærmiljøanlegg (idrett etc.) (middels risiko) 

I planforslaget legges det opp til fortau langs adkomstveg o_SKV1 inne i planområdet. Fortauet er også 

tilknyttet regulert turveg som videre er tilknyttet eksisterende gang- og sykkelveg øst for planområdet. 

Planforslaget vil dermed bidra til å bedre sikkerheten for gående og syklende i og rundt planområdet.  

 

3.7 c) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 

området til forretning etc. (middels risiko) 

I planforslaget legges det opp til fortau langs vegen inne i planområdet. Dette leder videre mot Fv 312 

som har forholdsvis lav ÅDT på 900. Det er opparbeidet flere fartsdumper langs fylkesveien, noe som 

senker fartsnivået og risikoen for ulykker.  

 

3.7 d) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 

området til busstopp (middels risiko) 

Det er opparbeidet gang- og sykkelveg fra planområdet til nærmeste busstopp på Fv.42 ved Bassengveien 

busstoppet er et midlertidig busstopp for barn i skolealder. Det har vært dialog med Evje og Hornes 

kommune samt Statens Vegvesen vedrørende myke trafikanter og transportnett. Det har vært enighet om 

å ikke opparbeide nytt gangfelt over Fv. 42 av sikkerhetsmessige grunner. Gangfelt mellom 

Arendalsvegen og Evjevegen skal benyttes for å lede myke trafikanter mot allerede opparbeidet gangfelt, 

og sikre best mulig sikkerhet for myke trafikanter.  

 

3.8 Brannvannforsyning (lav risiko) 

 Det er satt følgende krav i bestemmelsene: For bebyggelse annet enn småhusbebyggelse kreves 

slukkevannkapasitet på minimum 50 l/s. Overnevnte krav til slokkevann må være tilfredsstilt før det kan 

gis byggetillatelse.  

 

 


