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1. BAKGRUNN 
Hensikten med en risiko‐ og sårbarhetsanalyse er å gi et grunnlag for å integrere beredskapsmessige 
hensyn i arealplanleggingen. I analysen kartlegges, analyseres og vurderes risiko og sårbarhet i 
forbindelse med tiltaket. 

ROS‐analysen legger vekt på temaer som representerer en spesiell risiko. Analysen har som mål å 
sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser og skade på mennesker, miljø, økonomiske 
verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken slik at omfang og skader av uønskede 
hendelser reduseres.  

ROS‐analysen danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i 
reguleringsplanen. 

Det vurderes også hvilke konsekvenser fremtidige klimaendringer vil få på risiko og sårbarhet. Det å 
ivareta hensyn til klimatilpasning handler blant annet om å unngå bygging i områder som er flom- og 
skredutsatt, og å ha konkrete planer for håndtering av overvann, som også skal kunne håndtere 
ekstremnedbør. Bestemmelser til planen sikrer nødvendig overvannshåndtering i videre planlegging 
og prosjektering. 

Det er laget en oversikt over mulige hendelser.  

Det forutsettes at planlegging og prosjektering av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende lover og for-
skrifter, også utover plan‐ og bygningsloven. ROS‐analysen vurderer derfor ikke temaer som er sikret 
gjennom i annet regelverk med krav til utredning, eller inngår i planbeskrivelsen. Eksempler på dette 
er brannsikkerhet i bygg, hensynet til radon, grunnforhold og fremkommelighet for utrykningskjøre-
tøy, som forutsettes ivaretatt iht. Byggteknisk forskrift – TEK17.  

Tiltakets virkninger på sårbarhetstema som natur – biologisk mangfold, og kulturmiljø blir belyst i 
planbeskrivelsen.  

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til plankart, illustrasjonsplaner 
og planbeskrivelse. 
 
2. BESKRIVELSE AV METODE 
Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene i NS 

5814:2008 Krav til risikovurderinger, og retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging. (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-
beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko-og-sarbarhetsanalyser/) 

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Prestjordneset og tilhørende illustra-
sjoner. Plan ID 2019019 Prestjordneset.  
Mulige uønskede hendelser er hovedsaklig i kategorien hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon som område for bobilparkering/ campingplass med sine uteoppholdsarealer og tilhørende 
fasiliteter (konsekvenser for planen).  
 
Tabell 1. Sårbarhetskategorier  

Sårbarhetskategori Beskrivelse  

Svært sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår  

Moderat sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes  

 
 
Følgende farer omhandles i analysen: 

- Grunnforhold  



- Flom i sjø og vassdrag 
- Overvann/ ekstremnedbør 
- Støy 
- Trafikkforhold 
- VA-anlegg/ -ledningsnett 
- Framkommelighet for utrykningskjøretøy 
- Brannvannforsyning 

 

Tabell 1. Sannsynlighetskategorier:  

Sannsynlighetskategori Beskrivelse - frekvens 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 
2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 
3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 
4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 
5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 
 
Tabell 2. Konsekvenskategorier: 

Konsekvenskategori Beskrivelse  

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade 
Ingen skade på eller tap av stabilitet* 
Materielle skader mindre enn 100 000 kr 

2. Liten konsekvens Personskade 
Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet* 
Materielle skader mindre enn 100 000 – 1 000 000 kr 

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade 
Kortvarig skade på eller tap av stabilitet* 
Materielle skader mindre enn 1000 000 – 10 000 000 kr 

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person 
Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet* 
Materielle skader mindre enn 10 000 000 – 100 000 000 kr 

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer 
Varige skade på eller tap av stabilitet* 
Materielle skader mindre over 100 000 000 kr 

* Begrepet stabilitet gjelder for viktige samfunnsfunksjoner og dekning av grunnleggende behov hos befolkningen 
 

Tabell 3.  Risikomatrise 

SANNSYNLIGHET 
 
KONSEKVENS 

    

 1. Svært liten  2. Liten 3. Middels  4. Stor  5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig    
12    

4. Sannsynlig    
 

  

3. Mindre sannsynlig    
 

  

2. Moderat sannsynlig   
 

  

1. Lite sannsynlig  
     

 
3 risikosoner: 

 Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes 

  Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes 
 Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig 
 

3. SÅRBARHETS - OG RISIKOREDUSERENDE TILTAK 
Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konsekvensre-
duserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til ak-



septabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering 
av risiko for en hendelse forskyves i matrisen.  

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig  
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i 
form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den 
måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe.  

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak bør vurderes  
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av 
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette 
hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig 
ut i fra en kost/nytte-vurdering.  

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko  
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende 
tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette 
krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse 
hendelsene. 
 
4. KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
Planens hensikt er å legge til rette fritids- og turistanlegg ved Prestjordneset, med korttidsplasser for 
bobiler og biler med campingvogner samt telt, servicebygg med kafé med nødvendige fasiliteter og 
med tilliggende parkeringsplasser, samt sanitæranlegg. Det legges også til rette for etablering av park-
skog i tillegg til at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad skal bevares og underlegges parkmessig 
skjøtsel. Badeplass ved sjøen sikres regulert i samsvar med kommuneplanens arealdel. Planen sikrer 
oppgradering av atkomstvegen – Kvitbergveien, med fortau på hele dens strekning fra eksisterende 
overgang ved E10 – Trollvikveien og ned til bryggeområde og regulert snuplass ved Prestjordneset. 
Videre sikres krysset ved E10 en geometrisk løsning i samsvar med kravene som Statens vegvesen 
stiller, og kollektivholdeplassen ved E10 er regulert i henhold til Statens vegvesen sine normer. 
Det er registrert leire innenfor planområdet i sørvest – men løsmassavsetningen er stabil. Videre er 
planområdet berørt av tidevannsflom og stormflo i randsonen mot sjøen i sør og øst. Selve byggefor-
målet Fritids- og Turistformål ligger innenfor høydeintervallet 4-13 meter over havet (moh) – med 4 
meter i sørvestre hjørne. I nord ligger del av Kvitbergveien innenfor 3 moh. 3 m som er registrert som 
høyeste grense for flom og stormflo. Byggeområde på Prestjordneset ligger på en høyde i terrenget – 
med gode avrenningsforhold for overvann med sjøen som resipient. Samtidig er ikke område utsatt for 
tilsig av vann fra omgivelsene – nedslagsfeltet for overvann gjelder kun selve byggeformålet Fritids- 
og Turistformål. Således er byggetiltakene som skal gjennomføres i henhold til planen lite sårbare for 
hendelser knyttet til flom. 
 

5. UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK  
Tenkelige hendelser, risiko- og sårbarhetsvurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. 
Alle punktene i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen. 
 
Fare Vurdering 
NATURBASERET FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for uønskede 

hendelser 
Skredfare (snø, is, stein, leire, jord) Det er ingen registrerte aktsomhetsområder for skred i eller i relevant nærhet til 

planområdet (kartgrunnlag NVE/NGI). Temaet vurderes ikke.  
Grunnforhold Fareområder for kvikkleire er ikke registrert/kartlagt (kartgrunnlag 

NVE/NGI/NGU). Det er stabile løsavsetninger innenfor planområdet. I vestre del 
av planområdet er det «mulig marin leire» - erfaring fra graving i område viser også 
at forekomsten har liten dybde. Videre vises til TEK17 Kapittel 10 (§10-2) 
Konstruksjonssikkerhet. I planens bestemmelser sikres dette. Temaet vurderes ikke.  

Flom i vassdrag Byggteknisk forskrift TEK17 omhandler flom under Kapittel 7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger - § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo. Flomsonekart fra NVE 
viser at område for byggetiltak i planen ikke vil bli påvirket av flom og stormflo 



ved tilliggende sjøområde. 
Temaet vurderes. 

Klimaendring/ ekstremnedbør/ 
overvann 

Forventninger om fremtidens klima viser at det trolig blir mer nedbør i Norge, og 
da særlig i form av periodevis ekstremnedbør. Dette krever lokale og gode 
løsninger for håndtering av overvann. Temaet klimaendring/ ekstremnedbør/ 

overvann vurderes. 
Støy Det ligger trafikkert veg – E10 Trollvikveien, nord i planområdet. Ellers er det ikke 

områder innenfor planen som vil bli påvirket av nevneverdig støy.  
Temaet vurderes ikke. 

INFRASTRUKTUR  
VA-anlegg/-ledningsnett Det forutsettes at eksisterende VA-ledninger hensyntas under anleggsarbeidet og at 

kommende VA-anlegg/ledningsnett dimensjoneres i iht. planlagt utbygging, 
herunder at krav til slokkevann etterkommes, se temaet Brannvannforsyning under. 
Temaet vurderes ikke. 

Trafikkforhold Det er utført en enkel trafikkanalyse i forbindelse med plansaken. Temaet vurderes. 
Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Byggteknisk forskrift TEK17 (§ 11-17) setter krav til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy, og det forutsettes at dette følges. Temaet vurderes ikke.. 

Brannvannforsyning Byggteknisk forskrift TEK17 (§ 15-9) setter krav til brannvannforsyning, og det 
forutsettes at dette følges. Temaet vurderes ikke.  

 

 
6. SÅRBARHETSVURDERING 
Det gjøres en sårbarhetsvurdering av de hendelser som utgjør en risiko i henhold til denne analysen. 
 
Sårbarhetsvurdering – Flom i vassdrag 

 Tidevannsflom/ stormflo ved Prestjordneset Tidevannsflom/ stormflo og elveflom ved 

Prestjordelvas utløp ved E10 
 
Det er flomfare som elveflom ved Prestjordelva nord i planområdet. Dette går frem av aktsomhetskart 
for Bjerkvik - fra NVE. Tidevannsflom/ stormflo i sjø vil ikke berøre byggetiltak som skal 
gjennomføres ved Prestjordneset. Et gammelt naust sørvest i planområdet blir berørt av tidevannsflom/ 
stormflo. Dette går fram av flomsonekart for Bjerkvik - fra NVE. Flomsonekartet viser også at en del 
av Kvitbergveien berøres over et mindre område der den ligger under kote 3 moh. Det vil være lite 
bevegelse i vannmassene horisontalt – kun vertikale bevegelser, og det har således svært liten 
konsekvens for Kvitbergveien og naustet. 
De veitekniske tiltak som skal gjennomføres ved krysset mellom E10 og Kvitbergveien er berørt av 
flomsonen knyttet til flom i Prestjordelva. Her vil det være horisontal bevegelse i vannmassene – og 
sonen er vist opp til kote 4 moh, men må ses i sammen heng med at det samtidig er tidevannsflom og 
stormflo – med konsekvens at vannmassene i Prestjordelva stuver og kan gå over E10 i dette område. 
Således vil vannmassene ha liten kraft i sin horisontale bevegelse og ikke medføre materielle skader. 
Aktsomhetskart viser imidlertid hvilke områder som potensielt kan være flomutsatt. Vannstands-
stigningen vil som oftest være betydelig overestimert ved bruk av denne metoden. En mer detaljert 
kartlegging vil derfor som regel redusere aktsomhetsområdenes utstrekning. Uansett ligger områdene 
der byggetiltak skal gjennom føres - i henhold til planen, på et høyere nivå enn flomsonen viser - over 
kote 4 moh, med unntak av tiltakene ved krysset E10-Kvitbergveien.  



Det er derfor ingen rekkefølgekrav knyttet til flom innenfor planområdet.  
Ut fra dette vurderes planområdet som lite sårbart overfor dette temaet. 
 
Sårbarhetsvurdering – ekstremnedbør/ overvann 
Det er forventet at fremtidens klima vil medføre mer nedbør i Norge, og periodevis ekstremnedbør. 
Prosjektering og utforming av overvannshåndtering skal ta hensyn til forventede klimaendringer med 
styrtregnepisoder og endret nedbørintensitet. Områdene som omfattes av byggetiltak sør i planområdet 
ligger på en markert høyde med gode avrenningsmuligheter mot tilliggende sjøområde, og det er 
influert av et marginalt nedslagsfelt – som egentlig kun berører selve byggeformålet Fritids- og 
Turistformål.  
Utfra dette vurderes planområdet som lite sårbart overfor dette temaet. 
 
Sårbarhetsvurdering – trafikkforhold 
I forbindelse med plansaken er det utført en trafikkanalyse. Tiltaket vil generere mertrafikk på 
maksimum 100 ÅDT. Utbyggingen vurderes ut fra dette å gi marginal trafikkbelastning. 
Det skal gjøres nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på eksisterende veisystem i området 
som sikrer gode løsninger for myke trafikanter – med trafikksikker tilgjengelighet til og fra sentrale 
funksjoner og aktiviteter i Bjerkvik. 

Tiltak for å sikre etablering av deler av regulert fortau innenfor planområdet langs Kvitbergveien med 
hensiktsmessig utforming av krysset Kvitbergveien-E10, ligger inne som rekkefølgekrav i bestemmel-
sene til reguleringsplanen.  

Det legges til rette for at det sikres nødvendig beredskapsatkomst internt i planområdet – ved at kjøre-
veger anlegges internt til alle funksjoner som skal etableres. 

Foreliggende planer ivaretar behovet for trafikksikkerhet.  
 
Ved gjennomføring av de tiltak planen legger opp til - for å bedre trafikksikkerheten i området, 
vurderes planområdet som lite sårbart for trafikkforhold. 
 
7. RISIKOVURDERING 
5 aktuelle hendelser utgjør en risiko i henhold til denne analysen.  
 
Med tanke på tiltak er hendelsene delt inn i følgende kategorier: 

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjenomføres 

 
 
ANALYSESKJEMA       

Hendelse/Situasjon  

Kons 
for 

planen 

Kons av 
planen 

Sanns. Kons. Risiko og 
sårbarhet 

Kommentar/ Tiltak 
(Kommenter hvis ikke 
relevant) 

 
Sjekkliste: 

      

A. Natur- og miljøforhold        

1. Steinsprang  

 
NEI 

 
NEI 

 
 

 
 

  

2. Masseras/ leirskred NEI NEI     

3. Snø-/isras  
 

NEI 
 

NEI 
 
 

 
 

  

4. Klimaendring/ 
ekstremnedbør/ overvann 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Har en betydning for 
overvann på grunn av 
hyppigere og kraftigere 
regnvær.  



JA NEI 3 2 

5. Elveflom/     
    tidevannsflom/  
    stormflo 

 
 
 

JA 

 
 
 

NEI 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 Det er flomfare som elve-
flom ved Prestjordelva nord 
i planområdet, og tide-
vannsflom/ stormflo i tilli-
gende sjøområde.  

5. Skogbrann  
    (større/ farlig)  

 
NEI 

 
NEI 

    

6. Radongass  NEI NEI     

B. Vær, vindeksponering        

7. Vindutsatte områder  NEI NEI     

 
 
8. Nedbørutsatte områder  

 
 
 
 
 
 
 
 

JA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Forventninger om 
fremtidens klima viser at 
det trolig blir mer nedbør i 
Norge, og da særlig i form 
av periodevis 
ekstremnedbør. Se 
kommentarer under pkt. 4. 

C. Natur- og kultur-
områder  

      

9. Sårbar flora 
 

NEI 
 

NEI 
 
 

 
 

  

10. Sårbar fauna/fisk  NEI NEI     
11. Verneområder  NEI NEI     
12. Vassdrags-områder – 
mindre bekkedrag  

 
NEI 

 
NEI 

    
 

13. Fornminner (afk)  NEI NEI     
14. Kulturminne/-miljø  NEI NEI     
15. Område for idrett/lek  NEI NEI     

16. Park; friluftsområder, 
rekreasjonsområder 

 
 
 

NEI 

 
 
 

NEI 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

17. Vannområde for friluftsliv  NEI NEI     
D. Teknisk- og sosial 
infratstruktur  

      

18. Trafikkforhold - Vei, bru, 
knutepunkt  

 
 
 
 

JA 

 
 
 
 

NEI 

 
 

 
 

3 

 
 
 
 

1 

 Det vil være økt belastning 
på atkomstveg i 
byggeperioden. 
Og tiltaket genererer 
mertrafikk. 

19. Forsyning kraft/  
elektrisitet (sammenbrudd i 
kraftforsyning) 

NEI NEI     

20. Vannforsyning (Svikt/ 
forurensning av 
drikkevannforsyning) 

NEI NEI     

21. Brann  NEI NEI     
22. Avløpssystemet (Svikt 
eller brudd)  

NEI NEI     

23. Forsvarsområde  NEI NEI     
24. Tilfluktsrom  NEI NEI     
25. Annen infrastruktur NEI NEI     

E. Virksomhetsrisiko       
26. Kilder til akutt 
forurensning i/ ved 
planområdet NEI NEI     
27. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for akutt 
forurensning 

 
 

NEI NEI   

  

28. Kilder for permanent 
forurensning i/ ved NEI NEI     



planområdet 
29. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for 
forurensning til grunn el. 
vassdrag  NEI NEI     
30. Støv og støy; trafikk  NEI NEI     
31. Støv og støy; andre 
kilder 

 
NEI 

 
NEI 

    

32. Forurensning i sjø/ 
vassdrag  NEI NEI     
33. Forurenset grunn  NEI NEI     
34. Risikofylt industri NEI NEI     
35. Avfallsbehandling NEI NEI     
36. Høyspentlinje  NEI NEI     
37. Ulykke i av-/ påkjørsler  NEI NEI     
38. Ulykke med gående/ 
syklende  NEI NEI     
39. Er tiltaket et sabotasje-/ 
terrormål  NEI NEI     
40. Er det potensielle 
sabotasje-/ terrormål i 
nærheten  NEI NEI     

F. Transport        
41. Ulykke med farlig gods  NEI NEI     
42. Brudd i transportnettet  NEI NEI     
 
 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i risikomatrisen: 
 

SANNSYNLIGHET 
 
KONSEKVENS 

    

 1. Svært liten  2. Liten 3. Middels  4. Stor  5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig    
12    

4. Sannsynlig  
5, 8 4 

 
  

3. Mindre sannsynlig  
18    

 
  

2. Moderat sannsynlig 
  

 
  

1. Lite sannsynlig  
     

 
Hendelser i gule felt: 

(4) Klimaendring/ ekstremnedbør/ overvann – sannsynlig – liten konsekvens   
Forventninger om fremtidens klima viser at det trolig blir mer nedbør i Norge, og da særlig i 
form av periodevis ekstremnedbør. Dette krever lokale og gode løsninger for håndtering av 
overvann. 

Avbøtende tiltak: 
Alt overvann skal håndteres lokalt og på en slik måte at erosjon unngås. 

 Det vises til at område for fritids- og turistformål med sin form og lokalisering ikke blir utsatt 
 for overvann fra omliggende terreng, og samtidig lett kan kanalisere overflatevann internt med 
 naturlig avrenningsfall mot sør, øst og vest. Overvannet skal sikres avrenning mot sjøen i 
 samsvar med egen plan for overvannshåndtering, og denne skal samordnes med landskaps
 plan, og således tilpasses øvrige infrastrukturtiltak med sine «vannveier» - som primært skal 
 være åpne i grøftesystem og grønnstruktur, med unntak av stikkrenner under veg. 

Overvann tillates ikke ført direkte til harde overflater som ikke er del av anlegg for 
overvannshåndtering.  
 

Hendelser i grønne felt: 



(5) Elveflom – sannsynlig – svært liten konsekvens   

Det er flomfare som elveflom ved Prestjordelva nord i planområdet. Dette går frem av  
aktsomhetskart for Bjerkvik - fra NVE. 

Tidevannsflom/ stormflo i sjø vil ikke berøre byggetiltak som skal gjennomføres ved  
Prestjordneset. Et gammelt naust sørvest i planområdet blir berørt av tidevannsflom/ stormflo. 

 Dette går fram av flomsonekart for Bjerkvik - fra NVE.  
Dette vil kun berøre vegtekniske installasjoner og anlegg over et mindre område og har svært 

 liten konsekvens. 

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. 
 
(8) Nedbørutsatte områder – sannsynlig – svært liten konsekvens   
Se kommentarer under pkt. 4 over. 
 
(18) Trafikkforhold – sannsynlig – liten konsekvens   
Etablering av område for bobilparkering og døgnplasser for campingvogner ved Prestjordneset 
og i tillegg områder for telting kan i meste fall medføre en døgntrafikk på ca. 100 bilturer. 
Årsdøgn-trafikken ÅDT vil således øke med ca. 100 for Kvitbergveien og krysset ved E10-

 Trollvikveien. 
Utbyggingen vurderes ut fra dette å gi marginal trafikkbelastning. 
Det skal gjøres nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på eksisterende veisystem i 
området som sikrer gode løsninger for myke trafikanter – med trafikksikker tilgjengelighet 
langs Kvitbergveien og ved kryssing av E10-Trollvikveien. 

 

Avkjørsler og kryss: 
 Planen viser en innstrammet løsning for utforming av krysset/ avkjørselen ved E10.  
 Videre vises en god løsning for myke trafikanter med fortausløsning i kryssområde.  
 Fortausformålet er videre lagt inn i planen langs sjøsiden av Kvitbergveien ned til regulert 
 snuplass ved bryggeområde sør i planområdet. 
 I kryssområde er det vist overkjørbar ledeøy. Både krysset ved E10 og snuplass ved brygge
 område er dimensjonert for at vogntog kan passere/ manøvrere. 
 Siktkrav i kryssområdet er innenfor kravene som går fram av vegnormalen N100. 
 Regulert busslomme ved E10 – med tilliggende fortausareal og venteskur er vist løsning i 
 henhold til vegnormalen.  
 Statens vegvesen har deltatt underveis i planprosessen og akseptert disse løsningene.. 

 

Trafikksikkerhet:  
 For ivaretakelse av fremkommeligheten og trafikksikkerheten er det krav om utbedring av 
 krysset før området tas i bruk. Dette er vist som rekkefølgekrav i planens bestemmelser. 

Det legges til rette for at det sikres nødvendig beredskapsatkomst internt i planområdet.  

 
Skien 15.01.2021 
John Lie 


