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METODE OG FORUTSETNINGER 
Analysen er gjennomført i hht rundskriv 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, utforming med mer, 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 kvittert ut i kolonnen «Aktuelt» og kun unntaksvis kommentert - se 
nærmere beskrivelse under Andre forhold sist i dokumentet. 
 
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 (årlig) 
• Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10 år)  
• Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er  

en teoretisk sjanse – skjer sjeldnere enn hvert 100 år  
  
Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:  
 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning 

med mer 
1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 
2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 
3. Alvorlig Behandlingskrevende 

skader 
Midlertidig/behandlings-
krevende skade 

System settes ut av drift over lengre 
tid; alvorlig skade på eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; 
uopprettelig skade på eiendom 

 

KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
Skoglund leir ble nedlagt i 2005 og området ble overdratt til grunneierne. Fire delområder med deponier av 
avfall – mest metallskrot, ble gravd opp og sollet ut. Det ble også påvist forurensede masser på noen av 
delområdene. Disse massene ble fjernet, og området ble klarert fritt for forurensning i 2008. 
Avkjørselen fra E6 – Nordmoveien, som er samleveg for planområdet, har i dag tilfredsstillende frisikt og 
vertikal- og horisontalkurvatur. Det er 80 km-sone etter E6 forbi avkjøringen til planområdet. E6 har i dag 
en års-døgntrafikk (ÅDT) på 2000 kjøretøy. 
Det er ikke kjente kulturminner eller spesielt kulturmiljø innenfor planområdet. 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet.  
Planområdet ligger i et markert landskapsrom begrenset av bratte fjellsider i øst, nord og vest. I sør åpner 
landskapet seg i daldraget mot Bjerkvik og sjøen. Landskapet har middels variasjon i terreng- og vegeta-
sjonsbilde, er endret av forsvarets virksomhet i dette området, og har således middels til lavt kontinuitets-
preg.  
 
OVERORDNET RISIKOVURDERING  
Av menneskeskapte innretninger i området er Skytebanen som ligger like inntil planområdet og nede ved 
Prestjordelva i sørøst, særlig utsatt for stein- og snøskredfaren. I april 2014 ble banen varslet stengt på 
grunn av stor fare for snøskred. Spranget i terrenget opp til leirområdet hindrer skred i å nå dette område. 
Et bekkedrag – som er en flombekk fra Kvanndallia, går gjennom sørlige del av planområdet, langs vegen 
til skytebanen og ned til Prestejordselva.    
På Skoglund leir var det fire delområder med deponier. Deponiene er gravd opp og avfall (metallskrot) 
sollet ut. Det ble også påvist forurensede masser på noen av delområdene som også er fjernet. Dette ble 
gjort av Forsvaret i 2007, og området ble erklært forurensningsfritt i 2008. 
Det går en kraftlinje inn i planområdet fra Kvanndallia øst for planområdet.  
Det er skredfare fra lia opp mot Storfjellet - vest for planområdet. 
 



UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK  

Hendelse/Situasjon  
Aktuelt Kons for 

planen 
Kons av 
planen 

Sanns Kons Risiko Kommentar/ 
tiltak 

        
Natur- og miljøforhold  
Ras/skred/flom/grunn         

1. Masseras/-skred  

 
Ja 

 
x 

  
2 

 
1 

 Deler av planområdet i 
vest er skredutsatt. 

2. Snø-/isras  

 
Ja 

 
x 

  
3 

 
1 

 Deler av planområdet i 
vest er skredutsatt. 

3. Flomras  

 
 
 

Nei 

      

4. Elveflom/ bekkeflom  

 
 
 
 
 
 

 
Ja 

 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 Et bekkedrag – som er en 
flombekk fra Kvanndallia, 
går gjennom stikkrenner 
under E6, krysser Gamle 
Nordmoveien i sørlige del 
av planområdet, og går 
videre langs vegen til 
skytebanen og ned til 
Prestejordselva.    

5. Tidevannsflom  Nei       
6. Radongass  Nei       

Vær, vindeksponering         
7. Vindutsatte 
områder  

 
Nei 

      

8. Nedbørutsatte 
områder  

 
 

Ja 

 
 

x 

  
 

3 

 
 

2 

 Store nedbørsmengder i 
form av snø kan 
forekomme.  

Natur- og 
kulturområder  

       

9. Dyre- og planteliv / 
skogbruk 

 
 

Nei 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

10. Sårbar fauna/fisk  Nei       

11. Verneområder  

 
 
 
 

Nei 

    
 

 

 En er ikke kjent med at det 
forekommer vernete eller 
prioriterte arter, naturtyper 
eller områder innenfor 
eller i nærheten av 
området.  

12. Vassdrags-
områder – 
Prestjordelva og 
Tverrelva 

 
 
 
 
 

Ja 

  
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 Det vil være avrenning av 
overflatevann mot 
vassdrag nord og vest i 
planområdet – Tverrelva 
og Prestjordelva. Avløp 
skal føres til godkjent 
avløpssystem 

13. Fornminner (afk)  

 
 

 
Nei 

 
 

  
 

 

 
 

 Det er ikke registrert 
automatisk fredete 
kulturminner innenfor 
planområdet.  

14. Kulturminne/-miljø  Nei       
15. Område for 
idrett/lek  

Nei       

16. Park; 
friluftsområder, 
rekreasjonsområder 

 
 

Nei 

      



17. Vannområde for 
friluftsliv  

 
Nei 

      

Menneskeskapte forhold  
Strategiske områder         
18. Vei, bru, 
knutepunkt  

 
Nei 

      

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

Nei       

21. Brann/politi/SF  

 
 

Nei 

      

22. Forsyning kraft, 
vann  

Nei       

23. Forsvarsområde  Nei       
24. Tilfluktsrom  Nei       
Forurensningskilder         
25. Industri  Nei       
26. Bolig/ Hytte 
 

Nei  
   

  

27. Landbruk  Nei       

28. Akutt forurensning  Nei       

29. Støy; industri/ 
næring  

 
 
 

Ja  x 3 2  

Det vil være støy fra 
næringsetableringen i 
området. 

30. Støy; trafikk   
 

Ja 

  
 

x 

 
 

3 

 
 

2 

 Det vil være støy fra økt 
biltrafikk til og fra 
området. 

31. Støy; andre kilder  Nei       
32. Forurensning i sjø  Nei       
33. Forurenset grunn  Nei       

34. Elforsyning  Nei       
Andre farlige/spesielle 
områder/forhold  

 
      

35. Industriområde  Nei       
36. Høyspentlinje 
(ems)  

Nei 
      

37. Risikofylt industri 
mm 
(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv)  

Nei 

      

38. Avfallsbehandling  

 
 

 
 

 
Ja  x 2 2  

Alt avfall innenfor skal 
behandles i henhold til 
bestemmelser i planen, og 
henhold til kommunale 
retningslinjer for avfalls-
behandling. 

39. 
Oljekatastrofeområde  

Nei 
      

40. Spesielle forhold 
ved 
utbygging/gj.føring  

Nei 

      

Transport         
41. Ulykke med farlig 
gods  

Nei 
      

42. Vær/føre 
begrenser 
tilgjengelighet til omr.  

Nei 

      



Trafikksikkerhet         

43. Ulykke i av-
/påkjørsler  

 
Ja 

 x 3 2  

Økt trafikk, øker 
sannsynlighet for ulykker i 
avkjørsel. 

44. Ulykke med 
gående/syklende 

 
Ja 

 x 3 2  

Økt trafikk, øker 
sannsynlighet for ulykker 
med gående/ syklende 

45. Andre 
ulykkespunkter  

 
Nei       

 
 



Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell: 

 
ENDELIG RISIKOVURDERING 
10 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 gjennomføres  
 

Konsekvens/ 
Sannsynlighet:  

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

4. Svært sannsynlig  
  

12   

3. Sannsynlig  
2 8, 29, 30, 43, 44 

 
 

2. Lite sannsynlig  
1 4, 12, 38 

 
 

1. Usannsynlig  
    

 
Hendelser i røde og gule felt, der tiltak er nødvendige eller skal vurderes, samt hendelser i grønne felt 
er omtalt under:  

Hendelser i røde felt: 
Ingen hendelser kommer i røde felt 

Hendelser i gule felt: 
(8) Nedbørutsatte områder - sannsynlig   
Store nedbørsmengder i form av snø kan forekomme. TEK 10 gir bestemmelser om dimensjo-
nering. 
 
(29) Støy og støv; industri/ næring - sannsynlig   
Det vil i byggeperioden være mer støy og støv enn det en forventer i et byggeområde for 
næringsetablering. Bjerkvik næringsområde ligger imidlertid greit til i forhold til atkomst med 
kort vei inn fra E6. Det er lite omkringliggende bebyggelse – med unntak av en 4-mannsbolig 
ved Nordmoveien sør for planområdet. Tiltaket vil i anleggs- og byggeperioden hva gjelder 
spesielt støy, således ha innvirkning på eksisterende boligbebyggelse. Det går fram av 
bestemmelsene til planen at: «Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal tilfredsstille kravene 
i T-1442/2012 kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og 

anleggsvirksomhet.»  
Etablering av næringsvirksomheten skal skje i henhold til støykrav som går fram av 
støyvurdering utført av Skomedal Akustikk-konsult AS – datert 22.01.2016, der hensynet til 
boligbebyggelsen sør for planområdet er satt i fokus.  
Støv regnes å ha marginal innvirkning på omgivelsene. 
 
(30) Støy og støv; trafikk - sannsynlig   
Det vil bli generert betydelig mertrafikk ved etablering av Bjerkvik næringsområde. 
 
(43) Ulykke i av-/ påkjørsler – lite sannsynlig   
Mertrafikk i avkjørsel ved E6 gir sannsynlighet for ulykker. Det blir en betydelig vekst i tra-
fikken her. Det er og vil bli lite persontrafikk med gående og syklende langs E6.  



Krysset med E6 er derfor vist kanalisert med nødvendige ledeøyer og avkjøringsfiler for nord-
gående og sørgående trafikk.  
Krysset har i dag gode siktforhold og vil tilfredsstille de krav som Statens vegvesen har satt til 
utformingen av dette. 
Dette vil redusere faren for ulykker med alvorlig personskade. 
 
(44) Ulykke med gående/ syklende – lite sannsynlig   
Det er i dag gang- og sykkelvei langs E6 fra sentrum av Bjerkvik til ca. 230 meter nord for av-
kjørselen til Bjørnberget. Herfra er det en strekning på 660 opp til avkjørselen til Gamle 
Nordmoveien ved Nylund. Gamle Nordmoveien går opp og gjennom næringsområdet fram til 
regulert kryss med E6.  
Planen legger opp til at det skal sikres gang- og sykkelveiforbindelse fra sentrum av Bjerkvik 
og opp til Nylund - der aktuelt tiltak vil være å etablere gangfelt over E6 mot Gamle Nordmo-
veien som kan benyttes videre opp til næringsområdet – en strekning på ca. 700 meter. 
Videre skal det internt i planområdet etableres fortau etter Gamle Nordmoveien og tilstøtende 
internveger der biltrafikken gjør dette påkrevet. 

 

Gang- og sykkelvei fra Bjørnberget til Gamle 

Nordmoveien ved Nylund, skal planlegges og 

tiltaket må være gjennomført når halvparten 

av bebygd areal – BYA, av næringsområdet er 

ferdig utbygd. 
 

 
Hendelser i grønne felt: 
(1) Masseras/- skred – lite sannsynlig   
Deler av fjellsiden vest for planområdet er skredutsatt. Det er lite som tyder på at Se for øvrig 
pkt. 2 under. 

 
Kart fra Skrednett 

 
Utdrag fra kommunedelplanen for Bjerkvik 

 
Kart fra Skrednett som viser faresonene for stein- og snøskred i lia vest for planområdet – utløsnings-
områdene med områdene nedenfor som blir berørt av et evt. skred. 
Skytebanen som ligger nede ved Prestjordelva er utsatt. Selve Skoglund leir ligger med sitt laveste parti 
ca. 20 meter høyere enn Prestjordelva, og høydeforskjellen tas opp i en bratt skrent som ligger ca. 80 
meter øst for elva. Planområdet ligger ikke innenfor denne skredsonen. 

På grunn av at faresonen for skred i kommunedelplanen for Bjerkvik, strekker seg ca. 130 m inn på næ-
ringsområdet fra vest, må dette sjekkes ut. Det er tatt med en bestemmelse i planen om at:  



Før byggetillatelse - igangsettingstillatelse gis, skal eventuelle tiltak mot ras/ skred innenfor de områ-

der som berøres av ras- og skredsonen i reguleringsplanen, være i henhold til anbefalinger gitt i rap-

port utført av skredekspertise fra NGI eller annen relevant fagekspertise. 
 
(2) Snø/ -isras – sannsynlig   
Deler av planområdet i vest er særlig skredutsatt i forhold til snø- og isras. Av menneskeskapte 
innretninger i området er Skytebanen som ligger like inntil planområdet og nede ved 
Prestjordelva i sørøst, særlig utsatt for stein- og snøskredfaren. I april 2014 ble banen varslet 
stengt på grunn av stor fare for snøskred. Snø- og isras kan nå vestre deler av planområdet – i 
lavpartiet langs Prestjordelva. 
Spranget i terrenget opp til de regulerte næringsområdene - som ligger i god høyde over lav-
partiet langs Prestjordelva, hindrer skred i å nå dette område. 
Se kart under pkt.1. 
 
(4) Elveflom/ Bekkeflom – lite sannsynlig   
Et bekkedrag – som er en flombekk fra Kvanndallia, går gjennom stikkrenner under E6, krys-
ser Gamle Nordmoveien i sørlige del av planområdet, og går videre langs vegen til skytebanen 
og ned til Prestejordselva.    
Det er i planen regulert grønnstruktur der overvannet i bekkedrag fra Kvanndallia skal ledes 
gjennom til eksisterende bekkedrag som fører ned til Prestjordelva sør i planområdet. 
 
(12) Vassdragsområder – Prestjordelva og Tverrelva – lite sannsynlig   
Det vil være avrenning av overflatevann mot vassdrag nord og vest i planområdet – Tverrelva 
og Prestjordelva. Takkvann skal ledes i eget overvannssystem mot Tverrelva og Prestjordelva. 
Avløp skal føres til godkjent avløpssystem. 
 
(38) Avfallsbehandling   
Alt avfall innenfor næringsområdene skal oppbevares i innelukkede konteinere eller i særskilte 
bygninger. Avfall som pga. volum eller av andre årsaker må lagres ute, skal skjules med tett 
og tilstrekkelig høyt gjerde. Plassering av miljøstasjon/avfallsboder vises i landskapsplan ved 
utendørs plassering. Avfallsdunker/containere skal samles og plasseres i tilknytning til varele-
vering. 
 

Andre forhold: 
(11) Verneområder    
En er ikke kjent med at det forekommer vernete eller prioriterte arter, naturtyper eller områder 
innenfor eller i nærheten av området. (Kilde: Skogoglandskap, Artsdatabanken, Rødliste for 
naturtyper). 
 
 (13) Fornminner 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  
Hensynet til eventuelle nye fornminner er nedfelt i bestemmelsene til planen - meldingsplik-
ten. 

 
 
Skien 12-05-16 – John Lie  


