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1 Området og tiltaket  

 
Formålet med detaljreguleringen er å regulere næringsarealer med tilhørende anlegg, på 
Tjaldal, sør for Bortelid. 
  
Området er i kommunedelplanen for Bortelid 2006 – 2030 avsatt til LNF-område og 
masseuttak R1.  
 
2  ROS-vurdering  
 
2.1  Sjekkliste og risikovurdering  
 
Gjennom sjekklisten nedenfor kommer en fram til hvilke punkt hvor det er behov for å 
gjennomføre en risikovurdering i planarbeidet (punktene som er markert med ”Ja” i listen).   
Der det er aktuelt med avbøtende tiltak, skal disse kommenteres, og vises hvordan de skal 
følges opp.  
Risiko er definert som produktet av sannsynligheten for at en uønsket hendelse innen 
nevnte forhold vil oppstå (S-nivå) og konsekvensen for samfunn og miljø når dette inntreffer 
(K-nivå).  
 
Resultatet blir satt inn i følgende tabell:  
  

Hendelser med røde felt: Tiltak er normalt nødvendig.  
Hendelser med gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.  
Hendelser med grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANNSYNLIGHET  
 

 
KONSEKVENS 

 

K1 – Liten   K2 – Middels K3 – Stor K4 – Svært stor 

S4 – Svært stor     

S3 – Stor     

S2 – Middels              

S1 – Liten            



 
HENDELSE/SITUASJON   Vurder  

 
S- 

NIVÅ 
K- 

NIVÅ 
RISIKO Kommentarer/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.   Flom / ras   Nei     

4.   Radongass   Ja/Nei S2 K3  Forholdet er ikke undersøkt. I 
henhold til miljostatus.no er 
det moderat til lavt nivå radon 
i området med noe usikkerhet.  
Under høyspentlinja og 
østover for næringstomtene er 
det høy forekomst av radon. 
I henhold til § 13-5 i Forskrift 
om tekniske krav til byggverk 
skal bygninger  
prosjekteres og utføres med 
radonforebyggende tiltak når 
det ikke er dokumentert at 
forholdene er tilfredsstillende.  

Vær, vindeksponering. Er området:  

5.   Vindutsatt   Nei     

6.   Nedbørutsatt   Nei     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på eller konsekvenser for:  

7.  Grøntstruktur/sårbar    
     flora   

Nei     

8.  Sårbar fauna 
 

Nei     

9.   Verneområder Nei     

10. Vassdragsområder Nei    Ikke vassdrag eller dammer 
som blir berørt innen 
planområdet. Tjaldalsåni 
renner under vei helt nord i 
planområdet. Her er det ingen 
tiltak som skal utføres. 

11. Automatisk fredete  
      kulturminner  

Nei    Ikke registrert treff i 
Askeladden.ra.no 

Menneskeskapte forhold 

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

12. Veg Ja S2 K2  Økt aktivitet på fylkesvegen i 
forbindelse med omlegging av 
vei og etablering av nytt 
næringsområde. 

13.  Kraftforsyningsanlegg    Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:  

14.  Fare for akutt  
       forurensning  

Nei     

15. Støy fra egen trafikk Nei    Planlagt utbygging antas ikke å 
medføre trafikk  



av et omfang som gir vesentlig 
støy. 

16. Støv fra egen trafikk Nei    Planlagt utbygging antas ikke å 
medføre trafikk  
av et omfang som gir vesentlig 
støv. 

17. Høyspentlinje Ja S1 K1  Høyspent går i dag gjennom 
området. Ved opparbeidelse 
skal linja legges om i ytterkant 
av næringsområdet og i 
bakken.    

18. Avfallsbehandling Nei     

Andre forhold:  

19. Er tiltaket i seg selv et  
      sabotasje-/terrormål?  
 

Nei     

20. Er det potensielle  
      sabotasje-/terrormål i  
      nærheten? 

Nei     

21. Naturlige terrengform.  
     som utgjør spesiell fare   
 

Ja S1 K1  Høydeforskjellene i området 
gir noen bratte skrenter. 
Disse anses likevel ikke å utgi 
spesiell fare siden 
eksisterende terreng skal 
bearbeides, og for 
eventuelle stup vil det være 
behov for sikring. 
Sannsynlighet for 
ulykker/uønskede hendelser 
vurderes å være lav da det 
ikke er naturlige 
ferdselsveger i området. 
Området opparbeides etter 
veileder utarbeidet av 
direktoratet for 
mineralforvaltning. 

22. Gruver/sjakter Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring  

23. Trafikk Ja S2 K2  I anleggsperioden vil det bli 
noe økt trafikk på  
tilliggende offentlige veger og i 
adkomstområdet. 

 
 
 


