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2022-2016-01 Kjøllefjord ytre havn
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Problemstillinger:

2 2 4 1
0 0 0
0 0 0

Planlegges ny utbygging i områder der veinettet er utsatt for ras eller
flom, slik at bebyggelsen står i fare for å bli iso lert i perioder? 2 1 2 2
Vil ras utgjør noe fare for planlagte kraftlinjer, hovedvannledninger
eller annen ny infrastruktur. 0 0 0
Er det fare for omliggende bebyggelse? 0 0 0
Planlegges utbygging i områder der det har vært reg istrert høye
verdier av radon i grunn/bygninger? 0 0 0

Er det virksomheter i nærheten av eller i planområd et der det er
spesiell fare for brann eller eksplosjon? 0 0 0
Vil ny planlegging/utbygging legge begrensninger på eksisterende
anleggs mulighet for videreutvikling? 0 0 0
Er det bebyggelse i nærheten med spesielt stor fare for
brannspredning (f.eks. tett trehusbebyggelse)? 0 0 0
Er nyutbygging i nærheten forsvarlig? 0 0 0
Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på e ksisterende
virksomhet? 0 0 0
Er det risiko i forhold til utbygging nær vei, spes ielt hvis det foreligger
tilleggsrisiko som skredfare eller høy hyppighet av trafikkulykker. 0 0 0
Er det risiko i forhold til sårbare objekter som dr ikkevannforsyning
eller helseinstitusjoner. 0 0 0
Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset fra tidli gere bruk (eks.
ved endret bruk av tidligere industritomter, avfall splasser m.m.). 0 0 0
Er det elektromagnetiske felt (kraftlinjer, trafost asjoner, m.m.) i
område der det planlegges lokalisering av bygg der mennesker
oppholder seg over lengre tid? 0 0 0
Vil nye utbyggingsområder gi økt trafikk-belastning på veistrekninger
som fra før har mange trafikkulykker? 0 0 0
Vil farleder, strømforhold, vindeksponering m.m. ku nne få innvirkning
i forhold til planer om sjønær utbygging i form av utslipp av farlig last,
oljesøl, kollisjon mellom skip og bygninger eller i nfrastruktur. 1 1 1 3
Er det tenkt plassering av spesielt utsatt virksomh et i forhold til vanlig
bebyggelse og spesielt sårbare objekter, f.eks. bar nehager? 0 0 0

Vil utrykkingstid for ambulanse være forsvarlig i f orhold til lokalisering
og utbyggingsformål? 0 0 0
Er brannberedskapen i området dimensjonert for å ku nne gi en
tilfredsstillende beredskapssikkerhet for utbygging sområdet? 0 0 0
Er slukkevannskapasiteten i området tilstrekkelig f or
utbyggingsområdet med den virksomhet som planlegges . 0 0 0

Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:
Vil planforslaget kunne gi økt risiko for ødeleggel se eller
verdiforringelse av naturvernområder, andre viktige naturområder, 0 0 0
Vil planforslaget kunne gi økt risiko for ødeleggel se eller skjemming
av kjente objekter/områder med stor kulturhistorisk verdi? 0 0 0
Vil planforslaget kunne gi økt risiko for ødeleggel se eller skjemming
av ikke kjente automatisk fredete kulturminner? 0 0 0
Vil planforslaget kunne gi økt risiko for riving, ø delegging eller
skjemming av verneverdige bygninger eller anlegg. 0 0 0
Sykehus, sykehjem, aldershjem / eldreboliger, skole r, barnehage. 0 0 0
Administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske funk sjoner 0 0 0
Jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass 0 0 0
Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer m.m 0 0 0
Finnes alternative veiforbindelser 0 0 0
Finnes alternative energikilder 0 0 0
Vannverk, drikkevannskilder, inntak, nedbørsfelt, g runnvann m.m 0 0 0
Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg m.m 0 0 0
Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-sender

0 0 0
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Viktig: Denne sjekklista er ikke komplett, men den kan være et hjelpemiddel i den kommunale
planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforho ld ved utarbeidelse av arealplaner. Også andre forh old
enn de som står oppført her vil kunne ha betydning for planarbeidet - sjekklisten må tilpasses lokale
forhold.
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El-forsyning

Drikkevannsforsyning

Trafikkfare

Informasjons- og
kommunikasjonsinstallasjoner

Spesiell fare for terror og kriminalitet

Utrykkingstid for ambulanse
BEREDSKAPSTILTAK AV BETYDNING FOR AREALPLANLEGGING

Utrykkingstid for brannvesen,
brannberedskap, vanntrykksoner/
slukkevannskapasitet

Trafikk-knutepunkt

Avløp

SÅRBARE OBJEKTER

Tunneler, broer
Hovednett, gass

Kulturminner

Skipsfart

Natur

Helse- og omsorgsinstitusjoner
Viktige offentlige bygninger

Påvirkning fra elektromagnetiske felt

Ekstremvær (vind, nedbør), lokale
værforhold

Forurenset grunn

Er det planlagt etablering av ny
virksomhet som utgjør brannrisiko?

Skog/lyngbrann
Radonstråling - www.nrpa.no

VIRKSOMHETSRISIKO
Brann eller eksplosjon i virksomhet i
nærheten eller i planområdet
Er nyutbygging i området forsvarlig?

Vedlegg 1

Skred (snø, is, stein, leire, jord) -
www.skrednett.no

Er fare for skred, flom osv. så stor at arealer ikk e bør bebygges? Bør
det stilles krav om spesielle tiltak ved bygging, f .eks. sikring av
kjellere mot oversvømming?

Kjemikalieutslipp eller annen akutt
forurensning i virksomhet i nærheten
eller i planområdet
Ulykke ved transport av farlig gods

Flom i vassdrag - www.nve.no
Stormflo og øket havnivå

NATURRISIKO

ROS - Analyse
Risiko og sårbarhet
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TI L TAK

Merknader med forslag til tiltak

Alle forhold der det ikke er gitt verdi for sannsyn lighet og konsekvens anses som uaktuell for tiltake t.

Foreslåtte tiltak bør tas med i reguleringsbestemme lser.

Formålet med reguleringen er å sikre indre havn. De tte vil medføre at strømforhold og vindforhold kan endres.

Området avsatt til utbygging ligger innenfor et ras utsatt område. Sannsynligheten er middels mens kons ekvensene er middels.
Området er lite tatt i bruk, men det har forekommet ras av snø og enkelt steiner.

Det må legges inn vilkår i bestemmelsene om
at utbygging først kan skje når området og
tilstøttende usikret område er rassikret.

Veien inn til området ligger innenfor rasutsatt omr åde. Tiltaket med molo og massetak vil ikke medføre at bebyggelse blir utsatt for
isolering. For øvrig vises det til pkt. 1 ift. utby ggingsområdet.

Ingen spesielle. (Kan vurdere skilting av
rasfarlig område) I planlagte forslag vil det ikke
legges opp til etableringer på nordsiden av
havna utover det som eksisterer i dag. Det
stilles krav i reguleringsplan om området må
være tilfredsstillende sikret før området tas i
bruk til fremtidig planlagt formål.

Ingen spesielle. (kan vurdere at det må
gjennomføres undersøkelser i forkant med
tanke på stømforhold, vindeksponering, osv.)


