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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 hensynet til radon (ikke nærmere vurdert i planen for Ytre Helgen Næringspark), og grunnforhold, 
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, planbestemmelser 
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 Opsahl-Solheim. Plan ID 00000000.  
Mulige uønskede hendelser er hovedsaklig i kategorien hendelser som kan påvirke planområdets 
funksjon som bolig- og hytteområde - med sine uteoppholdsarealer (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 vassdrag 
- Overvann/ ekstremnedbør 



- Trafikkforhold 
 

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 
Planforslaget gjelder reguleringsplan for Ytre Helgen Næringspark – Nordre del. Det er fra før etablert 
næring her – Sørnorsk Boring, på naboeiendommen like nord for planområdet. Planområdet ligger 
inntil Rv36. Fjellgrunn oppe i dagen preger området – det er også partier med løsmasse. Mot vest 
stiger terrenget kraftig i tilliggende åspartier. Det er utfordringer i dette området som omhandler 
følgende forhold: 

- Grunnforhold  
- Flomfare  
- Overvann/ ekstremnedbør 
- Trafikkforhold 

 

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). I 
Innenfor planområdet er det stabile løsavsetninger over fjellgrunn. Videre vises til 
TEK17 Kapittel 10 (§10-2) Konstruksjonssikkerhet.  Temaet vurderes ikke.  

Flom i vassdrag Det er gjort vurdering i forhold flomfare ved ekstremnedbør og overflatevann som 
fort renner av fjellgrunn i tilliggende åspartier i vest. 
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. 
Radon Det forutsettes at tiltak som gir sikkerhet mot inntrengning av radon utføres i 

henhold til TEK 17 (§ 13-5) ved oppføring av nye bygninger for personopphold. 
Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 100 Bq/m3.  
Temaet vurderes ikke. 

Støy Det ligger ved trafikkert veg inntil og som del av planområdet. Det vil være snakk 
om støyende virksomhet som etableres i planområdet og som kan på føre 
omgivelsene støy. Temaet er omskrevet i planbeskrivelsen og i bestemmelsene til 
planen er evt. tiltak mot støy i forhold til nærmeste bolig sikret. 
Temaet vurderes ikke. 

INFRASTRUKTUR  
VA-anlegg/-ledningsnett Det forutsettes at VA-løsninger innenfor planområdet for den nye 

næringsbebyggelsen godkjennes av Nome kommune. PÅ sikt skal offentlig nett 
føres fram til område. Temaet vurderes ikke. 

Trafikkforhold Tiltaket genererer marginal mertrafikk Det vil bli noe økt belastning på midlertidig 
avkjørsel ved Rv36. Det er en ulykkesrisiko knyttet til trafikkavviklingen. Temaet 

vurderes. 
Fremkommelighet for Byggteknisk forskrift TEK17 (§ 11-17) setter krav til fremkommelighet for 



utrykningskjøretøy 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 
Området som næringstomten foreslås regulert ligger på en terrenghøyde i dag. Mot vest imidlertid er 
det et dalsøkk som i hovedsak drenerer overvann ut østlig retning – der det er etablert et bekkedrag. 
Noe av avrenningen skjer også mot nord helt nordvest i planområdet i sonen mot Sørnorsk Boring. 
Her er det også en bekk som renner ned til en stikkrenne under Rv36. Overflatevannet som kommer 
fra skogen i vest skal sikres god drenering også ved etableringen av dette næringsområdet. Bekken i 
nordvest sikres ved regulert grønnstruktur gjennom planområdet. For å ta overvannet fra skogen i vest 
og sikre avrenning av dette i østlig retning skal dette skje etter en vel etablert grøftesone langs vestsi-
den av regulert veg. Videre er det slik at det ved oppbygging av både veglegeme og selve næringstom-
ten som skal etableres der løsmassesonen i vest blir berørt, skal skje ved underbyggning av et bære- og 
forsterkningslag med steinblokker, kult og pukk oppå fjellgrunnen, etter at all løsmasse er fjernet i 
denne sonen og at det i fjellgrunnen under er sikret avrenning mot øst ved at evt. terskelhindringer er 
tatt bort. Denne sonen vil ha funksjon som et større fordrøyningsmagasin for overvannet fra skogen i 
vest. 

Overvannsmengdene som blir større ved utbygging skal det sikres avrenning for overflatevannet i 
henhold til 3-trinnsprinsippet – sikret ved egen bestemmelse. Etablering av grønne og blå tak som 
forsinker før taknedløpet, er slike tiltak som sikres, knyttet til etablering av næringsbebyggelsen. Det 
skal sprenges i fjell over en stor del av næringsområdet – ned til kote 110 moh. Det vil også skje en 
undersprengning i dette område. I grunnen under næringsområdet vil det således være et større maga-
sin som kan fordrøye overvann som kan ledes/ dreneres ned fra asfalterte flater og takvann ved syn-
kekummer/ sluk. Avrenningen vil skje mot øst og ned til en større avløpsrenne under Rv36. 

Målet ved slik løsning for behandlingen av overflatevannet er at etableringen av næringsbebyggelsen 
ikke skal medføre skader eller ulemper på riksveien eller på jordbruksareal på nordsiden av riksveien, 
og vil være en sikring mot akutte skader av overvann ved ekstrem nedbør. 

Med dette som forutsetning 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. 

Overvannshåndtering innenfor planområdet vil være under kontroll – da det skal legges stor vekt på 
dette temaet ved gjennomføring av byggetiltak.  

Kravene om sikrings- og fordrøyningstiltak for overvann er sikret i regulerings-bestemmelsene til 
planen. 

Utfra dette vurderes planområdet som lite sårbart overfor dette temaet. 
 
Sårbarhetsvurdering – trafikkforhold 
Tiltaket genererer liten mertrafikk.  

Utbedringen av eksisterende kryss sikres ved rekkefølgebestemmelser til planen. Dette krysset skal 
være midlertidig inntil nytt kanalisert kryss er etablert. Det er laget en illustrasjonsplan som viser ny 
kanalisert kryssløsning ved Rv36 samt avgrensning av mulige fremtidige byggeområder for nærings-
bebyggelse med hensiktsmessig grønnstruktur for blant annet sikring av nødvendige vernesoner og 
bekkedrag for overflatevannavrenning. Se Illustrasjonsplan datert 08.02.2020. 

Et aktuelt fremtidig tiltak vil også være etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei på strek-
ningen Ulefoss – Ytre Helgen Næringspark, og etablering skal skje på nordøstsiden av Rv36. Dette vil 



skje i samråd med Statens vegvesen og i henhold til deres prioriteringer. Når denne skal være på plass 
avhenger av politisk prioritering og budsjettbehandling. 
 

 
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 

 
 

 
 
 
 

JA 

 
 
 
 
 

 
NEI 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

2 

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

5. Elveflom/     
    tidevanssflom/  
    stormflo 

 
 
 

NEI 

 
 
 

NEI 

   Flomfaren er knyttet til 
Klimaendring/ ekstremned-
bør/ overvann. Dette om-
handles i plan og bestem-
melser. Se pkt. 4 over. 

5. Skogbrann  
    (større/ farlig)  

 
NEI 

 
NEI 

    

6. Radongass  NEI NEI     

B. Vær, vindeksponering        

7. Vindutsatte områder  NEI NEI     

 
 
8. Nedbørutsatte områder  

 
 
 
 
 
 
 
 

JA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEI 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 
 

2 

 
 
 
 

1 

 Tiltaket genererer liten  
Det er utfordringer ved bruk 
av midlertidig avkjørsel ved 
Rv36. Dette er omhandlet i 
planbeskrivelse og 
bestemmelser. 
 

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 
planområdet NEI NEI     
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   4, 8 
 

  

3. Mindre sannsynlig  
18    

 
  

2. Moderat sannsynlig 
  

 
  

1. Lite sannsynlig  
     

 
Hendelser i gule felt: 

(4) Klimaendring/ ekstremnedbør/ overvann – sannsynlig – liten konsekvens   
Området som næringstomten foreslås regulert ligger på en terrenghøyde i dag. Mot vest imid-
lertid er det et dalsøkk som i hovedsak drenerer overvann ut østlig retning – der det er etablert 
et bekkedrag. Noe av avrenningen skjer også mot nord helt nordvest i planområdet i sonen mot 
Sørnorsk Boring. Here er det også en bekk som renner ned til en stikkrenne under Rv36. Over-
flatevannet som kommer fra skogen i vest skal sikres god drenering også ved etableringen av 
dette næringsområdet. Bekken i nordvest sikres ved regulert grønnstruktur gjennom planom-
rådet. For å ta overvannet fra skogen i vest og sikre avrenning av dette i østlig retning skal det-
te skje etter en vel etablert grøftesone langs vestsiden av regulert veg. Videre er det slik at det 
ved oppbygging av både veglegeme og selve næringstomten som skal etableres der løsmasse-
sonen i vest blir berørt, skal skje ved underbyggning av et bære- og forsterkningslag med 
steinblokker, kult og pukk oppå fjellgrunnen, etter at all løsmasse er fjernet i denne sonen og 
at det i fjellgrunnen under er sikret avrenning mot øst ved at evt. terskelhindringer er tatt bort. 
Denne sonen vil ha funksjon som et større fordrøyningsmagasin for overvannet fra skogen i 
vest. 
Overvannsmengdene som blir større ved utbygging skal det sikres avrenning for overflatevan-
net i henhold til 3-trinnsprinsippet – sikret ved egen bestemmelse. Etablering av grønne og blå 
tak som forsinker før taknedløpet, er slike tiltak som sikres, knyttet til etablering av nærings-
bebyggelsen. Det skal sprenges i fjell over en stor del av næringsområdet – ned til kote 110 
moh. Det vil også skje en undersprengning i dette område. I grunnen under næringsområdet vil 
det således være et større magasin som kan fordrøye overvann som kan ledes/ dreneres ned fra 
asfalterte flater og takvann ved synkekummer/ sluk. Avrenningen vil skje mot øst og ned til en 
større avløpsrenne under Rv36. 

Målet ved slik løsning for behandlingen av overflatevannet er at etableringen av næringsbe-
byggelsen ikke skal medføre skader eller ulemper på riksveien eller på jordbruksareal på nord-
siden av riksveien, og vil være en sikring mot akutte skader av overvann ved ekstrem nedbør. 
Kravene om sikrings- og fordrøyningstiltak for overvann er altså nedfelt i regulerings-
bestemmelsene til planen. 

Andre avbøtende tiltak anses som unødvendig. 
 
(8) Nedbørutsatte områder – sannsynlig – liten konsekvens   
Se kommentarer under pkt. 4 over. 
 

Hendelser i grønne felt: 
(18) Trafikkforhold – sannsynlig – liten konsekvens   
Tiltaket genererer marginal mertrafikk. I en byggeperiode vil det være økt belastning på 
atkomstveg. 

Avbøtende tiltak 
Planområdet ligger like inn til Rv36 og avkjørselen til næringsområdet skal være lokalisert 
slik den ligger i dag og skal være felles for det nye næringsområde og eksisterende nærings-



tomt nord for planområdet – der Sørnorsk Boring er etablert. Dette skal være en midlertidig 
løsning for atkomst. Ved rekkefølgekrav sikres det at midlertidig avkjørsel stenges når nytt 
kanalisert kryss er etablert og tatt i bruk 250 meter lengre sør – ved Langelandavkjørselen. 
Det blir endringer i utformingen av eksisterende kryss, og det legges opp til at siktforhold og 
geometrisk utforming med vertikal- og horisontalkurvatur slik Statens vegvesen krever – med 
friskt på 10x140 meter mot sør og 10x100 meter mot nord, og bedring av svingradius i inner-
sving i begge retninger – med radius på 18 meter mot sør og 20 meter med innkjøring fra 
nord.. 
Det er ikke spesielle terrengmessige forhold som vanskeliggjør gjennomføringen av ny vei fra 
eksisterende avkjørsel opp til det nye næringsområdet - og som er vist i reguleringsplanen. 

 

Skien 08.02.2020 
 
John Lie 


