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Detaljregulering – Hulfjell gård

ROS‐ANALYSE

SAMMENDRAG
ROS‐analysen har tatt for seg aktuelle hendelser som kan ha betydning for gjennomføring av
reguleringsplanen, og for Hulfjell gård er følgende mulige uønskede hendelser identifisert:



Flom i vassdrag
Fallfare i terrenget

Risikoreduserende tiltak som er vurdert som nødvendig er identifisert, og følgende tiltak anbefales
innarbeidet i reguleringsforslaget:

Fare
Flom i vassdrag
Fallfare i terrenget

Risikoreduserende tiltak
Hensynssone flomfare skal påføres plankart, med tilhørende
bestemmelser.
Faresone skal påføres plankart, med tilhørende bestemmelse

ROS‐analysen er utført i tråd med DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging» 2017 og etterkommer plan‐ og bygningslovens krav om ROS‐analyser ved all
planlegging, jf. PBLs. § 4‐3.

Ut ifra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens, med forslag til risikoreduserende
tiltak, er det konkludert med lav risiko knyttet til de aktuelle forholdene i planområdet.
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for arbeidet
På vegne av forslagsstiller Jan Halvor Høidalen har Arkitekthuset Kragerø AS utarbeidet
detaljregulering av eiendommene G/bnr. 29/21,31 Hulfjell gård i Drangedal kommune.
Hensikten med planen er å videreutvikle Hulfjell som besøksgård og gi en mer forutsigbar utvikling av
gården.

1.2 Hensikten med ROS‐analysen
I henhold til plan‐ og bygningslovens § 4‐3, skal det gjennomføres risiko‐ og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko‐ og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealer er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som
følge av planlagt utbygging.
Analysen skal avdekke forhold som kan medføre en uakseptabel risiko for menneskers liv og helse,
miljø eller materielle verdier. ROS‐analysen skal identifisere hendelser, og vurdere sannsynligheten
for disse, samt tilhørende konsekvens. Ved identifisering av uakseptabel risiko skal det utarbeides
forebyggende tiltak.

2. METODE
2.1 Arbeidsmetode i ROS‐analysen
Hensikten med ROS‐analysen er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerheten i
arealplanleggingen. Metodikk for ROS‐analysen defineres gjennom følgende arbeidsmetode/5 trinn:
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Trinn 1: Beskrivelse av planområdet
Beskrivelsen skal kartlegge de faktiske forhold, områdets egenskap og utbyggingsformålet og
omkringliggende områder. Beskrivelsen skal også ta for seg en eventuell overordnet ROS‐analyse
dersom dette foreligger. Informasjonen som beskrives skal gi grunnlag for mulige uønskede
hendelser innenfor – eller i nærheten av planområdet.
Trinn 2: Identifisere mulige uønskede hendelser
En gjennomgang av potensielle hendelser gjøres med bakgrunn i planforslaget. Mulige uønskede
hendelser kan grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser, der naturhendelser
innebefatter flom, skred, skog‐ og lyngbrann, ekstremvær etc. Under tekniske eller menneskelige feil
ligger eksplosjonsulykker, utslipp eller svikt i kritiske samfunnsfunksjoner.
Trinn 3: Vurdere risiko og sårbarhet
De uønskede hendelsene som er kartlagt vurderes opp imot sannsynlighet for om hendelsen
inntreffer og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Vurderingen gjøres for hvert risikoforhold via
analyseskjema, her systematiseres tankene og de uønskede hendelsene vurderes på en enhetlig
måte.
Trinn 4: Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
På analyseskjema er forslag til tiltak et eget punkt som skal besvares for hvert risikoforhold.
Trinn 5: Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
Resultatene fra ROS‐analysen skal dokumenteres med beskrivelse av planområdet og
utbyggingsformålet, oversikt over risiko og sårbarheter som må tas hensyn til og oversikt over tiltak
for å redusere risiko og sårbarhet. Hendelsene vurderes med hensyn til årsaker, sannsynlighet og
konsekvenser.
2.2 Sannsynlighet og konsekvenser
Sannsynlighet
Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig det er at en uønsket hendelse vil inntreffe i
planområde.
Tabell – sannsynlighet planROS
Sa nns ynl i ghet

Ti ds i nterva l l

Sa nns ynl i ghet pr. å r

Høy

Oftere enn 1 ga ng i l øpet a v 10 å r

> 10%

Mi ddel s

1 ga ng i l øpet a v 10‐100 å r

1‐10%

La v

Sjel dnere enn 1 ga ng i l øpet a v

< 1%

100 å r
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Tabell – sannsynlighet flom og storflom

Tabell – sannsynlighet skred

Sa nns ynl i ghe t

Ti ds i nterva l l

Sa nns ynl i ghet

Ti ds i nterva l l

Høy

1 ga ng i l øpe t a v 20å r

Høy

1 ga ng i l øpe t a v 100å r

Mi ddel s

1 ga ng i l øpe t a v 200 å r

Mi ddel s

1 ga ng i l øpe t a v 1000 å r

La v

1 ga ng i l øpe t a v 1000å r

La v

1 ga ng i l øpe t a v 5000å r

Konsekvensvurdering
Konsekvensvurdering er virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet.
Tabell ‐ konsekvensutredning
kons e kvens ka tegori er

Store

Mi ddel s

Små

Ul ykker med døds fa l l el

Ul ykker s om krever

Ingen a l vorl i ge /s må s ka der

s tørre s ka der

beha ndl i ng

Sa mfunns funks joner

Sa mfunns funks joner ute

va ri g ute a v dri ft

dri ft i l engre ti d

Kons e kvens typer
Li v og hel s e
Sta bi l i tet
Ma teri el l e verdi er

Uves entl i g på vi rkni ng

Uopprettel i g s ka de på

Al vorl i g s ka de på

Uves entl i g s ka de på

ei endom

ei endom

ei endom

Vurdering av risiko
Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens, som er påført skjema for uønskede hendelser.
Risiko deles inn i tre soner:
GRØNN: Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak ikke nødvendig
GUL: Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes
RØD: Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig
Kons e kvens er
Sa nns ynel i ghe t

Små

Mi ddel s

Store

Høy
Mi ddel s
La v
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet ligger som en halvøy ut i Toke, rett sør for Drangedal sentrum, og har en størrelse på
127,6 daa. Planavgrensningen følger eiendomsgrensen til g/bnr. 29/21,31, samt adkomstveien fra fv.
38, inkl. avkjørsel. Planområdet er markert med rød stiplet linje på flyfotoet.

Flyfoto med inntegnet plangrense

3.2 Dagens situasjon
Hulfjell gård består av bebyggelse, skogsområder, jorder og vann. Deler av området er i dag bebygget
med bolighus, låve, fjøs og en rekke mindre gårdsbygninger. I tillegg er det to mindre hytter for
utleie. Innenfor gårdens eiendomsgrense ligger en fritidsbolig med eget gårds‐ og bruksnummer,
29/68.
Terrenget på gården er stigende, Tokke ligger på ca. kote 60 og det høyeste punktet ligger på kote
104.
Adkomstveien er ca. 1,5km lang og er felles adkomstvei for eiendommene i området.
3.3 Utbyggingsformålet
Hensikten med planen er å legge til rette for en videre utvikling av gården som besøksgård.
Tiltakshaver har planer om å rive både låve og fjøs, og oppføre et servicebygg som skal samle
publikumsfunksjoner, som i dag ligger spredt. Det er allerede gitt godkjennelse til, og etablert,
bobilparkering på området, samt utvidelse av parkeringsplassen. Tiltakshaver har også planer om å
etablere flere mindre utleiehytter, samt leke ‐og rekreasjonsareal for besøkende.
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4. VURDERING AV RISIKO‐ OG SÅRBARHET

4.1 Identifisering av mulige uønskede hendelser
Sjekkliste for risiko‐ og sårbarhetsforhold er benyttet for å identifisere eventuelle uønskede
hendelser som skal videre til ROS‐vurdering. For å vurdere de aktuelle punktene over uønskede
hendelser i sjekklista er det benyttet NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplaner.
For Hulfjell gjelder dette følgende hendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Store nedbørsmengder
Flom i vassdrag
Skred
Radon
Skog‐ og lyngbrann
Fallfare i terrenget
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4.2 Sjekkliste
Nr.

Uønsket hendelser

Aktuelt? Begrunnes

Naturgitte forhold
Sterk vind

Nei

Normalt værutsatt

Bølger/bølgehøyde

Nei

Ikke aktuelt

Snø/is

Nei

Ikke utsatt område

Frost/tele/sprengkulde

Nei

Ikke utsatt område

Nedbørsmangel
1 Store nedbørsmengder
Stormflo
2 Flom i sjø/vassdrag

Nei

Klimaendringer

Ja
Nei

Klimaendringer
Ikke aktuelt

Ja

NVE kart

Urban flom/overvann

Nei

Ikke aktuelt

Havnivåstigning

Nei

Ikke aktuelt

3 Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell og snø)
Erosjon

Ja

NGU løsmassekart

Nei

Ikke aktuelt

4 Radon

Ja

NGU Radonkart

5 Skog og lyngbrann

Ja

Klimaendringer

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastruktur
Samferdsel (vei, jernbane, luftfart og skipsfart)

Nei

Ikke utsatt område

Infrastrukturer (vann, avløp- og overvannshåndtering,
energi, gass og telekomunikasjon)

Nei

Ikke aktuelt

Tjenester (skole, barnehage, helseinstutisjoner og

Nei

Ikke utsatt område

Nei

Ikke aktuelt

nød og redningstjenester)
Ivaretagelse av sårbare grupper

Næringsvirksomhet
Samlokalisering i nærområder

Nei

Ikke aktuelt

Virksomheter som forvalter kritiske samfunns-

Nei

Ikke aktuelt

Virksomheter som håndterer farlige stoffer,
seksplosiver og storulykkevirksomheter

Nei

Ikke aktuelt

Damanlegg

Nei

Ikke aktuelt

Ja

Fallulykker i terrenget

Nei

Ikke aktuelt

Nei

Ikke altuelt

funksjoner og kritiske infrastrukturer

Forhold ved utbyggingsområdet
6 Om utbygging medfører nye risiko- og
sårbarhetsforhold i planområdet

Forhold til omkringliggende områder
Om det er risiko og sårbarhet i omkringliggende områder
som kan påvirke utbyggingsformålet og planområdet

Forhold som påvirker hverandre
Om forholdene over påvirker hverandre og medfører økt
risiko og sårbarhet i planområdet.
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4.3 Vurdering av uønskede hendelser
Naturgitte forhold
1. Store nedbørsmengder
Klimaendringene medfører behov for tilpasninger til forventet kraftig nedbør og økt problem med
overvann, som kan gi endringer i flomforhold og skred. Ifølge Klimaprofil for Telemark forventes
kraftig nedbør å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Utfordringene med overvann forventes
å bli større enn i dag, og dette må tas hensyn til i overvannsplanleggingen.
De største skadene som følge av kraftig nedbør påføres bebyggelse og infrastruktur. Man forutsetter
at overvann i planområdet håndteres lokalt. Grunnarbeider ved etablering av nye tiltak må hensyn ta
vannets naturlige veier, og terrenget rundt nye tiltak må tilrettelegges med tilstrekkelig fall for å lede
bort overvannet. Terrenget innenfor planområdet er skrånende og består i hovedsak av
skogsområder og jorder/beiteområder. De omkringliggende arealene vil være med å fange opp og
fordrøye regnvann ved store nedbørsmengder.
Nyere erfaring har vist at store nedbørsmengder kan medføre skade på bygninger og veier/
utomhusområder, som følge av underdimensjonerte dreneringsrør og stikkrenner. Store
nedbørsmengder kan forårsake brudd på adkomstveien til‐ og fra planområdet, noe som kan gi
redusere fremkommeligheten ved akutte tilfeller.
Det vurderes at utfordringer i forhold til store nedbørsmengder er vurdert i punkt 2. Flom i vassdrag,
og det er ikke behov for ytterligere tiltak.
Risikoen vurderes til å være lav og ytterligere tiltak er ikke nødvendig.
2. Flom i vassdrag.
Nr. 1

Navn på uønsket hendelser

Flom i vasssdrag

Årsaker
Økt vannstand som følge av store nedbørsmengder og snøsmelting
Sannsynlighet

Høy

Middels Lav

Forklaring

x

1 pr. 200 år

Konsekvensvurdering
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper
Liv og helse

Høy

Middels Små
x

Ikke relevant Forklaring
Redusert fremkommelighet
ved akutte tilfeller

Stabilitet

x

Brudd i infrastruktur

Materielle verdier

x

Vedlikehold

Samlet begrunneøse av konsekvens
Usikkerhet

Begrunnelse

Lav

Gode kunnskaper om forventet utvikling
Gode kunnskaper om nybygg og etablering av veier.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak

Hensynssone i plankartet m/bestemmelse
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Flom i vassdrag kan forekomme ved økt nedbørsmengder og/eller snøsmelting.
Ifølge NVE sin kartbaserte veiledning for reguleringsplaner ligger deler av planområdet innenfor
område hvor det kan være fare for flom.
I Tek 17, §7‐2 beskrives sikkerhet mot saktevoksende flommer som normalt ikke medfører fare for
menneskeliv. Sikkerheten mot flom reguleres ved sikkerhetsklasser med utgangspunkt i største
nominelle årlige sannsynlighet. Der flomstørrelsen angis med et antall års gjentagelsesintervall.
I Tek 17 §7‐2, punkt 2, vises følgende tabell for sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område:

Tek 17 §7‐2

Alt areal som grenser til Toke er avmerket på NVE sitt aktsomhetskartet. Deler av planområdet faller
innenfor denne sonen, andre deler av planområdet ligger høyere og berøres ikke.

(2)
(1)
NVE temakart flom aktsomhetsområde

De utsatte områdene langs adkomstveien kan gi utfordringer for beboerne i område, der
fremkommeligheten reduseres og gir utfordringer ved akutte tilfeller.

Adkomstveien
10
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Fylkesveien, avkjørselen og de første ca. 250m av adkomstveien er markert som utsatt område, der
oversvømmelse kan forekomme på grunn av mye nedbør.
Tiltakshaver overtok gården i 2015 og har aldri opplevd at vannet har gått over veien. Det var en
hendelse i forbindelse med ekstremværet i 2017, der vannet steg og nærmet seg veien. Dette gjaldt
det laveste partiet av veien, ca. 200m fra avkjørselen, der veien svinger og går videre mot nord‐øst
Markert med tallet (1) på kartet.
De neste ca. 600 meterne av adkomstveien ligger med større høydeforskjell fra Toke og er ikke
utsatt.
Der veien svinger mot sør‐øst går den langs en dal, der terrenget stiger på begge sider. Området er
avmerket som «Leirbekkdalen» på kartet og man kan anta at navnet er satt av en grunn. Markert
med tallet (2) på kartet. Tiltakshaver forteller at eksisterende stikkrenner til tider ikke har holdt unna
for store nedbørsmengder, og vannansamling har vært utfordrende.
Våren 2020 ble veistrekningen i Leirbekkdalen vedlikeholdt og utbedret.
Hulfjell gård hadde allerede fått tillatelse til å utvide eksisterende parkeringsareal og i den
forbindelse ble det fjernet en del steinmasser som ble benyttet på den utsatte delen av
adkomstveien. Veien ble hevet og det ble etablert større stikkrenner. Veien ble samtidig utbedret
med møteplasslomme, og fikk et toppdekke av veigrus.
Hendelser som kan forårsake brudd på adkomstveien og gi utfordringer ved akutte tilfeller vil oppstå
i vår‐, sommer‐ og høstsesongen. På denne tiden av året vil beboerne på Hulfjell, og
naboeiendommene, også ha tilgang via vannveien. Erfaringene som er gjort i etterkant av vei
vedlikeholdet er positivt, det har ikke vært problemer i forhold til vannsamling i adkomstveien.

Hulfjell gård
På områdene langs Toke som faller innenfor gårdens areal, er det allerede oppført flere mindre
bygninger, deriblant gapahuk, lager og kioskbygg, men også de to utleiehyttene. Alle bygningene var
allerede oppført når tiltakshaver overtok gården, og det har ikke vært noen aktuelle hendelser som
tiltakshaverkjenner til.
Det er ingen fast boenhet innenfor arealer avsatt md aktsomhetsområde og sikkerhetsklassen er
vurdert til å være F2, der konsekvensene er «middels».
I kommunedelplan for Toke med Oseidvann ligger følgende bestemmelse:
«5.5 Flom og overvann
b) Bygge‐ og anleggstiltak med beboelsesrom skal ha gulvnivå liggende over kote 63,0».
For å ivareta tilstrekkelig sikkerhet i forhold til flom er alt areal under kote 63,0 lagt inn i plankartet
med hensynssone H320 Flomfare, med tilhørende bestemmelse:
«Bygge- og anleggstiltak med beboelsesrom skal ha gulvnivå liggende over kote 63,0m.
Konstruksjoner som etableres lavere enn kote 63,0 må tåle vann».
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Og rekkefølgebestemmelse ‐ punkt 2:
«Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak skal det foreligge teknisk plan for veg, vann og
avløp, inklusive overvannshåndtering og flomveier på terreng».

Området i Leirbekkdalen som har vist seg utfordrende er utbedret. Hensynssonen som er lagt inn i
plankartet, med tilhørende bestemmelse, skal sikre at en eventuell flom blir tilstrekkelig hensyntatt.
Totalt sett vurderes risikoen til å være lav.
3. Skred
Skred i bratt terreng
Ifølge NVE sin kartbaserte veiledning for reguleringsplaner ligger ikke planområdet innenfor
arealer avmerket med skred i bratt terreng, dette gjelder både jord‐ og flomskred, snøskred
eller steinsprang. Planområdet ligger heller ikke innenfor aktsomhetsområde for skred.
Dersom terrenget er brattere enn 25 graders helling kan man ikke utelukke skred. Terrengets
helling er vist på kartet under.

Kart NVE – skred i bratt terreng

Kartet viser helningsgraden innenfor Hulfjell gård sin eiendom, og hvilke mulige skredtyper
som kan løsne innenfor de ulike typene.
Lys grønn – 25‐30 prosent – Mulig løsneområde for jordskred
Gul – 30‐45 grader – Mulig løsneområde for jordskred og snøskred
Oransje – 45‐60 grader ‐ Mulig løsneområde for snøskred og steinsprang
Rød – 60‐90 grader ‐ Mulig løsneområde for steinsprang
12
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I Tek 17 §7‐3, punkt 2, vises følgende tabell for sikkerhetsklasser for byggverk i
skredfareområde:

Nye tiltak er vurdert vil falle innenfor sikkerhetsklasse S2. Som gjelder byggverk der det normalt ikke
oppholder seg mer enn 25 personer, med middels økonomiske eller andre samfunnsmessige
konsekvenser. Ifølge Tek 17, kan sikkerhetsklassen for uteareal i S2 reduseres til S1. Dette fordi
eksponeringstiden for personer, og dermed fare for liv og helse, normalt vil være vesentlig lavere
utenfor bygningene.
Område hvor eksisterende bebyggelse ligger er på NVE sitt skredkart vist med flatt terreng eller
helning på 25‐30 grader. Det er dette området som i hovedsak vil utvikles videre og få ny/erstatnings
bebyggelse. I skogspartier merket med bestemmelsesområde på plankartet #1, #2 og #5, er merket
med noe større helningsgrad. Her består terrenget i hovedsak av fjell i dagen eller med tynt
torvdekke over berggrunn.
Kvikkleireskred
‐

Topografi og grunnforhold

NGU – kart løsmasser
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Kartet viser at grunnforholdene i planområdet i hovedsak består av humusdekke/tynt torvdekke over
berggrunn (1), tynn hav‐ og fjordavsetning (2), tykk havavsetning (3) og torv og myr (4).
I følge NVE.no beskrives registreringen som følgende:
1.

Løsmassetype: 100 – Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn.

Løsmassetype definisjon: «Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av
humusdekket er vanligvis 0,2‐0,5m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger skjer hyppig innenfor
slike områder».
Løsmassetypen er vurdert til ikke å ha marin leire: Stort sett fraværende. Kode 6.

2.
Løsmassetype: 43 ‐Hav‐ og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunn.
Løsmassetype definisjon: «Grunnlendte områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene
er normalt mindre enn 0,5m, men den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav‐,
fjord, og strandavsetning. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leire til blokk».
Løsmassetypen er vurdert med mulig marin leire: Svært stor, men usammenhengende eller tynt.
Kode 2.

3.
Løsmassetype: 41 ‐Hav‐ og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.
Løsmassetype definisjon: «Finkornet, marine avsetninger med mektighet fra 0,5m til flere ti‐tall
meter. Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området».
Løsmassetypen er vurdert med mulig marin leire: Svært stor. Kode 1.

4.

Løsmassetype: 90 ‐ Torv og myr (organiske materialer)

Løsmassetype definisjon: «Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn
0,5m. Det skilles ikke mellom ulike torvtyper».
Løsmassetypen er vurdert med mulig marin leire: Stor. Kode 3

‐

Prosedyre for utredning av områdeskred

For en vurdering av områdestabiliteten i planområdet er prosedyre angitt i NVE sin veileder benyttet.
Der sikker byggegrunn mht. fare for områdeskred, avklares gjennom prosedyre, som er utarbeidet
med hensyn til områdeskred i marin leire.
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Prosedyren kan deles i to deler; Del 1, omfatter steg 1‐3, for innledende vurderinger og avgrensning
av aktsomhetsområder for områdeskredfare. Del 2, omfatter steg 4‐11, for utredning av faresoner
med tilhørende dokumentasjon. Steg 4‐11

‐

Steg 1 – allerede registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området.

NVE – temakart kvikkleire

Ifølge NVE sitt temakart kvikkleire ligger deler av planområdet innenfor en allerede kartlagt
faresone for kvikkleireskred.
Dette gjelder to områder langs adkomstveien, rett ved avkjørselen fra Fv.38 og langs Leibekkdalen.
Byggteknisk forskrift TEK17 §7‐3 Sikkerhet mot skred, omhandler bebyggelse i skredutsatt område.
Det skal ikke etableres nye byggetiltak innenfor faresone for kvikkleire.
Ifølge NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE Veileder 1/2019) skal det dokumenteres at
tilstrekkelig sikkerhet kan oppnås i alle faser av en utbygging. Eventuelle nødvendige tiltak som
forbedrer stabiliteten, skal gjennomføres før oppstart av anleggsarbeider som kan påvirke
stabiliteten.
Eksisterende adkomstvei faller innenfor tiltakskategori K1. Denne kategorien gjelder tiltak av
begrenset størrelse, lite personopphold og ingen tilflytting av personer, bl.a. private og kommunale
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veier. Arealene som faller innenfor faresone for kvikkleireskred skal fortsatt benyttes til adkomstvei,
og det skal ikke etableres nye tiltak innenfor området som vil forverre stabiliteten.
Den delen av adkomstveien som tidvis har gitt utfordringer er utbedret. Veien er hevet og fått nytt
toppdekke, samt nye stikkrenner.

4.1 Steg 2 – områder med mulig marin leire
Planområdet ligger under marin grense og kan i utgangspunktet betraktes som et generelt
aktsomhetsområde for områdeskred. NGU sitt kart «Mulighet for marin leire» kan benyttes for en
mer detaljert kartlegging av løsmasser.

NGU – temakart mulighet for marin leire

Ifølge NVE sitt temakart mulighet for marin leire ligger deler av planområdet innenfor områder der
det kan være mulighet for marin leire.

Dette gjelder deler av adkomstveien som faller innenfor område med svært stor mulighet for marin
leire (mørk blå skravur), og stor mulighet for marin leire (lys blå skravur). Deler av gårdens arealer er
vist med områder der det svært ofte kan finnes marin leire (hvit og blå stripete skravur), men
usammenhengende eller tynt lag over berggrunnen.

4.2 Steg 3 – Områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred.
I følge NVE sin veileder er følgende terreng utsatt for områdeskred a):
‐

Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5m.
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Aktsomhetsområde for løsneområde

‐

Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og høydeforskjell over 5m.

Aktsomhetsområde for løsneområde

Terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred b):

‐
‐

3x lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone (steg
1) eller et aktsomhetsområde (steg 3a), eller
Utløpssone som allerede er kartlagt (vist i NVE s temakart kvikkleire)

Aktsomhetsområde for skred som inkluderer utløpsområde

Terrenget som er markert med mulige løsmasser innenfor gårdens arealer, har en total
skråningshøyde på kun et par meter.
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Prinsippsnitt

Planlagte tiltak faller innenfor tiltakskategori K3, som omhandler følgende tiltak:
«Tiltak som medfører tilflytting av personer med inntil to boenheter, større byggverk med begrenset
personopphold eller tiltak med stor verdi.
Bolighus/fritidsbolig med inntil to boenheter, større driftsbygninger i landbruket, lagerbygg med
større verdi, mindre nærings‐ og industribygg, mindre utendørs publikumsanlegg, større VA‐anlegg».

1. Konklusjon
Det er kun innenfor gårdens arealer det skal gjennomføres nye tiltak, og disse legges i hovedsak til
områder hvor det er fjell. Arealet som på NGU sitt kart er registrert med mulig marinleire dekker
eksisterende jorder, parkeringsplass og en mindre del av utbyggingsområdet. I forbindelse med
grunnarbeider som nylig er gjennomført på området er det registrert fjell i området hvor parkeringen
og gårdsbebyggelsen ligger. Det er innenfor dette område som planlegges med ny bebyggelse.
I tillegg vil de omkringliggende faresonene i forhold til kvikkleireskred ikke påvirke planområdet ved
et eventuelt kvikkleireskred. De høyereliggende arealene består av fjell, eller har fjellpartier som
demmer opp for et eventuelt skred.
Totalt sett vurderes risikoen til å være lav uten behov for ytterligere tiltak.
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4. Radon

NGU – Radon aktsomhet

Ifølge NGU sitt kart er det moderat til lav konsentrasjon av radon i planområdet. Det er imidlertid
vanskelig å si med sikkerhet hvor mye radon det kan være i grunnen. Teknisk forskrift sine krav til
radonsikring for nybygg dekker krav til tiltak.
Utdrag fra TEK 17 § 13‐5. Radon:
I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200
Bq/m3.
Bygning med rom for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og være tilrettelagt for
trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i
inneluften overstiger 100 Bq/m.3
Nødvendig forebygging mot radon ved oppføring av bygg blir ivaretatt i TEK 17.

Risikoen vurderes til å være lavt og ytterligere tiltak er ikke nødvendig.
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5. Skog‐ og lyngbrann
Klimaendringene som forventes i årene fremover vil sannsynlig gi lengre perioder med tørke og
skogbrannfare. Temperaturen vil øke og dette medfører at snøsmeltingen foregår tidligere, noe som
vil gi økt fordampning og mindre vann i elver og i marka. 2018 var en slik sommer, temperaturen var
høy og nedbøren var minimal. Dette medførte over 2000 skogbranner rundt i landet, der Telemark
topper lista med 215 branner. Og ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er
det Drangedal kommune som hadde de fleste tilfellene av skogbrann, der så godt som alle var
naturskapte på grunn av lyn og torden, kombinert med tørke.
Planområdet er omgitt av skogsareal på flere kanter og kan være utsatt for skog‐ og lyngbrann.
Dersom skogen rundt planområdet skulle ta fyr vil det være viktig at brannen ikke sprer seg frem til
bebyggelsen. Det er lite vegetasjon rundt eksisterende, og planlagte, bebyggelse, med unntak av
mindre hytter for utleie. Det å holde en vegetasjonsfri sone mellom hyttene og vegetasjonen vil bidra
til at brannen ikke sprer seg.
Grenland Brann og Redning, avdeling Drangedal ligger 5,5km unna med bil. Skulle det oppstå en
skogbrann i nærheten av Hulfjell gård vil utrykningskjøretøy ha tilgang til alle deler av eiendommen.
Utrykningskjøretøy har med seg 15000 liter slukkevann, i tillegg kan Toke benyttes ved behov.
Risikoen vurderes til å være lavt og ytterligere tiltak er ikke nødvendig.

6. Fallfare i terrenget
Nr.3

Navn på uønsket hendelser

Fallfare i terrenget

Årsak
Bratte fjellformasjoner kan utgjøre fallfare
Sannsynlighet

Høy

Middels Lav

Forklaring

x

1g pr. 100 år

Konsekvensvurdering
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper
Liv og helse

Høy

Middels Små

Ikke relevant

x

Forklaring
Alvorlig skade/dødsfall

Stabilitet

x

Materielle verdier

x

Usikkerhet

Begrunnelse

Lav

Naturlige terrengformasjoner

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet
Tiltak

Rekkefølgebestemmelser

Arealene som i dag benyttes som besøksgård ligger på et svakt skrånende terreng og utgjør liten fare.
Man kan ferdes trygt mellom servicebygg, aktivitetsareal og beiteområdene for alle de forskjellige
dyrene.
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Terrenget rundt odden lengst øst, fra utleiehytta «utsikten» og frem til beiteområde øst for
låvebygningen er derimot bratt. Her er det tidligere tatt en vurdering av sikkerheten for besøkende
og i den forbindelse er det etablert flettverksgjerder på strekningen.
Planområdets skogspartier ligger i umiddelbar nærhet og deler av skogen består av bratte fjellpartier,
som kan utgjøre en fare ved fall. I dag er det ingen naturlig adkomst fra besøksgårdens arealer og til
de omkringliggende skogspartiene.
Planforslaget legger derimot opp til en økt bruk av gårdens arealer, der hovedgruppen er
barnefamilier. Voksne mennesker utøver normal aktsomhet ved ferdsel i naturen, barn derimot har
ikke den samme aktsomheten og må beskyttes for fare. Fall fra høye skjæringer og fjellformasjoner
kan forårsake alvorlige personskader, og i verste fall dødsfall.

Kart NVE ‐ skred i bratt terreng, med utsatte områder merket inn

Dersom det skulle oppstå en hendelse med fall fra en fjellskrent vil det kunne få store konsekvenser.
For å gjøre området tilstrekkelig sikkert for den utvidete bruken, må arbeidet med å gjerde inn de
utsatte partiene fortsette.
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Nord for plangrensen, faller terrenget kraftig mot nord‐vest og området bør skiltes, slik at tiltenkte
befolkningsgruppe gjøres oppmerksom på faren.
I plankartet legges det inn hensynssone H190 Andre sikringssoner, med tilhørende bestemmelse:
«Det skal etableres sikringsgjerder som ivaretar barn- og øvrige brukers sikkerhet. Sikringsgjerder skal
oppføres som flettverksgjerde i høyde minimum 1,2m».

Det legges inn følgende rekkefølgebestemmelse:
«Før det kan gis ferdigattest for tiltak langs vannkanten øst for eksisterende utleiehytter skal
sikringsgjerde innenfor H190_2 være etablert».
«Før det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor #1 skal sikringsgjerde innenfor H190_4 og
H190_6 være etablert. Det skal oppføres skilt med informasjon om fare for fall i terrenget nord-øst for
planområdet».
«Før det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor #2 skal sikringsgjerde innenfor H190_3 og
H190_5være etablert».

Selv om risikoen ved hendelsen kan få store konsekvenser, vil de foreslåtte risikoreduserende
tiltakene medføre en kontroll på situasjonen.
Risikoen vurderes å være lav.

5. Oppsummering av risiko og konklusjon
5.1 Sammenstilling av mulige uønskede hendelser/risikoanalyse
ROS‐analysen har tatt for seg aktuelle hendelser som kan ha betydning for vurderingen av risiko‐ og
sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen. For Hulfjell vurderes dette til å omhandle:
Punkt 2 – Flom i vassdrag
Punkt 6 – Fallfare i terreng.
Under gis en sammenstilling av de mulige uønskede hendelsene, sett i sammenheng og under en
samlet risikovurdering i forhold til de overordna temaene liv og helse, stabilitet og materielle verdier.

Konsekvens ‐ liv og helse
Sa nns ynl i ghet

1. Li ten

2. Mi ddel s e

3. Stor

3. Høy
2. Mi ddel s e

2

1. La v
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Konsekvens ‐ Stabilitet
Sa nns ynl i ghet

1. Li ten

2. Mi ddel s e

3. Stor

3. Høy
2. Mi ddel s e

2

1. La v

Konsekvens ‐ Materielle verdier
Sa nns ynl i ghet

1. Li ten

2. Mi ddel s e

3. Stor

3. Høy
2. Mi ddel s e

2

1. La v

5.2 Konklusjon
Ut ifra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens, med forslag til risikoreduserende
tiltak, er det konkludert med lav til middels risiko knyttet til de aktuelle forholdene i planområdet.

5.3 Oppsummering av risikoreduserende tiltak
Fare

Risikoreduserende tiltak

1.

Flom i vassdrag

2.

Fallfare i terrenget

Hensynssone flomfare skal påføres plankart, med tilhørende
bestemmelser.
Faresone skal påføres plankart, med tilhørende bestemmelse
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