
 
Bukkvollan PLAN arkitekter AS 1 

Bukkvollan 1-3 

Sjekkliste for Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risikoforhold 
Under følger en sjekkliste for potensielle farer/farlige hendelser i planområdet og farer/farlige 
hendelser som kan oppstå som følge av tiltaket.  

Hendelse / Situasjon Aktuelt Sannsy
nlighet

Konse
kvens

Risiko Kommentarer 

 Ja / Nei 1 – 3 1 – 3 Farge  
NATURRELATERT RISIKO 
Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for: 

1. Havnivå-
stigning  

Nei     

2. Stormflo Nei  
3. Flom Nei    Ingen bekker eller 

flomveger i planområdet, 
TKs innsynsløsning. 

4. Masse ras/ 
skred 

Nei    Området ligger ifølge 
NGUs grunnkart, på 
forvitringsmateriale. 
Marin grense går like 
ovenfor planområdet, 
langs vestsiden av Gamle 
Oslovei 
 
De nærmeste 
kvikkleireområdene 
ligger ved Nidelva i øst. 

5. Steinsprang Nei  
6. Radon Nei    Moderat til lav 

aktsomhetsgrad for 
radon, ifølge NGUs 
aktsomhetskart for 
Radon. Undersøkelser på 
stedet før utbygging gir 
usikre resultater, ettersom 
forholdene kan endre seg 
ved arbeider i grunnen. 
Utbygger vil uansett være 
ansvarlig for sikring iht. 
gjeldende lover og 
forskrifter. Deriblant 
tilrettelegging for 
radonsikring iht. krav i 
TEK 
17.

7. Skog-/ 
lyngbrann 

Nei     

8. Gressbrann Nei  
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9. Spesielt 
nedbørutsatt 

Nei     

10. Overvann / 
vann-
inntrenging 

Nei     

11. Spesielt 
vindutsatt 

Nei     

12. Påvirkes 
planområdet 
av naturlige 
terreng-
formasjoner 
som utgjør 
spesiell fare. 

Nei     

VIRKSOMHETSRELATERT RISIKO 
Er planområdet i fare pga., eller medfører tiltaket risiko som:

13. Håndtering av 
farlige stoffer 

Nei     

14. Storbrann Nei  
15. Ulykker med 

transport-
midler 

Nei     

16. Ulykker med 
farlig gods 

Nei     

17. Sprengnings-
uhell 

Nei     

BEREDSKAPSRELATERT RISIKO  
Er området utsatt for risiko knyttet til beredskap og infrastruktur, eller kan tiltaket 
føre til endringer for beredskapssituasjonen:

18. Utrykningstid 
for nødetater 

Nei    I følge TBRTs oversikt er 
det 0-10 min. innsatstid 
til planområdet. 

19. Slukkevanns-
kapasitet/ 
vanntrykk 

    Må utredes/avsjekkes 

20. Manglende 
avløps-
kapasitet 

    

21. Manglende 
alternativ veg-
forbindelse 

Nei     

22. Vær/føre-
forhold 
begrenser 
tilgjengelighet

Nei     

INFRASTRUKTUR OG SOSIAL INFRASTRUKTUR
Vil planen utgjøre en risiko for eksisterende infrastruktur som:

23. Vann-
ledninger 

    VA-kart bestilt 

24. Spillvanns-
ledninger 

    

25. Overvanns-
ledninger 
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26. Kraft-
forsyning 

    Tensio er bedt om 
uttalelse ang. kapasitet i 
området. 

27. Telekommuni
kasjon 

Nei     

28. Veger     Endring av avkjørsel fra 
Bukkvollan.  

29. Gangveg/ 
fortau 

    Det er fortau langs Gamle 
Oslovei og 
Havstadvegen. 
Utbyggingen kan påvirke 
tilstøtende fortau.  

30. Kollektiv-
transport 

Nei     

31. Havn, 
kaianlegg 

Nei     

32. Helse og 
omsorgs-
institusjoner 

Nei     

33. Skole/ 
barnehage 

Nei    Området ligger ovenfor 
Nyborg skole. 
Trafikkavvikling ved 
anleggsgjennomføring 
må hensynta skoleveger i 
området. Skoleområdet i 
seg selv påvirkes ikke av 
planforslaget.  

34. Forsvars-
område 

Nei     

35. Andre viktige 
offentlige 
bygg (brann- 
og 
politistasjon, 
rådhus, etc.) 

Nei     

STØY OG FORURENSNING 
Er området utsatt for, eller medfarer tiltak i planen fare for: 

36. Akutt 
forurensning 

Nei     

37. Permanent 
forurensning 

Nei     

38. Forurenset 
grunn/rivings
masser 

Ja    Området er ikke markert 
på kommunens 
innsynsløsning. Utbygger 
kjenner ikke til at det har 
vært aktivitet på tomta 
som tilsier at grunnen er 
forurenset. I kommunens 
kartinnsyn er det markert 
en oljetank på gnr/bnr. 
96/419

39. Forurensning i 
sjø / vassdrag 

     



 
Bukkvollan PLAN arkitekter AS 4 

40. Støy og støv 
fra trafikk – 
permanent 
situasjon 

    Deler av planområdet 
berøres av støy fra 
omkringliggende veger. 
Eksisterende boliger 
berøres av gul 
støysone.  

41. Støy og støv 
fra trafikk - 
anleggsperiod
en 

     

42. Støv og støy 
fra industri 

Nei     

43. Forurensing 
fra avrenning 

Nei     

44. Høyspentlinje 
(EM-stråling) 

Nei     

45. Avfalls-
behandling 

Nei     

46. Farlige stoffer 
og 
spesialavfall 

Nei     

47. Risikofylt 
industri 
(kjemikalier, 
eksplosiver, 
olje/gass, 
radioaktivitet)

Nei     

48. Oljekatastrofe Nei  
49. Støv, støy 

eller 
forurensning 
fra andre 
kilder 

Nei     

SÅRBARE OBJEKTER/ OMRÅDER
Er det sårbare objekter i området, og vil planforslaget påvirke slike som:

50. Barns leke- og 
oppholds-
arealer 

Nei    Området er ikke markert i 
kommunens barnetråkk, 
og det er ikke kjent at 
området brukes til lek og 
opphold for barn og unge. 

51. Frilufts-
områder 

Nei     

52. Kultur-
minner/ 
kulturmiljøer 

Ja    Eksisterende bygg i 
gnr/bnr. 96/24 har 
antikvarisk verdi C.  

53. Kultur-
landskap 

Nei    

54. Jordbruks-
arealer 

Nei     

55. Naturvern-
områder 

Nei     

56. Naturtype-
område 

Nei     
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57. Utvalgte 
naturtyper 

Nei     

58. Sårbar flora/ 
fauna 
(rødliste-arter)

Nei    Ingen registreringer i 
artkart/naturbase 

59. Uønsket 
flora/fauna 
(svarteliste-
arter) 

Nei    Ingen registreringer i 
artkart/naturbase 

60. Viktige 
oppholds-
områder og 
trekkveier for 
vilt 

Nei     

61. Vernede 
vassdrag 
(innenfor 100 
m sonen) 

Nei     

62. Andre viktige 
vassdrag 

Nei     

63. Drikkevanns-
kilder 

Nei     

64. Grus- og 
pukk- 
forekomst 

Nei     

ANDRE FORHOLD 
Risiko knyttet til tiltak og omgivelser

65. Ulykker ved 
anleggs-
gjennom-
føring 

Ja     

66. Trafikk-
avvikling ved 
anleggs-
gjennom-
føring 

Ja     

67. Påkjørsel av 
myke 
trafikanter og 
trafikkulykker 
i anleggsfase 

Ja     

68. Påkjørsel av 
myke 
trafikanter og 
trafikkulykker
, permanent 
situasjon 

Nei    Utbedring av vegene, lite 
økning i trafikkmengde 

   


