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Vedlegg 1: ROS-analyse        
Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Neset Camping, Bygland kommune, A123812 
Utført av COWI AS. Dato: 20.01.20 
 
1. Generelt 
Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser 
som innebærer en villet konsekvens, og således ikke en uønsket hendelse. 
 
2. Vurderingskriterier 
Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffer er vektet i fire kategorier, med 
grad av sannsynlighet fra "Lite sannsynlig" til "Meget sannsynlig".  

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".  

3. Vurderingskriterier for sannsynlighet 
Vurderingskriterier for sannsynlighet er gitt i tabell 3.1. 

Tabell 3.1: Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe 

Betegnelse Frekvens Vekt 
Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50.år 1 
Mindre 
sannsynlig 

Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 
Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4 

4. Konsekvens 
Vurderingskriterier for konsekvensgrad er gitt i tabell 4.1 

Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier/økonomiske tap Vekt 
Ufarlig Ingen 

personskade 
Ingen skade Ingen skade på materiell. Driftsstans / 

reparasjoner  
< 1 uke. 

1 

En viss fare Få og små 
personskader 

Mindre skader, lokale 
skader 

Mindre lokal skade på materiell og ikke 
umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt 
mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / 
reparasjoner < 3 uker. 

2 

Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, 
regionale konsekvenser 
med restitusjonstid < 1 
år. 

Betydelig materielle skader  
Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. 

3 

Farlig Alvorlige 
skader/en 
død. 

Alvorlige skader, 
regionale konsekvenser 
med restitusjonstid > 1 
år 

Alvorlige skader på materiell. 
Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. 

4 

Katastrofalt En eller flere 
døde. 

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig miljøskade 

Fullstendig materielle skader 
Driftsstans / reparasjoner > 1 år. 

5 
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5. Risikogradering 
Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig 
 4 8 12 16 20 

Sannsynlig 
 3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig 
 2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 
 1 2 3 4 5 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 
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6. Undersøkelse 
 
ROS sjekklisten nedenfor tar for seg de mest generelle punkene man kan møte på i et planarbeid.  

1. NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 
1.2 Jord-/leire-
/løsmasseskred 

Nei NVE har ikke registrert 
områder med jord- og 
flomskredaktsomhet på 
eller i betydelig nærhet 
til planområdet. Avstand 
til område med 
potensielt jord- og 
flomskredfare er 
lokalisert ca. 300 m sør-
vest for planområdet. På 
grunn av stor avstand, 
samt terrenget, vurderes 
ikke jord-/leire- og 
løsmasseskred som 
relevant.  

Vurderes 
ikke som 
relevant.  

Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.3 Kvikkeleire, 
utglidninger, ustødige, 
grunnforhold 

Ja Området består i 
hovedsak av tynn 
morene. Helt sør-øst på 
planområdet er det et 
mindre område med bart 
fjell, stedvis tynt dekke. 
Deler av området i vest 
og nord består av tynn 
hav-/strandavsetning.  
I områder med hav-/ 
strandavsetning er det 
registrert svært stor 
sannsynlighet for marin 
leire, men denne er ofte 
usammenhengende og i 
et tynt dekke.  

Vurderes 
som 
relevant.  

Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.4 Steinras, steinsprang Ja Mindre deler av 
planområdet i nord 
ligger innenfor 
aktsomhetsområde for 
steinsprang.   

Vurderes 
som 
relevant. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://atlas.nve.no 

1.5 Is-/snøskred Ja Deler av området i øst 
ligger innenfor 
aktsomhetsområde - 
utløpsområde for 
snøskred.  

Vurderes 
som 
relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 
(NGU). http://atlas.nve.no 

1.6 Kjente historiske skred, 
utbredelse 

Nei NVE har ikke kartlagt 
kjente historiske skred i 
nærområdet.  

Vurderes 
som 
relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 
(NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-
og-data/ 

1.7 Flomfare Ja Planområdet ligger 
innenfor NVEs 
aktsomhetsområde for 
flom.  

Vurderes 
som 
relevant. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.8 Springflo Nei Området er lokalisert i 
innlandet, hvor springflo 
ikke er relevant.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 
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1.9 Flomsonekart, historiske 
flomnivå

Ja Byglandsfjorden er 
regulert og flomhøydene 
er kjente. 

Vurderes 
som 
relevant.

Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/

1.10 Sterkt vindutsatt, 
storm/orkan etc. 

Nei NVEs kartdatabase over 
gjennomsnittlig 
vindstyrke 50 m over 
bakkenivå, viser at 
området er svært lite 
vindutsatt. (Mørk blå, 2) 

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat.  

1.11 Mye nedbør Nei Årsnedbør for 
normalperioden 1971-
2000, er målt til 500-
750 mm. Liten 
årsnedbør. 

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

Meteorologisk institutts vær- 
og klimadata (MET). 
http://eklima.met.no 

1.12 Store snømengder Nei Normal årsmaksimum 
av snødybde for 
normalperioden 1971-
2000 er klassifisert til 
under 50 mm. Lav 
snømengde.  

Vurderes 
ikke som 
relevant 

Meteorologisk institutts vær- 
og klimadata (MET). 
http://eklima.met.no 

1.13 Radon Ja Radon 
aktsomhetsgraden i 
området er vurdert som 
høy 

Vurderes 
som 
relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 
(NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-
og-data/ 

1.14 Er det regulert 
vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker 
is? 

Ja Det er ofte farlige 
isforhold i 
Byglandsfjorden. 

Vurderes 
som 
relevant 

 Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 

1.15 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup)? 

Nei Det er ingen naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell risiko. 
Området øst for 
planområdet er bratt, 
men det planlegges ikke 
bebyggelse ol. i dette 
området.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

Norsk geologisk undersøkelse 
(NGU). 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-
og-data/ 

1.16 Annet: 
a - Isgang 

b - Støy 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

Det er ikke registrert 
fare for isgang i 
Byglandsfjorden. På 
grunn av nærhet til 
Byglandsfjorden 
vurderes dette likevel 
som relevant.  
 
Deler av området ligger 
innenfor gul/rød 
støysone fra rv. 9.  

Vurderes 
som 
relevant. 
 
 
 
 
 
Vurderes 
som 
relevant. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
http://skredatlas.nve.no/ge/ 
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2. DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER 

Forhold / Uønsket 
hendelse 

Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

2.1 Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 
> Drikkevannskilder, 
nedbørsfelt, grunnvann 

Nei Det er ikke registrert brønner 
og grunnvannspotensiale 
innenfor området.   

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

Norsk geologisk 
undersøkelse (NGU). 

> Landbruksareal Nei Det er ikke registrert dyrkbar 
jord eller jordbruk innenfor 
området.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

Norsk geologisk 
undersøkelse (NGU).  

> Oppdrettsanlegg m.m Nei Det er ikke registret 
oppdrettsanlegg i området.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

 

> Utbyggingsplaner i 
nærheten av biologiske 
arter/ressurser 

Ja Miljøstatus har ikke registrert 
truede arter innenfor 
planområdet som reguleres. 
Det er observert kanadagås 
innenfor planområdet ved 
Neset camping. Dette er en 
fremmed art.  
Området er vurdert ut ifra 
påvirkning på leveområder til 
fisk i Byglandsfjorden. Det er 
ikke gyteområde for bleke i 
dette området, men som 
oppvekst- og leveområde for 
bleke og ørret må det tas 
hensyn.   

Vurderes 
som 
relevant.   

Artsdatabanken 
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3. INFRASTRUKTUR

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

3.1 Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre 
en risiko for området? 
> a) Hendelser på vei Nei Siktforholdene i avkjørselen 

til Neset Camping er 
tilfredsstillende.  

Vurderes 
som 
relevant. 

Statens vegvesen, 
kartbase. 

> b) Hendelser på jernbane Nei  Det er ingen jernbanelinjer i 
nærhet til planområdet.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

> c) Hendelser på sjø/vann Nei   Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

> d) Hendelser i luften Nei 
 

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

3.2 Ulykkesbelastede veier Ja Det er ikke registrert noen 
ulykker i forbindelse med 
avkjørselen til Neset 
Camping. Det er ikke 
registrert noen ulykker de ti 
siste årene i vegnettet i 
nærhet til Neset Camping. 
For å benytte seg av 
turstiene oppover i heiene på 
motsatt side av rv. 9 må 
vegen krysses.  

Vurderes 
som 
relevant 

Vegvesenet, kartbase.  

3.3 Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

 Nei    
 

  

3.4 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre 
en risiko for området? 
> Utslipp av giftige 
gasser/væsker 

 Nei  Det er ikke registrert 
nærliggende virksomheter 
hvor utslipp av giftige 
gasser/væsker vil utgjøre en 
risiko for området.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

> Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/brennbare 
gasser/væsker 

 Nei  Det er ikke registrert 
nærliggende virksomheter 
hvor utslipp av 
eksplosjonsfarlige/brennbare 
gasser/væsker vil utgjøre en 
risiko for området.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

3.5 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? 

> Elektrisitet (krafttlinjer)  Nei Bortfall av elektrisitet vil 
ikke få spesielle 
konsekvenser. Vurderes 
derfor som lite relevant.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

> Teletjenester  Nei Bortfall av teletjenester vil 
ikke få spesielle 
konsekvenser. Vurderes 
derfor som lite relevant.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 
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> Vannforsyning  Nei Bortfall av vannforsyning 
vil ikke få spesielle 
konsekvenser. Vurderes 
derfor som lite relevant.  

Vurderes 
ikke som 
relevant.

  

> Renovasjon/spillvann Nei Bortfall av 
renovasjon/spillvann vil 
ikke få spesielle 
konsekvenser. Vurderes 
derfor som lite relevant.   

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

3.6 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? 

> Påvirkes området av 
magnetisk felt fra linjer 

 Ja Det var tidligere en 
høyspentlinje innenfor 
planområdet. Denne er lagt i 
bakken.   

Vurderes 
som 
relevant. 

  

> Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med linjer 

 Nei Klatrefare i forbindelse med 
linjer anses ikke som 
relevant. 

 Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

3.7 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 
> Til skole/Barnehage  Nei Vurderes ikke som relevant 

da formål med regulering er 
campingplass.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

> Til nærmiljøanlegg (idrett 
etc.) 

Nei Vurderes ikke som relevant 
da formål med planen er 
campingplass.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

> Til forretning etc.  Ja Coop Marked Byglandsfjord 
ligger ca. 2 km sør for 
planområdet. Det er ikke 
gang- og sykkelveg eller 
fortau langs rv. 9. Det ligger 
også en kiosk på Neset 
camping.  

Vurderes 
som 
relevant. 

  

> Til busstopp  Ja Det er busstopp rett ved 
avkjøring til Neset camping. 
Gående må krysse rv. 9.  

Vurderes 
som 
relevant. 

  

3.8 Brannberedskap 

> Omfatter området spesielt 
farlige anlegg 

 Nei Området omfatter ikke 
spesielt farlige anlegg.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

  

> Har området utilstrekkelig 
brannvannsforsyning 
(mengde og trykk) 

  Vannforsyning/brannvann 
skal være i henhold til 
forskrift om 
brannforebygging og krav i 
gjeldende byggeteknisk 
forskrift på 
søknadstidspunktet. 

Vurderes 
som 
relevant. 

  

> Har området bare en 
mulig adkomstrute for 
brannbil 

 Ja Det er kun en vegadkomst 
til området.  

Vurderes 
ikke som 
relevant. 

 Vegvesenet, kartbase.  
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4. TIDLIGERE BRUK 

Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde

4.1 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 
> Gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei Ikke kjent Vurderes ikke 
som relevant. 

  

> Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

Nei Ikke kjent Vurderes ikke 
som relevant. 

  

> Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

Nei Ikke kjent Vurderes ikke 
som relevant. 

  

> Annet(angi) Nei Ikke kjent Vurderes ikke 
som relevant. 

  

 
5. STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKT SOM KAN VÆRE SÆRLIG UTASATT FOR 

SABOTASJE/TERROR, OG/ELLER ER SÅRBARE I SEG SELV OG DERFOR BØR HA EN 
GRUNDIG VURDERING 

Forhold / Uønsket 
hendelse 

Ja/Nei Vurdering Merknad Kilde 

5.1 
Vannkraftverk/Kraftverk 

Nei Ikke registrert Vurderes ikke som 
relevant. 

  

5.2 Undervannsledninger Ja Det ligger 
vannledning i 
Byglandsfjorden. 
Det er også 
informert om at det 
ligger fiberkabler 
utenfor Neset 
camping. Plassering 
er ikke kjent 

Vurderes som relevant.   

5.3 Bru/Demning Nei Det er ingen bruer i 
betydelig nærhet til 
planområdet.  

Vurderes ikke som 
relevant. 

  

5.4 Sosiale arenaer/bygg Nei Ikke registrert Vurderes ikke som 
relevant. 

  

5.5 Annet(angi) 
Fredet 
kulturminne/kulturmiljø 

Ja Det vil bli 
gjennomført 
arkeologisk 
registrering på 
området. 
Askeladden 
kulturminnesøk 
viser at det er 
registrert et 
bosettings-
aktivitetsområde 
nord på 
planområdet.  

Vurderes som relevant.  www.kulturminnsok.no 
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7. Resultater 

Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabell 7.1.  

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Det er ikke funnet situasjoner/ hendelser i denne kategorien. Gult 
felt indikerer risiko hvor avbøtende tiltak må vurderes. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.  

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig   1.13   

Sannsynlig 5.2 

 

2.1d 

 

1.7 

1.9 

 

1.14  

Mindre sannsynlig  
 

 

1.3 

1.4 

1.5 

1.16a 

1.16b 

3.7c 

3.7d 

3.8c 

3.2 

 

 

 

Lite sannsynlig   
3.6 

5.2 
  

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

 

Resultatet av ROS-analysen har identifisert følgende hendelser: 

 

1.3 Kvikkleire, utglidninger, ustødige grunnforhold (middels risiko) 

Det er ikke foretatt stikkprøver ei heller grunnundersøkelser i grunnen på planområdet. Grunnforhold må 
vurderes nærmere ved utarbeidelse av tekniske planer.  

OB er i konsesjon 03.10.2003 pålagt å erosjonssikre utvalgte parseller i strandsonen rundt 
Byglandsfjorden/Åraksfjorden. NVE rapport dat. 18.06.1996 viser en oversikt over slike parseller, med 
noen unntak. NVE rapporten omtaler ingen tiltak ved Neset camping. Eksisterende strandsone er derfor å 
se på som erosjonssikker. Tiltakshaver må sørge for erosjonssikring i strandlinja på de stedene inngrep 
blir gjort. NVE kan gi tekniske råd.  

 

1.4 Steinras, steinsprang (middels risiko) 

1.5 Is/snøskred (middels risiko) 
Ifølge NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det 
registrert steinskredfare langs rv. 9. Aktsomhetskart fra NVE viser at deler av nordligste del av Neset 
camping ligger innenfor utløpsområde for steinsprang og snøskred. Kartene over aktsomhetsområde viser 
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potensielle løsne- og utløpsområder for steinsprang/snøskred. Kartene er først og fremst et hjelpemiddel 
for videre vurdering av skredfaren. NVE har ikke kartlagt noen historiske skred i nærhet av planområdet. 

  

 

 

Figur 1: Kartene over viser aktsomhetskart for steinsprang (sort skravur) og aktsomhetskart for snøskred 
(rød skravur). 

Snøskred pleier aldri å nå en vinkel under 20 grader, det er det samme som ca 35% i bratthet. 

Mellom løsneområdene og planavgrensningen er det områder med bratthet på under 20%, som er mindre 
enn 12 grader helning, dette betyr at det er veldig lite sannsynlig at man skal ha problemer med snøskred 
inn i planområdet. Snøskred vil først nå riksvegen, som også er blitt bygd mtp snøskred og steinskred.  
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1.7 Flomfare (høy risiko)

Området ligger innenfor flom aktsomhetsområde. Fare for flom i området knyttes til økt vannføring i  

Byglandsfjorden. I perioden mars til mai vil vannstanden være høyest på grunn av snøsmelting høyere 

oppe dalen. Otra er regulert og en kjenner derfor godt til flomhøyder. Alle bygg og tekniske anlegg i 
flomutsatte områder skal kunne motstå flom. Beregnet vannstand i planområdet inkl. klimapåslag på 20 
% er:   
20 års flom: 203,06 moh. 
200 års flom: 203,96 moh. 
1000 års flom: 204, 54 moh.  
 
Tiltak: Reguleringsbestemmelsene tillater ikke TLG (topp laveste gulv etablert lavere enn kote 206 m). 
 

1.9 Flomsonekart, historiske flomnivå (høyrisiko) 

Flom aktsomhetskart fra NVE viser at deler av planområdet er innenfor flom aktsomhetsområde. 
Reguleringsbestemmelsene tillater ikke TLG (topp laveste gulv etablert lavere enn kote 206 m). 

 

1.13 Radon (høy risiko) 

Radon aktsomhetsgraden i området er vurdert som høy (ngu.no). Radon ivaretas igjennom Plan- og 
bygningsloven med tilhørende gjeldende tekniske forskrifter. 

 

1.14 Vannmagasiner med fare for usikker is (høy risiko) 

Det er fare for vesentlig svekket is i Byglandsfjord, som er lokalisert rundt planområdet. Disse områdene 
bør skiltes for å gjøre brukere av arealene oppmerksomme på faren. 

 

1.16a) Isgang (middels risiko) 

Det er ikke registrert fare for isgang i Otra. Det anses likevel som en hendelse som kan inntreffe. Ved 
tiltak i strandsona, og særlig i dette tilfellet der bygg/konstruksjoner skal bygges ut i fjorden (brygger 
m.v.), er det svært viktig at det tas hensyn til ispåvirkning. 

 

1.16b) Støy (middels risiko) 

Deler av området som grenser til rv. 9 i øst ligger innenfor gul støysone.  Støy ivaretas i henhold til 
gjeldende tekniske forskrift.  

 
Figur 2: Grovberegnet støykart for rv. 9. (Svv vegkart, 2019) 

 

2.1d) Utbyggingsplaner i nærhet av biologiske arter/ressurser 
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Det er blitt observert kanadagås innenfor planområdet som er en fremmed art. Tiltak vurderes ikke som 
relevant. Området er vurdert ut ifra påvirkning på leveområder til fisk i Byglandsfjorden. Arealene som 
skal fylles opp er åpne gruntvannsarealer som stedvis også tørrlegges ved skiftende vannstand. Strandlinja 
i Byglandsfjord er lang, og ny situasjon vil bety lite i forhold til leve- og oppvekstforholdene for bleke, 
aure og abbor. Når det gjelder vannkvalitet så vil økt nitrogentilførsel fra sprengstoffrester i steinen ikke 
bety noen vesentlig endring for næringssituasjonen i fjorden da fosfor gjerne er begrensende i ferskvann. 
Utfyllingstiltaket vil også skje på tidspunkt utenom sesong for algeproduksjon. 

 

 

3.2 Ulykkesbelastede veier (høy risiko) 
Det er ikke registrert noen ulykker i forbindelse med avkjørselen til Neset Camping. Det er ikke registrert 
noen ulykker de ti siste årene i vegnettet i nærhet til Neset Camping. For å sikre sikt i forbindelse med 
avkjørselen er det regulert hensynssone for frisikt. Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at 
dette på ikke noe sted blir høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. 

For å benytte seg av turstiene oppover i heiene på motsatt side av rv. 9 må vegen krysses. Det vil ikke 
være aktuelt å etablere fotgjengerovergang da dette vil skape en falsk trygghet ved kryssing av vegen. 
Hastigheten på vegen er også for høy til å kunne etablere fotgjengerovergang. Dette er avklart med 
Statens Vegvesen.  

 

3.6 Høyspent og magnetisk felt (lav risiko) 
Det var tidligere en høyspentlinje innenfor planområdet. Denne er lagt i bakken.  
Planforslaget vil ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i 
dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene. Det er lagt 
inn 5 m byggegrense rundt nettstasjonen.  
 
 
3.7 c) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området til forretning etc. (middels risiko) 
Coop Marked Byglandsfjord ligger ca 2 km sør for planområdet. Det er ikke gang- og sykkelveg eller 
fortau langs Rv. 9. Det vil ikke være aktuelt å etablere gang- og sykkelveg langs rv. 9. Innenfor 
planområdet finnes det også en kiosk man kan kjøpe det mest nødvendige. Det går også buss fra 
planområdet til sentrum av Byglandsfjord. Fra busstopp til butikken er det ca 300 meter. Det er fotau fra 
busstopp til Coop Marked Byglandsfjord.  
 

 
3.7 d) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området til busstopp (middels risiko) 
Det er ikke fortau fra Neset camping til busstopp. Det er heller ikke gangfelt over rv. 9. På grunn av 
fartsgrensen vil det ikke være aktuelt med gangfelt over vegen. Siktforholdene ved kryssing av vegen er 
god, og det vil ikke være aktuelt med gangfelt over rv. 9. Fartsgrense og ÅDT på vegen inn til 
campingplassen er såpass lav at det ikke anses som nødvendig å anlegge fortau på området.  
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3.8c) Området har kun en mulig adkomstrute for brannbil (middels risiko) 
Området har kun én bilveg inn til området med brannbil. Det er likevel kort avstand fra rv. 9 til 
planområdet. Området er omkranset av Byglandsfjorden. Av trafikksikkerhetsmessige grunner er den ene 
adkomsten til planområdet stengt. Tiltak vurderes ikke som aktuelt.  
 
5.2 Undervannsledning (lav risiko) 
Det ligger vannledninger igjennom Neset camping som går videre ut i Byglandsfjorden. Det er regulert 
hensynssone andre sikringssoner på 8 meter. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt å føre opp 
bygninger, eller andre konstruksjoner. Det er informert om at det ligger fiberkabler i Byglandsfjorden. 
Det er ikke kjent nøyaktig plassering av disse. Ved utføring av tiltak som gjelder utfylling i vann må 
utførende og prosjekterende gjøres oppmerksom på at det ligger kabler i området og nødvendige 
forholdsregler tas i prosjektering og utførelse. 
 
 
5.5 Fredet kulturminne/kulturmiljø (lav risiko) 
Det vil gjennomføres en arkeologisk registrering på området. Planen vil ikke bli vedtatt før arkeologisk 
registrering er gjennomført.  

Askeladden kulturminnesøk viser at det er registrert et bosettings-aktivitetsområde nord på planområdet. I 
området ble det funnet flintavslag og flere kvartsavslag. Området er regulert med båndleggingssone for 
vern av kulturminnet. 

 


