Sjekkliste
Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Kikut-utfarten, Hol kommune
Emne

Nr
Naturgitte forhold

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Forhold eller uønsket
hendelse

Vurdering (Første tall sannsynlighet, andre tall

Jord-, leire- eller
løsmasseskred
Snøskred
Kvikkleire, utglidning (er
området geoteknisk ustabilt)?
Flom/oversvømmelse?
Flom i elv/bekk, herunder
lukket bekk?

Nei

Sterkt vindutsatt, storm, orkan
etc.
Mye nedbør
Radon i grunnen
Vil skogbrann/lyngbrann i
området være en fare for
boliger/hus?
Annet (angi)?

Nei

konsekvens)

Merknad
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei

Drikkevann og
andre biologiske
ressurser

11

Er drikkevannskilder eller
nedslagsfelt berørt?

Nei

Infrastruktur

12

Vil utilsiktede/ukontrollerte
hendelser, som kan inntreffe
på nærliggende transportårer,
utgjøre en risiko for området:
Vil drenering av området føre
til oversvømmelse i
nedenforliggende områder?
Medfører bortfall av tilgang på
følgende tjenester spesielle
ulemper for området:
-elektrisitet (kraftlinjer)
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer
ved/gjennom området:
-påvirkes området av
magnetisk felt fra el.linjer?
-er det spesiell klatrefare i
forbindelse med master?
Brannberedskap:
-omfatter området spesielt
farlige anlegg?
Har området utilstrekkelig
brannvannsforsyning (mengde
og trykk)?

Nei

Har området bare en mulig

1.4

13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

Ingen kjente forhold eller erfaringsgrunnlag
som tilsier rasfare.
Ingen kjente forekomster
Det er mindre flombekker/myrdrag i
planområdet. Disse er tatt hensyn til ved
plassering av tomter og veger. Under
forutsetning av godt dimensjonerte
stikkrenner så medfører ikke disse noen
risiko.

Ingen kjente forhold

Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
1.4

Det er ikke brannvann i nærområdet. På
grunn av avstand til brannstasjon, vil ikke
tilgang til brannvann i området redusere
skadeomfang på objektet som brenner. De
første minuttene i branntilløp er avgjørende
for både å redde liv og materiell. Slik
brannvesenet er dimensjonert er det
bygninger rundt en kan forvente å berge. I
planområdet er så stor avstand mellom
hyttene, at spredningsfaren er liten.
Fra avkjøringen til FV40 er det bare en veg.

23
24
25
26
27
28

Tidligere bruk

29

30

31
32
Ulovlig virksomhet
33
34

Påvirkning utenfor
planområdet

35

atkomstrute for brannbil,
ambulanse?
Er området utsatt for fare i
forbindelse med dambrudd?
Er området påvirket/forurenset
fra tidligere virksomheter:
Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.?
Militære anlegg; fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?
Industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering?
Støy/støvplager?

Er det regulerte
vannmagasiner i nærheten,
med spesiell fare for usikker
is?
Er det regulerte vassdrag i
nærheten, som kan føre til
varierende vannstand i
elveløp?
Finnes det naturlige
terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)?
Annet (angi)?
Sabotasje og terrorhandlinger:
-er tiltaket i seg et selv et
sabotasje-/terrormål?
Finnes det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?
Medfører hendelser innenfor
planområdet spesielle ulemper
for området omkring?
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Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
1.4

Nei

Nei

Nei

Nei
Nei

Nei

Utbyggingen vil sannsynligvis skje over få
år. Dette vil lokalt kunne føre til noe
støv/støy ulemper for eksisterende hytter og
de som bygger først. Det er derfor lagt til i
fellesbestemmelsene et punkt om
anleggstrafikk.

