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Utført av : Elise Kjørsvik   Dato:  mai.2022 

Denne analysen er utført med Gislink som kilde. 

Oppsummering 
• Planområdet ikke blir direkte berørt av rasområder eller flomområder, men veien som skal 

benyttes ligger innenfor flomaktsomhetsområdet.  

• Det er friluftslivsområder i nærheten av planområdet, men det blir ikke direkte berørt. 

Planområdet har middels kupert ås- og fjellandskap med bart fjell over skoggrensen.  

• Planområdet har både marin strandavsetning og bart fjell.  

• Det er begrenset til ingen grunnvannspotensiale i løsmassene.  

• Planområdet ligger innenfor marin grense.  

• Planområdet ligger innenfor et område som er klassifisert som usikkert når det gjelder radon.  

• Planområdet har bergartene: Harzburgitt, Iherzolitt, dunitt, serpentinitt.  

• Planområdet ligger for det meste innenfor AR5- fastmark, men noe innenfor AR5-skog.  

• Det ligger en skole i nærheten som kan bli berørt av økt trafikk på grunn av masseuttaket.  

 

 

Figur 1 viser planområdet med planavgrensning 
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For temakartene nedenfor og resterende i dokumentet:  planområdet er uthevet med grønn sirkel.  

 

Aktsomhetsområder 

 

 

Forklaringer av fargefelt på aktsomhetskart:  

Blå sirkel= Flom aktsomhetsområde. Rød strek i midten= maksimal vannstigning på 4-5 meter.  

Svart sirkel= Brunt felt inne i sirkelen er jordskredsområde. 

Gul sirkel= Svart felt er steinskredsområder. Rødt felt er snøskredsområder.  

Planområdet blir ikke direkte berørt av rasområder eller flomområder, men veien som skal benyttes 

ligger innenfor flomaktsomhetsområdet.  
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Friluftslivsområder 

  

Det er friluftslivsområder i nærheten av planområdet, men det blir ikke direkte berørt.  

 

NIN- Landskapstyper. (Naturtyper i Norge). 

 

Planområdet har: Middels kupert ås- og fjellandskap med bart fjell over skoggrensen 
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Pukk og grus  

  

Planområdet er markert som et område med pukk og grus.  
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Løsmassekart 

 

Blåe felt= Losmassetype: Marin strandavsetning, sammenhengende dekke 

Grunnvannpotensiale: Begrenset grunnvannspotensial.  

Beige felt= Losmassetype: Bart fjell Grunnvannpotensiale: Ikke grunnvannspotensial i løsmassene. 

Planområdet har både marin strandavsetning og bart fjell. Det er begrenset til ingen 

grunnvannspotensiale i løsmassene.  

 

Skole i nærheten 

 

Det ligger en skole i nærheten som kan bli berørt av økt trafikk på grunn av masseuttaket.  
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Marin grense 

 
Planområdet ligger innenfor marin grense.  

 

 

Radon aktsomhetsområder. 

 

Grått/beige= usikkert. gult= moderat til lav.  

Planområdet ligger innenfor usikker radonnivå  
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Berggrunn 

  

Planområdet har: Bergart: Harzburgitt, Iherzolitt, dunitt, serpentinitt 

 

AR5 

 

Grått felt er åpen fastmark og grønt felt er skog.  

Planområdet ligger for det meste innenfor AR5- fastmark, men noe innenfor AR5-skog.  


