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1. SAMMENDRAG 

Alle planer der det legges til rette for utbygging, skal vurderes med hensyn til risiko og sårbarhet 

(plan- og bygningslovens § 3-1 h og § 4-3).  

 
Det er tidligere utført ROS-analyser for området i forbindelse med planforslag av 2019 (Multiconsult). 

Temaer/innhold er ikke vesentlig endret i nåværende forslag, men metode/framstilling er noe endret.  

 

Ros-analysen er utført med grunnlag i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging». Analysen er noe forenklet, da det i ubetydelig grad legges til rette for nye 

byggeområder og risiko/sårbarhet i hovedsak er knyttet til ferdsel. 

 

Det er ikke regulert inn nye byggeområder i planforslaget. I hensynssone for kulturmiljø tillates 

vedlikehold/ restaurering av bygninger/kai i Hornvika. I planens LNFR-områder tillates oppført 

bygninger som er tilknyttet stedbundet næring. Disse må imidlertid vurderes nærmere når eventuelle 

framtidige byggeplaner/tiltak aktualiseres. 

 

Videreutvikling av turistnæringen og områdets egnethet for friluftsliv, vil først og fremst medvirke til 

økt ferdsel i hele planområdet. Deler av planområdet, særlig de bratteste partiene, kan være utsatt for 

ulike typer skred. Slettelandskapet oppå platået er eksponert for vind, som særlig i kombinasjon med 

nedbør, kan medføre fare ved ferdsel.   

 

ROS-analysen vil i hovedsak omfatte områder hvor det legges til rette for ferdsel (E69 og turvegene til 

Hornvika og Knivsjelodden), samt de mest brukte friluftsområdene. 

 

 
Fig. 1 – ROS-analysen omfatter i hovedsak E69 (svart linje) og regulerte turveger (grønne linjer) 
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2. PLANOMRÅDET  

 

 
 

Fig. 2 - Planområdet  

 

Planområdet ligger på nordkysten av Magerøya i Nordkapp kommune. Magerøya er forbundet med 

fastlandet med Nordkapptunnelen under Magerøysundet. Sør på Magerøya ligger Honningsvåg, som 

er administrasjonssentrum i kommunen.  

 

Planområdet omfatter Nordkapphalvøya med tilstøtende sjøarealer og utgjør et samlet areal på ca. 95 

km², hvor landarealet utgjør omtrent halvparten (47,7 km²). Nordkapphalvøya er et område med 

utstrakte kvaliteter for naturopplevelse som skaper gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv, som 

igjen er utgangspunktet for at Nordkapp-platået er blitt en av Norges største turistattraksjoner. 

 

I planforslaget legges det opp til at halvøya i stor grad opprettholdes i naturlig tilstand, hvor 

bebyggelse bare tillates i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Nordkapp-platået og i Hornvika. 

En radarstasjon inngår i planforslaget. Det kan også tillates bygninger/tiltak i LNFR-områder og i 

hensynssoner.  

 

 

3. METODE 

Hensikten med ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse med 

planlagte tiltak. Analysen har som mål å klargjøre forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser 

for mennesker, materialverdier, samfunnsfunksjoner og miljø, slik at omfang og skader av uønskede 

hendelser reduseres. Risiko for uønskede hendelser vurderes ut ifra grad av sannsynlighet og grad av 

konsekvens.  

 

3.1 Sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynlighet 

 
Sannsynlighet er et mål på hvor trolig det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i planområdet, 

innenfor et visst tidsrom. Vurdering av sannsynlighet bygger på lokal kjennskap, statistikk og annen 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nordkapptunnelen
https://no.wikipedia.org/wiki/Honningsv%C3%A5g
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relevant informasjon, men kan ofte være usikker og skjønnsmessig på grunn av manglende sikker data. 

Følgende kategorier er brukt: 

 

Sannsynlighet  Høy Middels Lav 

Verdi  Oftere enn 1 gang i 

løpet av 10 år. 

1 gang i løpet av 10- 

100 år. 

Sjeldnere enn 1 gang i 

løpet av 100 år. 

 
Fig. 3 – Vurdering av sannsynlighet 

 

Konsekvens  

 
Konsekvens er virkningen av hva den uønskede hendelsen kan få og inndeles i 3 

konsekvenskategorier: Høy, middels og små. Viktige samfunnssikkerhetsverdier er delt inn i «liv og 

helse», «stabilitet» og «materielle verdier». 

 

Konsekvensgrad     

Konsekvenstype 

Små Middels Høy  

Liv/Helse Ulykke/hendelse uten 

noen drepte eller 

alvorlig skadde. Ingen 

eller lave helsemessige 

belastninger. 

Ulykke/hendelse med 

noen alvorlige 

personskader. Middels 

høye helsemessige 

belastninger. 

Ulykke/hendelse med 

dødelig skade. Svært 

høye helsemessige 

belastninger. 

Stabilitet Systembrudd er 

uvesentlig. 

System settes ut av 

drift over lenger tid. 

System settes varig ut av 

drift. 

Materielle verdier Uvesentlig skade på 

eiendom/verdier.  

Alvorlig skade på 

eiendom/verdier 

Uopprettelig skade på 

eiendom/verdier 

Natur og miljø Uvesentlig skade Alvorlig skade Uopprettelig skade  

 

Fig. 4 – Vurdering av konsekvens 

Da det ikke legges til rette for nye byggeområder i planforslaget, vil skader knyttet til materielle 

verdier og stabilitet (at samfunnsmessige viktige funksjoner settes ut av spill) i liten grad berøres. 

Vurdering av risiko- og sårbarhet vil i hovedsak dreie seg om liv/helse i forbindelse med områder som 

er tilrettelagt for ferdsel. 

 

Matrise for risikovurdering 

 

                              Konsekvens 

Sannsynlighet 

Ikke 

relevant 

1. Små 2. Middels 3. Høy 

3. Sannsynlig     

2. Middels     

1. Lav     

 

Fig. 5 – Risikomatrise 

 

Hendelser i rødt felt : Tiltak nødvendig 

Hendelser i gult felt : Tiltak vurderes 

Hendelser i grønt felt : Akseptabel risiko 
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4. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER (sjekkliste) 

NR. HENDELSE/ 

SITUASJON 

JA/NEI KOMMENTAR 

Naturgitte forhold 

1 Snøskred Ja NVEs aktsomhetskart viser mulig fare for snøskred i 

flesteparten av klippene og i sjøområdene nærmest land.  

2 Steinskred-

/steinsprang  

Ja NVEs aktsomhetskart viser mulig fare for steinskred/ 

steinsprang. Utstrekningsområde for 

steinskred/steinsprang er de samme som for snøskred. 

3 Jordskred Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart er det mulig fare for 

jordskred i de bratte partiene flere steder på halvøya, 

særlig knyttet til vassdrag/bekker.  

4 Vårflom og regnflom Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart er det mulig fare for 

flomskred i flere av elvene/bekkene på halvøya. 

5 Kvikkleireskred Ja Ifølge NVEs aktsomhetskart ligger marin grense rundt 

60 m over dagens havnivå. Kvikkleir nedenfor disse 

områdene kan derfor ikke utelukkes. 

6 Fjellskred Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart er planområdet ikke usatt 

for fjellskred eller sekundærvirkninger (bølger). 

7 Havnivåstigning/ 

Stormflo 

Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart ligger ingen bygninger 

innenfor soner for havnivåstigning/stormflo. 

8 Bølgeoppskylling Ja Flere turmål ligger langs sjøen og kan være utsatt ved 

tøffe værforhold. Beskrives nærmere under pkt. 9. 

9 Sterk vind Ja Området er svært utsatt for vind. Ifølge NVEs kart for 

vindressurser er «brukstimer» vurdert som nr. 7 av 9 

kategorier (9 er størst).  

10 Snødrift (Ja) Som følge av at området er utsatt for vind, er også 

snødrift en risikofaktor. Beskrives nærmere under pkt. 9. 

11 Store 

nedbørsmengder 

Nei Nye tiltak vil ikke medføre spesielle problemer knyttet 

til store nedbørsmengder. Store nedbørsmengder kan 

imidlertid medføre større fare for skredhendelser (se 

punktene ovenfor). 

12 Naturlige terreng som 

utgjør fare (stup mm.) 

Ja Det er bratte klipper langs store deler av kysten i 

planområdet som kan utgjøre fare. I videre beskrivelse 

vurderes bare områdene med bebyggelse og områder 

som er tilrettelagt for ferdsel.  

13 Radon Nei NGUs radonkart viser bare sannsynligheten for radon og 

er inndelt i 4 klasser: Svær høy - høy - moderat og 

usikker. Det er bare Knivsjelodden som er definert som 

«høy», mesteparten er definert som «usikker». 

14 Tørke  Nei Vurdert som ikke problematisk. 

15 Kuldebølge/frost/tele Nei Vurdert som ikke problematisk. 

16 Varmebølge Nei Vurdert som ikke problematisk. 

17 Skog og lyngbrann Nei Vurdert som ikke relevant. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og - infrastrukturer 

18 Samferdselsårer vei, 

bru og knutepunkt 

Nei Vurdert som ikke problematisk. 

19 Havn/kaianlegg/ 

Farleder 

Nei Vurdert som ikke relevant. 

20 Vannforsyning, avløp, 

tele og energi 

Nei Vurdert som ikke problematisk. 
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Sjekkliste ROS forts.. 

NR HENDELSE/ 

SITUASJON 

JA/NEI KOMMENTAR 

21 Elektrisk forsyning Nei Vurdert som ikke problematisk. 

22 Sykehus/skoler/andre 

institusjoner 

Nei Det er ingen slike institusjoner i umiddelbar nærhet. 

23 Brann, politi, 

ambulanse 

Nei Atkomstveg er av god standard ved behov for utrykning. 

24 Forsvarsområde Nei Vurdert som ikke problematisk 

25 Tilfluktsrom Nei Vurdert som ikke relevant. 
26 Annen infrastruktur Nei Berører ikke annen infrastruktur. 

Næringsvirksomhet 

27 Risikofylt industri Nei Det er ingen risikofylt industri i planområdet. 

28 Annen industri/ 

avfallsbehandling 

Nei Det er ingen annen industri/avfallsbehandling i 

planområdet. 

Forhold ved utbyggingsformålet 

29 Område med 

forurenset grunn 

Nei Ifølge Miljødirektoratets database er det ikke registrert 

forurenset grunn i planområdet.  

30 Kilder til akutt 

forurensning i/ved 

planområdet 

Nei Det er ingen kilder til akutt forurensning i planområdet. 

31 Kilder til permanent 

forurensing i/ved 

planområdet 

Nei Det er ingen kilder til permanent forurensning i 

planområdet. 

32 Tiltak i planområdet 

som medfører fare for 

akutt forurensning 

Nei Tiltak i planområdet vil ikke medføre fare for akutt 

forurensning. 

33 Tiltak i planområdet 

som medfører fare for 

forurensning til grunn 

eller sjø/vassdrag 

Nei Tiltak i planområdet vil ikke medføre fare for 

forurensing til grunn eller sjø/vassdrag. 

34 Ulykker ved 

anleggsgjennomføring 

Nei Anleggsgjennomføring er begrenset, men alle tiltak nær 

klippene/bratt terreng kan medføre fare for ulykker. 

35 Planen/tiltaket 

medfører økt støy 

Nei Tiltak i planområdet vil ikke medføre fare for 

støybelastning utover gjeldende grenseverdier. 

Forhold til omkringliggende områder 

36 Ulykke med transport 

av farlig gods til - eller 

ved planområdet 

Nei Det vil ikke bli fraktet farlig gods i planområdet. 

37 Ulykke i av-/påkjørsler Ja Det er regulert inn 3 nye avkjørsler mot E69. 

38 Ulykker med 

gående/syklende 

Ja Økt trafikk øker sannsynligheten for ulykker knyttet til 

gående/syklende langs E69. 

39 Andre ulykker langs 

veg 

Ja Økt trafikk øker sannsynligheten for påkjørsel av 

reinsdyr. 

40 Dambrudd Nei Vurdert som ikke relevant. 

41 Regulerte 

vannmagasiner 

Nei Det er planlegges ingen tiltak i områdene med 

brønner/nedslagsfelt for vannforsyning. 

42 Terror/sabotasje Nei Tiltaket vurderes ikke som terrormål. 

43 Annen risiko Nei Området er værutsatt og kan skape utfordringer for 

uerfarne turgåere, spesielt på vinterstid. Jf. pkt 9. 
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Sjekkliste ROS forts.. 

NR HENDELSE/ 

SITUASJON 

JA/NEI KOMMENTAR 

44 Effekt av 

klimaendringer 

Nei Klimaendringer antas ikke ha vesentlige betydning for 

tiltakene. Mere og intens nedbør kan imidlertid gjøre 

ulike typer skred mere sannsynelig.  

45 Kulturminner/ 

Kulturmiljø 

Nei Større tilgjengelighet kan bidra til kulturminner vil være 

mere utsatt for skade. Den generelle aktsomhetsplikten 

ved funn, og god informasjon antas å være tilstrekkelige 

avbøtende tiltak. 

Natur/miljø og kulturminner (vurderes etter veileder M-1941 – Klima og miljø) 

46 Inngrep/påvirkning av 

vassdragsområder 

Nei Det vil ikke gjøres inngrep som endrer naturlig vannløp 

for eksisterende bekker.  

47 Sårbart plante- eller 

dyreliv 

Nei Ny bebyggelse skal lokaliseres til eksisterende 

bebyggelse og Nordkapphalvøya skal i størst mulig 

holdes uberørt. Mere ferdsel er i utgangspunktet negativt 

for sårbart plante- og dyreliv. Styring av ferdsel til 

hovedstier vil imidlertid bidra til at større områder 

opprettholdes i naturlig tilstand. Se planbeskrivelse 

«Virkninger av planforslag pkt. 7.3.5 – Naturmangfold». 

48 Inngrep/påvirkning av 

verdifulle 

naturområder 

Nei Inngrepene vil være beskjedne, da planforslaget ikke 

innehar nye byggeområde og veganlegg. Inngrepene vil i 

hovedsak omfatte utbedring av eksisterende stier til 

Hornvika og Knivsjelodden. Eventuelle tiltak langs 

turveger og friluftsområder skal ha en god arkitektonisk 

utforming og materialbruk, og planlegges med aktuelle 

faginstanser. Se planbeskrivelse «Virkninger av 

planforslag pkt. 7.3.5 – Naturmangfold» og pkt. 7.3.4 – 

«Naturvern». 

 

Fig. 6 – Sjekkliste uønskede hendelser  

 

  



9 
 
 

5. UØNSKEDE HENDELSER - KONSEKVENSER OG TILTAK 

Nr. 1 Snøskred 

 

 
 
Fig. 7 – Aktsomhetsområder snøskred  

 

Dagens situasjon 

NVEs aktsomhetskart viser at det er fare for snøskred langs mesteparten av kystlinjen på 

Nordkapphalvøya. E69 går gjennom et aktsomhetsområde for snøskred over en strekning på ca. 700 m 

ved Småkjeftvatnet. Det er tidligere gått 2 snøskred på samme plass i området (merket med blå sirkel på 

fig. 7). 

 

Siste del av stiene til Knivsjelodden, Tunes og Hornvika går gjennom aktsomhetsområder for snøskred.  

Eksisterende bygninger og kai i Hornvika ligger også innenfor aktsomhetsområde.  

 

Planforslaget 

Det er ikke regulert nye byggeområder innenfor planavgrensningen. De mest brukte turvegene til 

Hornvika og Knivsjelodden opprettholdes som turveger i planforslaget. Hele halvøya brukes til 

friluftsliv. De mest brukte områdene er markert med hensynssoner (grønne sirkler på fig.7). 

 

Bygningene/kai i Hornvika er vist som «Bevaring av kulturmiljø» og vist med hensynssone på 

plankartet. Bygningene ligger i aktsomhetsområde for skred, men tillates restaurert og vedlikeholdt. Det 

gjøres oppmerksom på at aktsomhetskart ikke er farekart. Ved reell vurdering av skredfare, tilrås det at 

Hornvika prioriteres.  
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Nr. 1: SNØSKRED Snøskred i bratte partier i Hornvika 

UØNSKET HENDELSE: Snøskred som kan føre til personskader 

ÅRSAKER: Snøskred kan utløses naturlig ved mye nedbør, temperaturendringer og vind, eller ved 

ferdsel i området. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Det er ingen eksisterende tiltak/barrierer mot 

snøskred. 

SÅRBARHETSVURDERING: Mennesker som befinner seg i området er meget sårbar dersom 

snøskred utløses. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

x      

Begrunnelse for sannsynlighet: Skred antas å gå oftere enn pr. 10 år. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: Databaser og lokal kunnskap 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Sette opp varselskilt knyttet til skredfare i  

  Hornvika og Knivsjelodden. 

- Varsling om skredfare på elektroniske  

  medier. 

 

- Utarbeide skredfarekart med vurdering av  

  eventuelle sikringstiltak. 

 

 
Fig. 8 – Vurdering av risiko og tiltak ved snøskredfare 

 

• Tiltak på E69: Stenging av E69 og andre sikringstiltak vurderes fortløpende av statens 

vegvesen. 

 

• Tiltak på turvegen til Knivsjelodden: Varsling med skilt i farlige områder/informasjon på 

elektroniske medier.   
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Nr. 2 Steinskred/steinsprang 
 

   

Fig. 9 – Hornvika   Fig. 10 – Knivskjelvika     Fig. 11 - Småkjeftan  

 

Dagens situasjon 

NVEs aktsomhetskart viser at det er fare for steinskred/steinsprang langs mesteparten av kystlinjen på 

Nordkapphalvøya. Områdene som er markert ovenfor benyttes til ferdsel (stiplet linje) og friluftsbruk 

(merket «F»). Alle områdene, særlig Hornvika, kan være utsatt for steinskred/steinsprang. I Hornvika er 

det tidligere registrert en skredhendelse (steinskred, markert med rød sirkel).  

 

Planforslag 

I planforslaget vises turveger og friluftsområder som hensynssoner i samsvar med illustrasjonene 

ovenfor. Områdene uten farge er regulert til LNFR-formål.   

 

Nr. 2: STEINSKRED/STEINSPRANG Steinskred/steinsprang i Hornvika 

UØNSKET HENDELSE: Steinskred/steinsprang som kan føre til personskader 

ÅRSAKER: Steinskred/steinsprang kan utløses naturlig ved temperaturendringer, særlig vår/høst. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Det er ingen eksisterende tiltak/barrierer mot 

steinskred/steinsprang. 

SÅRBARHETSVURDERING: Mennesker som befinner seg i området er meget sårbar. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

x     

Begrunnelse for sannsynlighet: Området antas å være mest i bruk om sommeren, men også vår og 

høst (når sannsynlighet for steinskred/steinsprang er størst). 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: Databaser og lokal kunnskap 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Sette opp varselskilt knyttet til skredfare i  

  Hornvika og Knivsjelodden. 

- Varsling av skredfare på elektr. medier. 

- Utarbeide skredfarekart med vurdering av  

  eventuelle sikringstiltak. 

 
Fig. 12 –- Vurdering av risiko og tiltak ved steinskred- og steinsprangfare 

 

• Tiltak i Knivskjelodden og Småkjeftneset: Varsling og skilting/informasjon. 

K 
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3. Jord- og flomskred 

 

  
 

Fig. 13 - Hornvika                                         Fig. 14 - Knivsjelvika 

 

Planforslag 

I planforslaget vises turveger og friluftsområder som hensynssoner i samsvar med illustrasjonene 

ovenfor. Områdene uten farge er regulert til LNFR-formål.   

Nr. 3: JORD- OG FLOMSKRED Jord- og flomskred i Hornvika 

UØNSKET HENDELSE: Jord- og flomskred som kan føre til person- og materielle skader 

ÅRSAKER: Nesten hele Hornvika er omfavnet av bratt terreng, og jord- og flomsted kan utløses 

naturlig, særlig ved nedbør. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Det er ingen eksisterende tiltak/barrierer mot jord- 

og flomsted. 

SÅRBARHETSVURDERING: Mennesker og bygninger som befinner seg i området kan være 

sårbar dersom jord- og flomskred utløses. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

  x 

Begrunnelse for sannsynlighet: Det er ikke registrert hendelser tilknyttet jordskred tidligere. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: Databaser og lokal kunnskap 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Varselskilt om jordskredfare lokaliseres på  

  synlige steder før nedfart til Hornvika og ved  

  startsted for turvegen til Knivsjelodden.   

- Skilting i området/informasjon 

 
Fig. 15 –- Vurdering av risiko og tiltak ved jord- og flomskredfare 

 

• Tiltak i Knivskjelodden: Varsling og skilting/informasjon 

 

Dagens situasjon  

NVEs aktsomhetskart viser at 

det er fare for jord- og 

flomskred langs mesteparten 

av kystlinjen på Nordkapp-

halvøya. Steiene til Hornvika 

og Knivsjelodden ligger delvis 

i utsatte områder. Eksisterende 

bygninger i Hornvika ligger 

også i utsatt område.  
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Nr. 4 Vårflom og regnflom 
 

 
 

Fig, 16 – Knivsjelvika 

 

Nr. 4: VÅRFLOM OG REGNFLOM Flom knyttet til elva i Knivsjelvika 

UØNSKET HENDELSE: At det oppstår flom i elva som hindrer ferdsel. 

ÅRSAKER: Store nedbørsmengder og/eller snøsmelting. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Det er ingen eksisterende tiltak/barrierer mot flom. 

SÅRBARHETSVURDERING: Liten sårbarhet. Kan innebære at turmål ikke nås. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

 x  

Begrunnelse for sannsynlighet: Flom som forårsaker problemer har kort varighet. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse   x   

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Omfanget av flom tilknyttet bekken vil ikke være fare for liv og helse, stabilitet eller materielle 

verdier.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten usikkerhet. NVEs dimensjonerende grenser for flomfare.  

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Skilting/informasjon ved startsted for turveg  

  til Knivsjelodden når vannføring er stor.  

- Fastsette hensiktsmessig lokaliseringssted 

  for kryssing av elva og vurdere forsterkning  

  med bruk av stedegne steinmaterialer.  

 

- Skilting og vedlikehold. 

 

 

 

Fig. 17 – Vurdering av risiko og tiltak ved flomfare 

• Småkjeftneset er vist som hensynssone for friluftsliv. Det renner en elv gjennom området, men 

vurderes til å ikke utgjøre risiko på grunn av liten vannføring. 

Dagens situasjon 

NVEs aktsomhetskart viser at det er mest vannføring 

i elvene ved Storkjeftan, Røykholdalen og 

Knivsjelvika. Områder med mest ferdsel er knyttet til 

Knivsjelvika (turveg til Knivsjelodden). Området mot 

stranda benyttes også til friluftsliv.  

 

Planforslag 

I planforslaget opprettholdes turvegen som i dag 

med mulighet til utbedringer. Området nærmest 

stranda er avsatt som hensynssone for friluftsliv. 
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Nr. 5 Kvikkleireskred 
 

Dagens situasjon 

NVEs aktsomhetskart viser at marin grense på Nordkapp-halvøya er på rundt 50-60 moh. Det finnes 

ingen bebyggelse/anlegg i denne sonen utenom eksisterende bygninger/kai i Hornvika.   

Planforslaget 

Planforslaget viser 3 friluftsområder tilknyttet sjø som dermed ligger innenfor aktsomhetsområde for 

kvikkleireskred. Det samme gjelder siste del av regulerte turveger til Hornvika og Knivsjelodden. 

Oppføring av enkle tiltak/konstruksjoner/bygninger tillates, men alle tiltak skal godkjennes av Nordkapp 

kommune før gjennomføring.  

 

Nr. 5: KVIKKLEIRESKRED Kvikkleir i planområdet 

UØNSKET HENDELSE: Kvikkleirskred som kan føre til skader på mennesker og materiell. 

ÅRSAKER: Gjennomføring av tiltak/grunnarbeid er vanligst årsak til utløsning av kvikkleireskred. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Det er ingen eksisterende tiltak/barrierer mot 

kvikkleireskred. 

SÅRBARHETSVURDERING: Da det ikke foreligger geoteknisk vurdering av områdene, kan 

kvikkleirskred ikke utelukkes. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

 

  x 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

I planområdet er det mye fjell i dagen og det er ikke registrert tidligere hendelser tilknyttet 

kvikkleireskred på halvøya. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Små konsekvenser. Kvikkleireskred er lite sannsynlig, og eventuelle nye tiltak i LNFR-områder, 

friluftsområder og turveger, skal vurderes særskilt dersom tiltak aktualiseres.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Liten I planforslaget legges det ikke til rette for 

bebyggelse under marin grense (60 m). 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Forbud mot alle typer tiltak som medfører 

  terrenginngrep nedenfor kote 60, før  

  Nordkapp kommune har vurdert behov og ev. 

  gjennomføring av geoteknisk undersøkelse. 

 

- Utføre tiltak/bebyggelse i henhold til 

   vilkår gitt av Nordkapp kommune. 

 
Fig. 18 – Vurdering av risiko og tiltak ved kvikkleireskred  

 



15 
 
 

Nr. 9 Sterk vind (i åpne landområder og langs sjø) 

 
Uønsket hendelse: At sterk vind kan føre til vanskelige kjøreforhold, lave effektive kuldegrader, utløse 

skred og føre til materialskader og i verste fall ulykker/personskade. 

 

 
 

Fig. 19 – Vurdering risiko og tiltak ved sterk vind 

Dagens situasjon 

Store deler av planområdet er utsatt for vind ettersom landskapet er åpent. Mest fremherskende 

vindretninger er fra nord og sør, men området er som helhet eksponert for vind fra alle retninger. Sterk 

vind er særlig farlig om vinteren i kombinasjon med nedbør og driftesnø. Strekningen på E6 stenges ved 

store vindhastigheter og kjøretrafikk til Nordkapp avvikles som kolonnekjøring, når værforholdene tilsier 

det. Flere av turmålene ligger ved sjøen, og kan være utsatt for tøffe værforhold med uvanlig 

bølgeoppskylling. 

Planforslag 

Kjøreatkomst til Nordkapp opprettholdes som i dag. Planforslaget legger til rette for ferdsel langs 

turveger og det tillates oppføring av mindre bygninger/tiltak i LNFR-områder, turveger, 

parkeringsplasser og friluftsområder. Alle konstruksjoner som oppføres må ha god forankring og lages 

av materialer som tåler værforholdene. 
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Nr. 9: STERK VIND Omfatter hele planområdet 

UØNSKET HENDELSE: At sterk vind vil føre til materialskader og ulykke/personskade. 

ÅRSAKER: Vind og nedbør er en omfattende naturlig prosess som forholdsvis rammer området. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Strekningen Skarsvåg – Nordkapp blir betegnet som 

fjellovergang og det ligger vegmeldinger på nett om vind- og værforhold. Det er ellers ingen 

barrierer/tiltak for beskyttelse mot vind, utenom krav som settes til oppføling av bygninger.   

SÅRBARHETSVURDERING: Mennesker som ferdes ute, kan bli overrasket av hurtig skiftende 

værforhold. Ekstreme vindforhold kan gjøre materielle skader. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

x   

Begrunnelse for sannsynlighet: Erfaringstall og statistikk 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens:  

Middels konsekvenser. Mange besøkende er turister eller turgåere med liten erfaring under rådende 

klimaforhold. 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- I planforslaget tillates oppføring av  

  «nødbuer» langs turvegen til Knivskje- 

  lodden og i tilstøtende turområde.   

- Informasjon om tilstrekkelig forberedelser 

  (klær, mat mm) før gjennomføring av turer. 

- God informasjon om værforhold og tiltak  

  som kan forebygge uønskede hendelser. 

- Ta hensyn til at tilbygg, restaurering og  

  vedlikehold av bygninger/konstruksjoner  

  tåler ekstreme værforhold. 

- Kontinuerlig god informasjon om værforhold og 

 Informasjon av nødvendig utstyr for turer i utmark. 

 
Fig. 20 – Vurdering risiko og tiltak pga. vindforhold 

 

• Stor bølgeoppskylling: Avbøtes med informasjon til turister/tilreisende. 

 

 

  



17 
 
 

Nr. 12 Terreng som utgjør fare  

 

 
 

Fig. 21 – Terreng og eksisterende sikring  

Nr. 12: TERRENG SOM UTGJØR FARE Omfatter Nordkapp-platået 

UØNSKET HENDELSE: At person(er) faller over kanten som medfører alvorlig skade eller 

dødsulykke. 

ÅRSAKER: Menge mennesker nær bratt stupkant. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: I dag er det bygget et gjerde for å forhindre ulykker. 

SÅRBARHETSVURDERING: Mennesker er svær sårbar for en slik hendelse, men dagens tiltak 

har så langt forebygget ulykker. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

  x 

Begrunnelse for sannsynlighet: Selv om gjerde har forbygget ulykker, vil det likevel være risiko 

for at noen faller utfor stupet. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x  

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: Faktisk terreng og erfaringstall 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Opprettholde fysisk sperre. 

- Kontinuerlig vurdere behov for endring eller 

  utvidelse av eksisterende gjerde på  

  Nordkapp-platået. 

- Vedlikeholde/ev. forsterke fysisk sperre. 

 
Fig. 22 – Vurdering risiko og tiltak på grunn av farlig terreng  

• Tiltak i andre områder: Øvrige områder som kan utgjøre fare pga. terregforhold er stien til 

Hornvika. Det tilrås etablert rekkverk langs turvegen i de bratteste partiene.  

Dagens situasjon 

På Nordkapp-platået er det bratte klipper  

mot havet, som utgjør stup på rundt 300 m. Det er 

en fare for at folk kan falle utfor, spesielt fordi 

området er folksomt. Platået er i dag godt 

inngjerdet (markert med røde strek på fig. 21). 
 

Planforslag 

I planforslaget er det aktuelle området regulert til 

offentlig friområde. Det tillates etablering av tiltak, 

deriblant stier, som kan forsterke naturopplevelser. 

Det er mange bratte skrenter i planområdet, men 

andre områder som vurderes sikret er bare stien til 

Hornvika (rekkverk i de bratteste partiene). 
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Ulykker tilknyttet trafikkforhold 

 
Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det til sammen skjedd 42 trafikkulykker på E69 på 

strekningen Honningsvåg – Nordkapp siden 1977. Innenfor planavgrensningen (fra Småkjeftvatnet til 

Nordkapp) er det registrert 10 ulykker, alle som utforkjøringer i sommermånedene mai-august. 

 

I møte med vegmyndighetene uttrykker de ikke spesielle innvendinger mot flere avkjørsler mot E6, 

men siktforhold, kryssutforming og andre trafikkhensyn mot E69 må ivaretas. 

 

Nr. 37 Ulykker i av- og påkjørsler 

 

 
 
Fig. 23 – Vurdering risiko og tiltak ved av- og påkjørsler 

 

Dagens situasjon 

 

E69 er eneste bilvei på Nordkapphalvøya og trafikken kommer hovedsakelig fra turismen. Innenfor 

planavgrensningen er det bare 3 avkjørsler mot E69 (1 til radarstasjon og 2 til eksisterende rasteplass). 

Det har ikke skjedd trafikkulykker lokalisert til eksisterende avkjørsler. Det er forholdsvis mye 

tilfeldig parkering langs E69 i dag. 

 

Planforslag 

 

I planforslaget er det regulert 3 nye avkjørsler, ale til offentlige parkeringsplasser (ved Hornvika , 

Småkjeftvatnet og i høydedrag nord for Småkjeftvatnet. Alle de nye parkeringsplassene er lokalisert i 

områder hvor det tidligere er tatt ut masser.  
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Nr. 37: ULYKKER VED AV- OG 

PÅKJØRSLER 

Ulykker knyttet til E6/avkjøsler 

UØNSKET HENDELSE: Ulykke mellom motoriserte kjøretøy i avkjørsler mot E69. 

ÅRSAKER: Menneskelig svikt. Kan også skyldes utydelig skilting, manglende frisiktsoner og 

svak belysning. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Kryssene mot E69 er plassert på oversiktlige 

strekninger. 

SÅRBARHETSVURDERING: Ulykker kan skje i eksisterende kryss uavhengig av nye tiltak. 

Nye kryss kan bidra til økte konfliktpunkter, men samtidig redusere tilfeldig parkering langs E69. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

 x  

Begrunnelse for sannsynlighet: Kollisjoner vil statistisk sett kunne inntreffe. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier  x    

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Ulykker mellom motoriserte kjøretøy kan føre til alvorlig skadde. Få - og oversiktlige avkjørsler 

reduserer risiko for dødsfall. Skader på kjøretøy er sannsynlig. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav. Trafikkulykkesstatistikk. 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Planlegge og etabler avkjørsler mot E69 i 

  samsvar med vegvesens vegnormaler (sikre  

  god utforming og tilstrekkelig siktforhold).  

- Vurdere lavere hastighet ved utfartssteder og 

  parkeringsområder. 

 

- Vurdere nedsatt fartsgrense i avkjørsler med  

  størst trafikk. 

 

Fig. 24 – Vurdering risiko og tiltak ved av- og påkjørsler mot E69 
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Nr. 38 Ulykker med gående/syklende 
 

Dagens situasjon 

E69 er eneste bilvei på Nordkapphalvøya og trafikken kommer hovedsakelig fra turismen. Disse 

kommer med biler, busser, men et lite antall kommer også som syklende. 

 

Planforslag 

I planforslaget opprettholdes E69 som i dag uten endringer, men med 3 nye avkjørsler.  

 

Nr. 38: ULYKKER MED 

GÅENDE/SYKLENDE 

Ulykker med gående/syklende langs E6 og ved 

Nordkapphallen 

UØNSKET HENDELSE: Ulykke mellom motoriserte kjøretøy og gående og syklende. Dette kan 

omfatte møteulykker, påkjøring bakfra eller påkjøring ved forbikjøring. 

ÅRSAKER: Gående og syklende kan forulykke i møte med kjøretrafikken på E69. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Utover lav fartsgrense nærmest Nordkapphallen er 

det ikke etablert andre tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING: Myke trafikanter er meget sårbar for påkjørsel. 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV 

 x Oftere enn 1 gang pr. 10 

år. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 

Ifølge ulykkesstatistikk (NDVB) har det vært registrert 10 ulykker innenfor planavgrensningen 

siden 1977. Ingen av disse er relatert til myke trafikanter (bakgrunn for utforkjøringer er imidlertid 

ikke oppgitt). 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse x     

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Ulykker med gående og syklende kan føre til alvorlig skadde og invaliditet. I noen tilfeller kan det 

også/eller føre til skader på materielle verdier. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels usikkerhet Trafikkulykkesstatistikk 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Skilting på E69 som viser at vegen også  

  brukes av myke trafikanter. 

- Tydeligere differensiering mellom kjørende  

   og gående i ankomstsonen til Nordkapp-   

   hallen.  

- Vurdere lavere hastighet ved  

  utfartssteder/parkeringsområder. 

 

- Skilting og informasjon 

 

 

 
Fig. 25 – Vurdering av risiko og tiltak for å hindre ulykker med gående- og syklende 
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Nr. 39 Andre ulykker langs veg 

 
Dagens situasjon 

Hele Nordkapphalvøya brukes som vår- og sommerbeite for reindrift. Plankartet viser hensynssoner tilknyttet 

reindrift ved flytting vår og høst. Størst risiko for påkjørsler er rein på vår- og sommerbeite. Reinen beveger seg fritt 

i området i denne perioden og krysser E69 fra tid til annen.  

 

Planforslaget 

I planforslaget tillates reindrift som tidligere og mesteparten av landområdene er vist som «Landbruks- natur-, 

friluftsområder, samt reindrift» (LNFR-områder).  

 

Nr. 39: ANDRE ULYKKER LANGS VEG Påkjørsel av rein 

UØNSKET HENDELSE: Ulykker/sammenstøt mellom motoriserte kjøretøy og reinsdyr. 

ÅRSAKER: Rein som krysser kjørebanen. 

EKSISTERENDE TILTAK/BARRIERER: Det er ingen eksisterende barrierer/tiltak mot 

kryssing av E69 i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING: Både mennesker, dyr og materiell er sårbar når påkjørsler skjer. 

SANNSYNLIGHET Høy Middels Lav 

x   

Begrunnelse for sannsynlighet: Kollisjoner vil statistisk sett kunne inntreffe. 

KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenstype Konsekvenskategorier Forklaring 

Stor Middels Små Ikke relevant 

Liv og helse  x    

Stabilitet   x   

Materielle verdier   x   

Natur og miljø    x  

Samlet begrunnelse for konsekvens: 

Ulykker mellom motoriserte kjøretøy og reinsdyr fører ofte til at reinen blir drept eller må avlives. 

Materiell skader på kjøretøy er vanlig, og enkelte ganger kan også påkjøring føre til ulykker/skader 

for sjåfør og passasjerer i kjøretøyet.  

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels Trafikkulykkesstatistikk 

FORSLAG TIL TILTAK/MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

- Skilting om rein på E69. 

 

- Informasjon til turister og reisende. 

 

Fig. 26 – Vurdering av ulykker med gående- og syklende 
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6. ANALYSE OG PÅVIRKNING AV PLANFORSLAG 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Risiko blir synliggjort i analyseskjemaene 

gjennom fargene grønn, gul og rød farge.  

 

- I grønn sone er risiko akseptabel 

- I gul sone bør risikodempende tiltak vurderes 

- I rød sone er risikodempende tiltak nødvendig 

 

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under 

konsekvenskategorien «Liv og helse» og «Materielle skader». Det er ingen tiltak i planforslaget som 

kan bidra til svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, «Stabilitet» blir derfor ikke belyst nærmere. 

 

6.1 Liv og helse – oppsummering av risiko og avbøtende tiltak 

Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er påført 

helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.  

 

 S
an

n
sy

n
li

g
h

et
 

 KONSEKVENSKATEGORIER 

Små Middels Store 

Høy  2, 9, 39 1 

Middels 4 37 38 

Lav  3 12, 5 

 
Fig. 27– Risikomatrise for liv og helse  

Nr. og hendelse  Tiltak 

Nr. 1 – Snøskred 

Høy sannsynlighet – store konsekvenser 

- Varselskilt om skredfare og ferdselsforbud  

  lokaliseres på synlige steder før nedfart til  

  Hornvika og ved startsted for turvegen til 

  Knivsjelodden.  

- Ha oppdaterte værmeldinger og varslinger om  

  snøskredfare på nett for hele Nordkapp- 

  halvøya.  

Nr. 2 – Steinskred/steinsprang 

Høy sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Varselskilt om steinskred- og steinsprangfare  

  lokaliseres på synlige steder før nedfart til  

  Hornvika og ved startsted for turvegen til 

  Knivsjelodden.  

- Ha oppdaterte værmeldinger på nett.  

- Friluftsområdene i Knivsjelvika og Småkjeftan  

  endres noe for å unngå steinsprangfare 

  (områdene er noe mindre enn i tidligere 

  planforslag). 

Nr. 3: Jordskred 

Lav sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Varselskilt om jordskredfare lokaliseres på  

  synlige steder før nedfart til Hornvika og ved  

  startsted for turvegen til Knivsjelodden.   

Nr. 4: Vår og regnflom 

Middels sannsynlighet – små konsekvenser 

- Skilting/informasjon ved startsted for turveg til  

  Knivsjelodden (ved eksisterende rasteplass). 

- Fastsette hensiktsmessig lokaliseringssted 

  for kryssing av elva og vurdere forsterkning  

  med bruk av stedegne steinmaterialer.  
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Nr. og hendelse  Tiltak 

Nr. 5: Kvikkleir 

Lav sannsynlighet – store konsekvenser 

- Forbud mot alle typer tiltak som medfører 

  terrenginngrep nedenfor kote 60, før Nordkapp 

  kommune har vurdert behov og ev. 

  gjennomføring av geoteknisk undersøkelse. 

Nr. 9: Vind 

Høy sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Gjeldende regelverk stiller krav til dimensjon- 

  ering og utforming av bebyggelse og anlegg.  

- Sikkerhet ved kjøring på E69 vurderes av  

  Statens vegvesen. 

- I planforslaget tillates oppføring av  

  «nødbuer» langs turvegen til Knivskjelodden  

  og/eller i tilstøtende friluftsområder.   

- Endelig lokalisering skal skje i samråd 

  med redningstjenesten. 

- Skilting/informasjon ved startsted for turveg til  

  Knivsjelodden (ved eksisterende rasteplass).    

  Informasjonen skal gi råd om nødvendig   

  forberedelser for turen (klær, mat mm.) 

- God informasjon om på nett om værforhold og 

  tiltak som kan forebygge uønskede hendelser. 

Nr. 12: Farlig terreng 

Lav sannsynlighet – store konsekvenser 

- Opprettholde fysisk sperre i nordlig del av 

  Nordkapp-platået. 

- Kontinuerlig vurdere behov for endring eller 

  utvidelse av eksisterende gjerde på Nordkapp- 

  platået. 

- Vurdere behov for rekkverk i de bratteste 

  partiene langs turveg til Hornvika. 

Nr. 37: Ulykker ved av- og påkjørsler 

Middels sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Planlegge og etablere avkjørsler mot E69 i 

  samsvar med vegvesens vegnormaler (sikre god 

  utforming og tilstrekkelig siktforhold).  

- Skilting 

- Vurdere lavere hastighet ved utfartssteder og 

  parkeringsområder. 

Nr. 38: Ulykker med gående/syklende 

Middels sannsynlig – store konsekvenser 

- Skilting på E69 som viser at vegen også brukes 

  av myke trafikanter. 

- Tydeligere differensiering mellom kjørende  

   og gående i ankomstsonen til Nordkapp-   

   hallen.  

 

Nr. 39: Andre ulykker langs veg 

Stor sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Skilting på E69 som viser at reinsdyr kan være i  

  kjørebanen. 

 

Fig. 28 – Konsekvenser for liv og helse og forslag til tiltak  
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6.2 Materielle verdier - oppsummering av risiko og avbøtende tiltak  

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form av 

økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 
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 KONSEKVENSKATEGORIER 

Små Middels Store 

Høy 1, 4, 39 2, 9  

Middels  37 38 

Lav 12 3 5, 

 

Fig. 29 – Risikomatrise for materielle verdier 

 

NR. OG HENDELSE  TILTAK 

Nr. 1 – Snøskred 

Høy sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Vurdere robusthet ved restaurering/vedlikehold 

  av bygninger i Hornvika.   

Nr. 2 – Steinskred/steinsprang 

Høy sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Vurdere robusthet ved restaurering/vedlikehold 

  av bygninger i Hornvika.   

Nr. 5: Kvikkleir 

Lav sannsynlighet – store konsekvenser 

- Forbud mot alle typer tiltak som medfører 

  terrenginngrep nedenfor kote 60, før Nordkapp 

  kommune har vurdert behov og ev. 

  gjennomføring av geoteknisk undersøkelse. 

Nr. 9: Vind 

Høy sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Ta hensyn til at tilbygg, restaurering og  

  vedlikehold av bygninger/konstruksjoner tåler  

  ekstreme værforhold. 

Nr. 37: Ulykker ved av- og påkjørsler 

Middels sannsynlighet – middels konsekvenser 

- Planlegge og etabler avkjørsler mot E69 i 

  samsvar med vegvesens vegnormaler (sikre god 

  utforming og tilstrekkelig siktforhold).  

- Vurdere lavere hastighet ved utfartssteder og 

  parkeringsområder. 

Nr. 39: Andre ulykker langs veg 

Stor sannsynlighet – små konsekvenser 

- Skilting på E69 som viser at reinsdyr kan være i  

  kjørebanen. 

For temaene nr. 3 (jordskred), 4 (flom), 12 (farlig terreng) og 38 (påkjørsel), vurderes ikke tiltak for 

å hindre tap av materielle verdier.  

 

Fig. 30 – Konsekvenser for materielle verdier og forslag om tiltak 

 

6.3 Stabilitet – oppsummering av risiko og avbøtende tiltak 

«Stabilitet» omfatter analyse om kritiske samfunnsfunksjoner og grunnleggende behov settes ut av 

spill dersom uønsket hendelse inntreffer. Det vurderes at uønskede hendelser i planområdet, ikke vil 

medføre fare for dette. 

 

 


