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Hendelse:
Hendelse
Tiltak
Når
Kvikkleireskred
Utglidning av terreng Kommunen har ikke stilt krav om geotekniske Lite sannsynlig med kvikkleire i området. Det anses ikke nødvendig med noen tiltak.
under
undersøkelser i forbindelse med utbygging av Om leire likevel påvises gjøres nødvendige avklaringer/sikringer for videre arbeider.
graving/grunnarbeid Knyken skisenter tidligere.
er
Nødetater

Ulykke under
anlleggsarbeid i
gjennomføringsfasen
. Nødetater hindres
av reudsert
framkommelighet

Sikre tilstrekkelig fremkommelighet og
oppstillingsplasser i bygg- og anleggsfasen.
Dette ivaretas ved at det etableres permanent
veg inn til tiltaksområdet fra anleggsarbeidene
starter.

Risikoen for at nødetater hindres reduseres til lite sannsynlig. Det vil ikke bli etablert
stengsler som hindrer nødetatenes tilgang i område, verken for skiløypa eller
anleggsområde. Entreprenørens arbeidstid og aktivitet tilpasses om nødvendig for
planlagt treningsaktiviteter og arrangementer i området.

Trafikk

Hendelser med myke
trafikanter i
anleggsfasen pga av
at eksisterende
tursti/skiløype som
krysser området

Anleggsarbeidene gjennomføres på et
tidspunkt med mindre virksomhet i området.
Avbøtende tiltak vil være skilting, inngjerding
ol.,

Drivere av Knyken skisenter blir invitert i oppstartsmøter og byggemøter i
anleggsfasen for oppdatering mht. aktivitet. Entreprenør tilpasser sine arbeider i
forhold til planlagt aktivitet. Det vurderes skilting eller fysiske tiltak for å hindre
hendelser. Kosting av asfalt før trening kan igangsettes om nødvendig.

Hendelse
Sprenging av fjell
medfører støy og
rystelser

Tiltak
Varsling i utføres i hht. instruks for
sprengningsarbeider

Når
Ved utførelse av veg, grøft og tomt av entreprenør.

Andre forhold
Hendelse:
Støy og rystelser

Trafikkavvikling
Massetranspor
Renhold og støvbinding

Trafikk over skiløpe
vil medføre at jord
og grus gjenlegges i
asfaltert løype.

Entreprenør kontrollerer og iverksetter
renhold.

Arbeidene vurderes ikke å berøre normal trafikkavvikling i området
Massetransport tilpasses til treningsaktivitet og arrangement i område. Arrangør
invitertes i byggemøter - og dialog utenom dette.
Ved arbeidsdagens slutt. Eventuelt før planlagte aktiviteter i arbeidstid.

