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1 Innledning 

1.1 Oppdragsgiver og planlegger 

Planforslaget er utarbeidet for Tana kommune av Norconsult AS avd. Borealis, Tromsø. 

1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet 

Bygging av ny barnehage ved Tana Bru fører til behov for ny detaljreguleringsplan for området som tilrette-

legger for barnehage samt ivareta eksisterende bygningsmasse som ikke er hensiktsmessig regulert i dag. 

1.3 Beskrivelse av tiltaket 

Planområdet berører tre gjeldende reguleringsplaner: 

 PlanId 1974001 Detaljregulering for Tana Bru (1974) 

 PlanId 1995003 Bebyggelsesplan for Seidajok skole (1995) 

 PlanId 2008001 Detaljregulering for Maskevarreveien (Ikrafttredelsesdato 24.01.2008) 

I reguleringsplan Detaljregulering for Tana bru er området regulert til offentlig bygg- undervisning og til 
friluftsområde der dagens VPP ligger.  

Lysløype- Skiløype er regulert inn i Bebyggelsesplan for Seidajok skole. 

I reguleringsplan Detaljregulering for Maskevarreveien er området regulert til konsentrert småhus 
bebyggelse (C2 og C3), friluftsområde (VPP), offentlig bygg- undervisning og skiløype.  

Planforslaget gjelder endring av plan 2008001. 
Arealet regulert til boliger samt eiendommen til Voksenpsykiatrisk poliklinikk som er avsatt til friluftsområde 
omreguleres til offentlig bebyggelse.  

1.4 Krav om konsekvensutredning, lovgrunnlaget 

Tiltaket er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvens- utredninger § 10, 

eller planprogram jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1. 

1.5 Planstatus: overordnete planer  

Nasjonale planer og Rikspolitiske retningslinjer, - relevante  

• 2014 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• 2019 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

Fylkeskommunale planer, - relevante  

• Fylkesplan for Troms 2014 - 2025 

• Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske Troms 2016-2021 

• Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027  

• Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028 

• Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017 – 2020 

Kommuneplanens arealdel 

Tiltaksområder er i kommuneplanens arealdel (KPA), vedtatt 12.06.2014, avsatt til boligbebyggelse (C2 og 

C3), friområde og offentlig eller privat tjenesteyting (VPP).  

1.6 Dokumenter som er utarbeidet til planforslaget (vedlegg) 

➢ Plankart og bestemmelser    15.12.2020 

➢ Planbeskrivelse inkl. ROS-analyse   21.12.2020 
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2 Planområdet – dagens situasjon 

2.1 Beliggenhet, berørte eiendommer og størrelse på planområdet 

Planområdet ligger ved Maskevarreveien. Planen omfatter eiendommene gnr./bnr. 13/89 og 13/234, og del 

av 13/28. Samlet utgjør planområdet ca. 22,5 daa. 

2.2 Dagens arealbruk og forholdet til omgivelsene 

I reguleringsplan Detaljregulering for Tana bru er området regulert til offentlig bygg- undervisning.  
Lysløypa er regulert inn i Bebyggelsesplan for Seidajok skole. 
I Detaljregulering for Maskevarreveien er området regulert til konsentrert småhus bebyggelse (byggeområde 

C2 og C3), friluftsområde (bebygd med Voksenpsykiatrisk poliklinikk, VPP), offentlig bygg- undervisning 

(brukes som friområde) og skiløype.

Del av gnr./bnr.13/28 som er tenkt for barnehagen, ca. 5 

000 m², er i planen regulert til konsentrert 

småhusbebyggelse, byggeområde C2, med maks. 

utnyttingsgrad er BYA=30%. Bygninger kan maksimalt 

oppføres i 1 etasjer over ferdig terreng.  

Resterende del av 13/28 som inngår  

i gjeldende plan er regulert til offentlig bygg- 

undervisning, men er i bruk som friområde for lek og 

rekreasjon, akebakke.  

Nord for eiendommen ligger regulert adkomst med 

parkering til naboeiendommen i nordvest som er bebygd 

med Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Tomta til VPP er i 

gjeldende reguleringsplan avsatt til friluftsområde og skal 

omreguleres. Adkomst og parkering kan deles med 

barnehagen. Antall biloppstillingsplasser skal fastsettes 

etter behov/ bygningsrådets skjønn.  Naboeiendom i sør 

er avsatt til offentlig bygg og undervisning og omfatter 

areal for samisk barnehage. 
 

Utsnitt av gjeldende plan

Friluftsliv og rekreasjon 

Resterende del av 13/28 som inngår i gjeldende plan er regulert til offentlig bygg- undervisning, men 

benyttes i dag som friområde og adkomst til friluftsområder i nord og vest, se grønn farge som viser frilufts- 

og grøntområder i kommuneplanens arealdel. Området mot vest og nordvest av planområdet er regulert til 

friområder. 

      Grøntbelte- Friområder    
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2.3 Topografiske forhold / vegetasjon  

Planområdet er forholdsvis flatt. Terrenget stiger mot vest der det ligger et høydedrag parallelt med elva i 
nord- sør retning. Denne skråningen er en del av allmenn friområde og brukes som akebakke. Midt i området 
på grensen mot VPP er en liten kolle som ønskes inkludert i uteområdet for den nye barnehagen. 
Vegetasjonen ved planområde består av småvokst bjørk av glissen karakter. Byggeområdet er i stor grad 
forholdsvis åpent. Humusdekket er tynt og dermed slitasjesvakt.  

Tanaelva ligger 800 m og Sieiddájohka 300 meter fra tiltaksområdet. Byggeområdet ligger 24 m over 
vannflate i Tanaelva og 10 m over Sieiddájohka, og fare for flom anses liten. 

2.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det var ved oppstart av arbeidet ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet (Kulturminnesøk).  

Sametinget har ikke meldt behov for å undersøke området, da det er ikke var fare for at tiltaket ville komme i 

konflikt med samiske kulturminner.  

2.5 Adkomst og trafikkforhold 

Planområdet ligger inntil Maskevarreveien. Adkomst til planområdet er fra E6 gjennom Tana via fylkesvei 98, 
Tanafjordveien, og Ringveien. Maskevarreveien er adkomsten til boligområdene ved Luossageaidnu, 
Duovvegeaidnu og Diddigeaidnu, og veien er beskjedent trafikkert med fartsgrense på 30km/ t.  
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2.6 Barnas interesser 

Barn og unges bruk av arealet vest for g/s vei gjennom friområdet der terrenget danner en naturlig akebakke 

skal sikres med reguleringsplanen.  

Akebakke   

2.7 Teknisk infrastruktur  

- Kommunal vann/avløp langs Maskevarreveien, se blå strek i illustrasjonen under.  
- Varanger kraft bekrefter at kapasiteten i området er tilstrekkelig for planlagt utbygging- ny 

barnehage. 
- Fiberrør langs Maskevarreveien frem til kum sør fra skiløype i nordøst hjørne til nabo i sør,    

gnr./bnr. 13/281 

      Kommunal VA     

2.8 Grunnforhold  

Grunnen består av sand. Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet (Miljødirektoratet). 

2.9 Risiko og sårbarhet 

Se punkt 4.11 Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS). 
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3 Planprosess 

3.1 Planprosess og medvirkning 

Planprosessen er gjennomført i henhold til Plan- og bygningsloven, kapittel 12:  
 

15.10.2020 Oppstartsmøte med Tana kommune. 

20.10.2020 Planvarsel: annonse i Sagat, Finnmarken og Avvir, brev/mail til berørte 
parter/grunneiere/myndigheter.  

27.11.2020 Frist for innsendelse av innspill og merknader til plantiltaket 

21.12.2020 Forslag til reguleringsplan innsendes kommunen for 1.gangs administrativ og politisk 
behandling. 

 
 
Innkomne merknader og innspill til planarbeidet er listet og kommentert i kap. 5. 
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4 Planforslaget og dets virkninger 

4.1 Beskrivelse av tiltakene  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig bebyggelse med ny barnehage inkl. adkomst og 
parkering, samt sikre bruk av off. friområde med lekeareal til allmenn bruk samt gang- og sykkelvei. 

4.2 Reguleringsformål – kort beskrivelse  

Offentlig privat tjenesteyting 
Formål omfatter:                                            

- Eksisterende bygg, VPP, byggeområde o_BOP1 
- Nytt bygg, barnehage, byggeområde o_BOP2 
- parkering, felles for VPP og barnehage, og mulig fremtidig bebyggelse, byggeområde o_BOP3 

Angitt bebyggelse komb. med andre angitte formål 
Formål omfatter:                                            

- Område brukt til almen friområde, g/s vei 
- Mulighet for ev. videre utvikling for offentlig/ privat tjenesteyting ønskes ivaretatt 

Skiløypetrase 

4.3 Naturverdier, naturressurser og naturmangfold  

Det er ikke registret verdifulle naturtyper eller truede arter innenfor planområdet.  
Mye av planområdet forblir som i dag, og bare området for barnehagen med uteoppholdsarealet nærmest 
bygget og adkomst inkl. parkeringsplassen blir berørt. Det skal strebes etter å bevare naturlig terrengform og 
vegetasjon på best mulig måte. 
Tomtene er bevokst med stedegen vegetasjon. Skrint jordsmonn og arrondering påkreve tilføring av mindre 
jordmasser ved beplantning. Overflatedekker velges med tanke på planlagt bruk for å sikre at erosjon 
gjennom bruk ikke blir for omfattende. En stor andel naturtomt bidrar til fordrøyning av overflatevann.   
 
Eksisterende trær skal bevares så langt mulig ved oppføring av nybygg og oppgradering av utelekeområdet 
for barnehagen. Tilplanting av ny vegetasjon skal primært bestå av stedegne vekster og trær. Planter og 
blomster skal være bievennlige. Vegetasjonen skal blant annet fungere som pedagogisk element, 
klimaplanting for bedre uteoppholdsarealer, tilfører området større økologisk- og biologisk verdi samt at det 
vil bidra til at utearealet til barnehagen visuelt sett fremstår som tilpasset småhusbebyggelse med hus og 
hager på andre siden av Maskevarreveien. 

4.4 Landskap og terrenginngrep 

Terrenghøyde på byggeområde ligger delvis under vei, Maskevarrevei med avkjøringsvei, og det er planlagt 

lokal terrengheving for å kunne løse overflatevann- naturlig avrenning fra bygget, og adkomst i ht. krav til 

universell utforming. Terreng stiger mot vest, og behovet for heving gjelder nærmest mot veien. 
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4.5 Friluftsliv, folkehelse, nærmiljø og kulturminner/kulturmiljø 

Området ligger inntil friluftsområde med rike ski-, tur- og lekemuligheter, og en av intensjonene med planen 

er å sikre bruken av disse. 

4.6 Vei, transport og trafikk  

Eksisterende avkjøring fra Maskevarreveien til VPP videreføres og ny adkomst til barnehagen løses fra 
denne. Det etableres en felles parkeringsplass for eksisterende og ny bebyggelse nord for avkjøringsveien, 
parkeringsplassen erstatter dagens parkering for VPP. På sørsiden av avkjøringsveien etableres dropp inn 
lommer mht. levering og henting av barn. Varelevering skjer via hovedinngangen og må skje utenfor 
leverings og hentetidspunktene for å unngå faresituasjoner. Tilkomst for nødetatene til barnehagen mot sør 
og utearealet ivaretas ved å etablere en mulig avkjøring nordvest for barnehagen forbi bygget ned til 
gårdsplassen. Denne avkjøringen skal ikke brukes til vanlig. 

4.7 Barnas interesser 

På området som tenkes bebygd med barnehage finnes en ishockey binge som ikke har vært i bruk på flere 
år. Ishockeybingen rives for å gi plass til nybygg. Dagens bruk av friområder med akebakke og gang- og 
sykkelvei som sikrer trygg skolevei videreføres, og planen ivaretar hensyn til barn og unges behov i hht. RPR 
og overordna plankrav. 

Foreløpig Situasjonsplan    
Ny Tana bru barnehage         
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4.8 Universell utforming 

        

Området er relativ flatt med en høydeforskjell 

mellom Maskevarreveien og byggeområdet. Fra 

adkomstveien- parkeringsplass vil det være mulig å 

etablere trinnfri adkomst med universell utforming 

frem til barnehagen. Det skal sikres trinnfri adkomst 

og utearealene til barnehagen skal være universelt 

utformet. Se vedlegg utomhusplan fra LARK. 

Adkomstveier og gang- og sykkelvei utformes med 

max. stigning 1:12.  

 

4.9 Støy 

På grunn av den lave trafikkmengden i området vurderes trafikkstøy som lite sannsynlig. Utbygging av 
område vil ikke medføre vesentlig økt trafikkmengde. Det finnes ikke støyende industri eller annet virksomhet 
i nærheten av planområdet. 

4.10 Teknisk infrastruktur   

- Tana kommune har bekreftet at dagens 
VA dekker behovene for området. 
 

- Varanger kraft bekrefter at kapasiteten i 
området er tilstrekkelig for planlagt 
utbygging- ny barnehage. 
 

- Fiberrør fra eksisterende kum ved naboen 
i sør til nytt bygg, se illustrasjon. 

 
 

4.11 Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) 

Vurderingen er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/DSB1. Kartlegging 
av risiko og sårbarhet identifiserer aktuelle uønskede hendelser og vurderer sannsynligheten for at de 
opptrer og konsekvensen av dem hvis de inntreffer.  
 
  

 
1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene 

(2001), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). 
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Sannsynlighet 
Begrep Forklaring 

Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig  
(1) 

Mindre enn en gang i løpet av 50 år.  Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende situasjoner, men det 
eksisterer en teoretisk sjanse for at hendelsen inntreffer. 

Mindre sannsynlig  
(2) 

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

Hendelsen kan inntreffe, men det er mindre sannsynlig. 

Sannsynlig 
(3)  

Mellom en gang i løpet av ett år og 
en gang i løpet av 10 år. 

Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer. 

Meget sannsynlig 
(4)  

Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at hendelsen inntreffer, faren er 
kontinuerlig til stede. 

Tabell 1. Vurderingen av sannsynlighet tar utgangspunkt i historiske data, lokalkunnskap, statistikk, 
ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av om fremtidige klimaendringer kan påvirke 
dette bildet. Vektet for sannsynlighetsgrad fra 1 – 4.  

 
Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

Begrep Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 

2.  
Mindre alvorlig 

Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom 
reservesystem ikke fins 

3.  
Alvorlig 

Behandlingskrevende skader Midlertidig/behandlings-
krevende skade 

System settes ut av drift over lengre tid; 
alvorlig skade på eiendom 

4.  
Svært alvorlig 

Personskade som medfører 
død/varig mén; mange skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; 
uopprettelig skade på eiendom 

Tabell 2. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser, vektet for alvorlighetsgrad fra 1 – 4  

 

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens: 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig. 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. 

• Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. 

• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 

 
Risikoforhold vurderes opp mot gjeldende grenseverdier i aktuelle forskrifter/retningslinjer, for eksempel: 

- Skred, flom og stormflo – kapittel 7 Byggeteknisk forskrift 
- Radon - §13-5 Byggeteknisk forskrift 
- Forurensning i grunn – kapittel 2 Forurensningsforskriften med vedlegg 1 
- Luftforurensning - kapittel 7 Forurensningsforskriften 
- Elektromagn. stråling § 26 Strålevernforskriften. Statens Strålevern veiledning: grenseverdier/utredningsmiljø 
- Støy - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

Uønskede hendelser som er aktuelle for planområdet er vist i tabellen (3) under. Det er vurdert både risiko 
for planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene. 
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Hendelse/Situasjon Aktuelt  Sanns. Kons Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

1. Masseras/skred; 
steinsprang 

Nei    
 
 
 
 
 
 
 

 

Her er ingen risiko for skred og 
steinsprang. Grunnen består av 
flere titalls meter med sand og et 
tynt vegetasjonsbelte inkl. 
beskjedent skogbelte. Tomta er 
omringet av bygg fra nyere tid. 
 
I forbindelse med ny Tanabru ble 
det gjort grunnundersøkelse i 
nærområdet. Ingen forekomst av 
kvikkleire, og sannsynligvis heller 
ikke på barnehagetomta. 
 
Grunnforhold/-undersøkelser 
dokumenteres i byggesaken.  

2. Snø-/isras Nei    Ikke relevant  

3. Flomras; kvikkleire Nei    Ikke relevant 

4. Elveflom Nei    Lite relevant – Tomta ligger et 
godt stykke vekk fra elva. Liten 
fare for flom 

5. Tidevannsflom, stormflo Nei    Ikke relevant 

6. Havnivåstigning Nei    Ikke relevant 

7. Radongass Nei    Graden av radon i planområdet er 
usikkert. Dette må vurderes 
nærmere med byggesak mtp. 
tiltak i nybygg og om det er gjort 
målinger av betydning i området.  

8. Vindutsatt Nei    Området er lite vindutsatt. 
Fremherskende vind er fra nord. 
Mot vest er det terrenghøyde/litt 
vegetasjon og mot sør og øst er 
det litt bebyggelse. Nytt bygg 
lokaliseres nord på tomta. 

9. Nedbørutsatt Nei    Området er ikke spesielt utsatt for 
nedbør. Deponering av snø/ 
ivaretas på egen eiendom/ 
barnehagen. Evt. krav om snø-
fjerning klargjøres i byggesak 

10. Terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare  

Nei    Det er ikke store terrengfall på 
barnehagetomta/i området. 
Arealet er delvis lavere enn veien 
og med grøft langs Maskevarre-
veien. 
 
Barnehagens uteareal er inn-
gjerdet mot tilstøtende areal. 

11. Annen naturrisiko  Nei    Ikke relevant 

12. Sårbar flora Nei    Ikke relevant 

13. Sårbar fauna/fisk Nei    Ikke relevant 

14. Naturvernområder Nei    Ikke relevant 

15. Vassdragsområder Nei    Ikke relevant 

16. Automatisk fredete 
kulturminner  

Nei     Det er ikke registrert automatiske 
fredete fornminner i området. 
Aktsomhet gjelder (PBL).  
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Hendelse/Situasjon Aktuelt  Sanns. Kons Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

17. Nyere tids kultur-
minner/-miljø 

Nei    Det er ikke registrert verneverdige 
/fredete bygninger i området. 
  

18. Viktig landbruksareal 
jord/skog/kulturlandskap 

Nei    Ikke relevant 

19. Parker/friluftsområder  Nei    Planen sikrer fortsatt tilgang og 
bruk av friområdene rundt og på 
tomta. I vest er fine turområder, 
silebakke og opparbeidet gangvei 
til basseng og skoler mm. Videre 
er tur-/skiløypa sikret av inn-
gjerdet uteareal i barnehagen. 

20. Andre sårbare områder  Nei     

21. Vei, bru, knutepunkt Nei    Eksisterende kjøreveier i området 
benyttes. Til barnehagen benyttes 
samme adkomst avkjørselsvei 
som til VPP. Maskevarreveien 

22. Havn/kaianlegg/farled Nei    Ikke aktuelt 

23. Sykehus/-hjem, andre 
institusjoner 

Nei    Tiltaket påvirker/medfører ikke 
risiko for dette temaet. 

24. Brann/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar, utrykning  

Nei    Plassering av bygninger i området 
og adkomstveger med parkering - 
er i hovedsak på flate partier. Her 
ivaretas adkomst for utrykning og 
manøvrering inntil bygninger  

25. Kraftforsyning  Nei    Lysmaster på turvei (-ledningsnett 
i bakken) og rundt isbanen (-
luftspenn) på tomta, skal fjernes. 
Langs gangveien til skolen er det 
ledningsnett i bakken. Lyssetting 
her beholdes. 
 
Ledningsnett skal være i bakken. 
Kraftforsyning avklares nærmere i 
en byggesak.  

26. Vannforsyning Nei    Her vises til Tana kommune sin 
hovedplan for vann og avløp. 
 
Tilknytning – og kapasitet inkl. 
slukkevann må avklares med 
brann og VA/avløp - i en 
byggesak  

27. Forsvarsområde Nei     

28. Tilfluktsrom Nei     

29. Annen infrastruktur – 
fiber, nett ol. 

Nei      Varanger kraft eier fiberkablene i 
området. Plasseringen av disse 
må sjekkes med dem. 
  

30. Kilder til akutt forurens-
ing i/ved planen 

Nei    Ikke avdekket/kjennskap om dette 
i området.  

31. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for akutt 
forurensning 

Nei    Bygninger/anlegg oppføres iht. 
krav i TEK 17 og krav til tiltak iht 
Forurensningsforskriften.  
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Hendelse/Situasjon Aktuelt  Sanns. Kons Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

32. Kilder til varig forurens-
ning i/ved planområdet 

Nei    Ikke aktuelt  

33. Kan tiltaket medføre 
forurensning til grunn 
eller sjø/vassdrag 

Nei    Ikke aktuelt 

34. Forurenset grunn  Nei    Ikke avdekket /kjennskap om 
dette.  

35. Kilder til støy i/ved 
tiltaket (inkl trafikk) 

Nei    Planområdet er lokalisert langs 
Maskevarreveien som er 
tilførselsvei i området. Dette er 
hovedsakelig et boligområde med 
fartsgrense på 30 km/t, farts-
dumpere og trafikkmengden er 
liten/begrenset. Trafikkstøy i 
planområdet vurderes ikke som et 
problem. 
 
Lekeområdet for barnehagen er 
også skjermet mot evt. støy fra 
vei og parkering av bygningen og 
tett inngjerding mot veg.  

36. Medfører tiltaket økt 
støybelastning 

Ja 3 1  Trafikken til ny barnehage er i 
hovedsak begrenset til levering og 
henting. Dette gir en begrenset 
liten økning av trafikk-støy i 
området/for naboer. 
 
Videre er naboer og friområdet 
skjermet for «støy» fra barns ute-
lekeareal med bygningen, dels 
tette le-gjerder, boder og lekerom.  
Disse vil i noen grad redusere 
opplevelsen av lyd ved aktivitet - 
samt skjerme for innsyn fra/til 
nabolaget.  

37. Høyspentlinje (elektro-
magnetisk stråling) 

Nei    Ingen høyspentlinje inne på  
området  

38. Skog-/lyngbrann Nei    Ikke relevant 

39. Dambrudd Nei    Ikke relevant 

40. Reg. vannmagasiner.  Nei    Ikke relevant 

41. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc 

Nei    Ikke relevant 

42. Risikofylt industri (f.eks 
kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke relevant 

43. Avfallsbehandling Nei    Ikke relevant 

44. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke relevant 

45. Ulykke med farlig gods 
til/fra/ved planområdet 

Nei    Ikke relevant 

46. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3  På ny parkeringsplass etableres 
dropp-lomme/fortau med 
enveisrettet kjøring for 
avsetting/henting av barn i barne-
hagen. Her er gående skjermet 
for rygging og kjøring.   
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Hendelse/Situasjon Aktuelt  Sanns. Kons Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

 
I midten er det parkeringsplass for 
de ansatte. Viktig at ferdsels-
mønsteret er tydelig - med 
oversiktlige kjørefelt og avstand 
for rygging – spesielt når opphold 
mellom bilene.  

47. Ulykke med 
gående/syklende  

Nei    I planområdet er gangvei/ 
skiløypa til friområdet ivaretatt.  
 
Turgåere benytter eksisterende p-
plasser ved samisk barnehage og 
skolen/ svømmehallen. 

48. Andre ulykkespunkter 
langs veg eller bane 

Ja 1 3  Det er ikke bussforbindelse i 
området. Langs hovedveien er det 
fortau på østsida og rimelig god 
oversikt i terrenget mht. kryssing.  
 
Av trafikksikkerhetsmessige 
grunner benyttes eksisterende 
avkjørselsvei til VPP - også til 
planområdet /ny barnehage. 
Vegbredden er rimelig god, men 
pga. økt virksomhet/ulike 
aktiviteter og evt. samlet 
parkering på C3 - bør fortau 
vurderes.  Gangfelt på 
hovedveien bør vurderes. 

49. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei     

50. Potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?  

Nei     

51. Annen virksomhetsrisiko Nei      

52. A. Utfylling / rekkefølge 
B  f.eks riveavfall 
C  f.eks byggegrop 

Nei    Kravspesifisering – 
utbyggingsplan m.v. for fjerning 
av isbane, fjerning av el-
føringer/master samt remontering 
av lysmaster langs gangvei -
fastsettes i entreprise-grunnlaget 
og ifm byggesaken. 

Nei    

Nei     

Aktuelle hendelser er plassert i risikodiagrammet under, tall henviser til type hendelse/situasjon; 
 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig 36    

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig   46, 48  

Tabell 4. Risikodiagram i forhold til hendelser 1-4 
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4.12 Avbøtende tiltak 

Aktuelle risikoreduserende og avbøtende tiltak oppsummeres for planlagt virksomhet, nr. pkt. iht ROS-matrise; 
   

- 36. Medfører tiltaket økt støybelastning 
Trafikken til ny barnehage er begrenset til levering og henting. Dette gir en begrenset liten økning av 
trafikkstøy i området. 

 
Videre er det litt «støy» fra barns utelekeareal. Med dels tette le-gjerder, boder og lekerom - blir 
dette noe redusert. I tillegg skjermer disse for innsyn fra/til nabolaget. 
 

- 46. Ulykke i av-/påkjørsler  

Foreslått arealutnyttelse for parkering samt dropp-sone for levering/henting i barnehagen - er 

oversiktlig. Redusert behov for rygging i barnehageområdet bidra til større trygghet.  

 

Levering/hentinger av varer til/fra barnehagen bør skje utenom hente-/leveringstid av barna. 

 

- 48. Ulykke med gående/syklende 

Etablering av gangfelt over hovedveien til gangsone langs avkjørselen til området bør prioriteres. 

Evt. fortau langs avkjørselsveien må vurderes på sikt.  
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5 Innspill og merknader til tiltaket og planarbeidet 

5.1 Innkomne merknader  

Tabellen under oppsummerer innspill til planvarselet, med kommentarer. Merknader er vedlagt planforslaget.  

Nr. Avsender Innspill/merknad og planleggers kommentar 

1 Fylkesmannen i Toms og 

Finnmark 

Innspill/merknad 
1. Universell utforming mht. barn og unges mulighet å delta i lek og 

aktivitet. 
2. Miljø, Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 
Kommentar 
1. universell utforming tatt med i planbestemmelsene jf. 2.6.  
2. Se punkt 4.3. i beskrivelsen og 12.- 15. i ROS analysen. 

   

2 Toms og Finnmark 

Fylkeskommune 

Innspill/merknad 
1. Vurdering av konsekvensen for barn og unge 
2. Oppgave for å sikre estetiske kvaliteter 
3. Samferdsel, trafikksikkerhet 
4. Aktsomhetsplikt, arkeologi, med i bestemmelsene 

Kommentar 
1. Forhold til barn og unge, se pkt. 4.7. 
2. Estetikk tatt med i planbestemmelsene, se pkt. 3.2. 
3. Planområdet inkluderer ikke vei og berører ikke fylkesvei.  
4. Tatt med i planbestemmelsene, se pkt. 1.3. 

   

3 Tana Idrettsråd Innspill/merknad 
Ønske om ny plass for ishockey-/ skøytebane 
Kommentar 
Kommunen følger opp innspillet. Bane ikke påført anleggregisteret i Tana 
kommune og det er ikke søkt om spillemidler for anlegget. 

   

4 Sametinget Innspill: 
Aktsomhetsplikt, arkeologi, med i bestemmelsene 
Kommentar 
Tatt med i planbestemmelsene, se pkt. 1.3 

   

   

 

 


