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1 Om planarbeidet 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Eiendommen gbnr 87/2 er forholdsvis stor og har en sentral beliggenhet i Gaupne sentrum. 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om fortetting med 3 nye eneboliger. 

1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ingeniørservice AS på vegne av hjemmelshaverne Marit 

og Arne Ringstad. 

1.3 Konsekvensutredning 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften. 

1.4 Planprosessen 

1.4.1 Tidligere saksgang 

19.02.2018 Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til 

berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til 21.03.2018 

21.02.2018 Kunngjøring i Sogn Avis med frist for merknader satt til 21.03.2018 

 

Kunngjøringsannonse Sogn Avis.    
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Det er kommet inn følgende uttalelser til planarbeidet: 

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, brev datert 26.02.2018 

Fylkeskommunen har ikke kunnskap om automatisk fredede kulturminner i tiltaksområdet, og 

har således ikke avgjørende merknader til planen når det gjelder dette temaet. Da det likevel 

kan ligge automatisk fredede kulturminner i området gjøres det oppmerksom på at 

tiltakshaver har plikt til å vise varsomhet og til og straks melde i fra til Sogn og Fjordane 

fylkeskommune ved Kulturavdelinga dersom en under arbeidet skulle støte på automatisk 

fredet kulturminner, jfr. § 4, 2. ledd i kulturminneloven. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til etterretning. 

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, brev datert 21.03.2018 

Fylkesmannen benytter et eget skriv med merknader ved oppstart av reguleringsarbeid. I 

denne saken legges det vekt på at det i planbeskrivelsen gjøres rede for hvilke virkninger 

planen vil få for grønnstruktur, barn og unge, universell utforming, forurensing, areal- og 

transportplanlegging, samfunnssikkerhet og støy. 

 

Fylkesmannen mener at en fortetting med 2-3 nye eneboliger innenfor planområdet gir en god 

arealutnyttelse, og de har ikke avgjørende merknader til arealbruken. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

for planområdet (kapittel 6). Fortetting i sentrumsnære områder vurderes som positivt for 

samordnet areal- og transportplanlegging. Planens virkninger framgår av kapittel 5 i dette 

dokumentet. 

 

Sogn brann og redning IKS, brev datert 22.03.2018 

Sogn brann og redning IKS ber om at «Rettleiar om tilrettelegging for rednings- og 

sløkkemannskap i distriktet til Sogn brann og redning IKS» blir lagt til grunn.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Av veilederen går det fram at det ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner skal 

legges til rette for adkomst for 

brannvesenet fram til hovedinngang på alle 

bygg innenfor planområdet. Det stilles 

blant annet krav til minimum 3,5 meter 

kjørebanebredde og 13 meter svingradius 

(ytterkant vei).  

Eksisterende adkomstvei inngår i 

reguleringsplan for Gaupne sentrum, og er 

ikke dimensjonert i henhold til 

brannvesenets veileder. På kartskissen til 

høyre er det vist sporingskurve for lastebil, 

 
Kartskisse som viser sporingskurve for lastebil, 
samt 45 meter avstand fra veiene Øygata i 

nord og Grandmo i syd.

og denne viser at det er mulig å komme inn til planområdet slik veisituasjonen er i dag. En 

eventuell oppgradering av veien til en svingradius på 13 meter vil medføre behov for å 

erverve areal ved krysset fra boligeiendommene gbnr 84/31 og 84/29. Forslagsstiller vil også 

påpeke at hele reguleringsområdet ligger innenfor en avstand på 45 meter fra Øygata eller 
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Grandmo, samt at reguleringsområdet har en sentral beliggenhet i forhold til innsatstid ved en 

eventuell utrykningssituasjon. 

Når det gjelder krav til slukkevann er det i reguleringsbestemmelsene innarbeidet en 

bestemmelse som sikrer at tilfredsstillende kapasitet skal dokumenteres før det gis 

byggetillatelse innenfor planområdet.  

1.5 Lokalisering og avgrensning av planområdet 

Reguleringsområdet er lokalisert i Gaupne sentrum. 

 

Oversiktskart (Norge i bilder, Luster 2012). Lokalisering av reguleringsområdet er vist med 

stjerne.  

I tillegg til eiendommen gbnr 87/2 inngår en mindre del av gbnr 87/23 i reguleringsområdet 

som totalt omfatter 2156,6 m2.  

1.6 Eierforhold 

Tabell 1-1 Eierforhold innenfor planområdet 

Gnr/bnr Hjemmelshaver Kommentar 

87/2 Marit og Arne Ringstad 2054,2 m2 

87/23 Luster kommune 102,4 m2 
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2 Planstatus og rammer for planarbeidet 

2.1 Regionale føringer 

For planarbeid foreligger det en rekke sentrale føringer i form av stortingsmeldinger, 

rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer. De viktigste føringene er knyttet til 

klima og energi, folkehelse, barn og unge, kulturkvaliteter, landskap og samfunnssikkerhet. 

2.2 Lokale føringer 

Det overordna lokale plangrunnlaget er kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 

arealdel og vedtatte reguleringsplaner. 

2.2.1 Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel legger overordnede føringer for utvikling av arealbruken i 

kommunen. I arealdelen (2015-2026, vedtatt 05.03.2015, PlanID 2014001) er 

reguleringsområdet avsatt til boligbebyggelse. 

 

Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel. Sort stiplet strek viser reguleringsområdet. 

I punkt 5.2.2 i de utfyllende bestemmelsene stilles det krav til lekearealer og 

biloppstillingsplasser i boligområdene: 

- I områder for frittliggende / konsentrert boligbebyggelse skal det settes av henholdsvis 

minimum 50 m2 / 25 m2 per boenhet til lekeareal 

- I uregulerte områder er det krav om 2 biloppstillingsplasser per boenhet. Bilene må 

kunne snu på egen eiendom. 
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5.6 Hensynssoner  

Faresone flom (H320) 

«Område merka som faresone flaum H320 samsvarar med NVE si avgrensning av 

flaumutsette areal i Gaupne ved ein 200-årsflaum. Området er vist på eige temakart. For 

tiltak innafor området gjeld krav til ROS-analyse. Tiltak innafor området skal vurderast av 

fagkunnig, og eventuelle naudsynte sikringstiltak skal vere gjennomført før tiltak kan setjast i 

verk. 

For nybygg med kjellar på område som ligg inntil og mindre enn 2,5 m høgare enn 

flaumsona, må det liggja føre dokumentasjon for at kjellar er / vert sikra mot inntrenging av 

vatn, før løyve kan gjevast.» 

2.2.2 Reguleringsplaner 

 

Kartutsnitt av gjeldede reguleringsplaner. Sort stiplet strek viser reguleringsområdet. 

Eiendommen gbnr 87/2 inngår hovedsakelig i reguleringsplan for Gaupne sentrum, vedtatt 

24.06.1998, PlanID 1998002. En mindre del av eiendommen i øst inngår i reguleringsplan for 

Øyagata 25, vedtatt 25.06.2017, PlanID 2015006. Gjeldende reguleringsformål i begge 

planene er boligformål, og detaljreguleringsplanen vil erstatte overlappende deler av disse 

planene. 

Av planbeskrivelsen til reguleringsplanen for Øyagata 25 går det fram at planen også 

innebærer «behov for areal på gbnr 87/2 til bustadføremål og friområde. Inngrepet i denne 
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eigedomen følgjer også av gjeldande reguleringsplan for området. Det er ønskjeleg å få til eit 

makebytte også med denne eigedomen, men dette er ikkje ein føresetnad for å realisere 

bustadprosjektet.» 

2.3 Pågående planarbeid 

I møte 28.08.2013, sak 13/102, vedtok formannskapet / kommuneplannemda i Luster 

kommune at arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel skulle igangsettes. Frist for 

innspill til planarbeidet var satt til 06.11.2017, og det er lagt opp til en framdrift hvor det tas 

sikte på å få vedtatt ny arealdel før sommeren 2018. 
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3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Dagens arealbruk 

Innenfor eiendommen gbnr 87/2 er det i dag et bolighus, en låve og hageareal. Eiendommen 

har adkomst fra den kommunale veien Grindmo. Mellom planområdet og landbruksarealene 

mot nord ligger Øygata med tilhørende gang- og sykkelvei. På naboeiendommen mot øst er 

en ny lavblokk på tre etasjer under planlegging / oppføring. Tilgrensende boligeiendommer i 

syd og vest består av småhusbebyggelse med relativt lav byggehøyde.  

 

Norge i bilder (Sogn 2017) 

 

Grindmo 

Øygata 
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3.2 Grønnstruktur, uteareal og vegetasjon 

 

Kartutsnittet ovenfor viser nærliggende skoler og barnehager (rød sirkel) og grønnstruktur / 

friområde / lekeplasser (grønn sirkel / stiplet linje). Reguleringsområdet er markert med 

stjerne. 

3.3 Barn og unges interesser 

Innenfor en avstand på vel 100 meter fra planområdet ligger det to friområder / lekeplasser, 

område FR3 i reguleringsplan for Gaupne sentrum og område GF i reguleringsplan for 

Øygata 25, som er offentlig tilgjengelige. Begge plassene er tilgjengelig fra planområdet via 

regulert gang- og sykkelvei. 

3.4 Landskap og topografi 

Planområdet ligger ca 3 meter over havet. Terrenget i Gaupne sentrum er relativt flatt, og 

Gaupnefjorden ligger i syd. Rundt sentrum er det høye fjell i vest, nord og øst.  

3.5 Vind, lokalklima og solforhold 

Gaupne er påvirket av daltrekkene fra Jostedalen og elva Jostedøla. Det flate terrenget i 

Gaupne sentrum gir forutsetninger for gode solforhold. Planarbeidet reiser ikke spesielle 

utfordringer knyttet til lokalklima eller sol. 

3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. 

LEK 

LEK 
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3.7 Naturmangfold / friluftsliv 

Innenfor planområdet er det ikke registrert naturverdier i Miljødirektoratets Naturbase eller 

registrerte spesielle verdier knyttet til nærmiljø og friluftsliv. 

3.8 Trafikkforhold 

Eiendommen har adkomst via den kommunal veien Grindmo. Langs hovedveien Øygata er 

det etablert gang- og sykkelvei.   

 

3.9 Spesielle miljøforhold 

3.9.1 Grunnforhold 

I henhold til Nasjonal løsmassedatabase (NGU) består løsmassene i området av elveavsetning 

hvor sand og grus dominerer.  

 

Kartutsnitt fra Nasjonal løsmassedatabase. 

Utbygging i dette området vil ikke innebære negative konsekvenser for grunn- eller stabilitet i 

området. 

3.9.2 Flom 

Reguleringsområdet ligger innenfor en sone som i følge NVE’s Aktsomhetskart for flom viser 

at arealet kan være utsatt for flomfare. Flomsonekart viser at planområdet blir oversvømt ved 

500-års flom, mens det ligger som lavpunkt ved 200-års flom. 
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Kartutsnitt fra NVE’s flomsonekart. 

3.9.3 Støy og forurensning 

I nord grenser reguleringsområdet til den kommunale veien Øygata hvor skiltet hastighet er 

50 km/t. I nylig vedtatt (juni 2017) reguleringsplan for naboeiendommen Øygata 25 ble det 

ved bruk av sjablongmetoden, ut fra hastighet og trafikkmengde (ÅDT 500), vurdert at det 

ved en byggegrense på 10 meter fra senterlinje vei ikke ville bli liggende boliger innen rød 

støysone. Nærmeste bolig ville imidlertid få uteareal innenfor gul støysone, men likevel med 

muligheter til å få skjermet uteareal utenfor gul støysone. I vurderingen ble det også lagt vekt 

på at reell ÅDT sannsynligvis er langt mindre enn 500, samt at andel tungtrafikk er tilnærmet 

lik null.  

Etter forslagsstillers vurdering er situasjonen i foreliggende reguleringsområde identisk. 

Eneboligen nærmest Øygata vil få tilfredsstillende støyforhold vest på tomta.  

3.10 Kommunaltekniske forhold 

Nye boliger skal tilknyttes det kommunale VA-nettet. I følge opplysninger fra kommunen har 

eksisterende vann- og avløpsanlegg kapasitet til å betjene tre nye eneboliger i dette området. 
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4 Beskrivelse av Planforslaget 

4.1 Formål med planforslaget 

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for fortetting med tre nye eneboliger 

på eiendommen gbnr 87/2. Illustrasjonsplanen nedenfor viser tomtestørrelser, forslag til 

plassering av ny bebyggelse, adkomst og lokalisering av minimum 50 m2 uteoppholdsareal 

innenfor hver enkelt boligtomt. 

 

Illustrasjonsplan. 
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4.2 Arealbruk 

4.2.1 Reguleringsformål og arealregnskap 

Tabellen under viser arealregnskap for reguleringsplanen: 

Tabell 4-1 Arealtabell reguleringsformål. 

 

Arealtabell 
 

§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg Betegnelse Areal (m2) 

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) BFS 1936 m2 

   

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur 
 Areal (m2) 

Kjøreveg (offentlig) o_SKV 151 m2 

Kjøreveg (privat) f_SKV 69 m2 

   

Sum planområde  2156 m2 
   

§12-6. Hensynssoner   

Faresone - flom H320 2156 m2 

 

4.3 Byggegrenser 

Mot Øygata er det avsatt en byggegrense på 10,0 meter fra senterlinje vei på 

reguleringsplankartet. Mot naboeiendommer er det lagt inn en byggegrense på 4,0 meter. I 

reguleringsbestemmelsene er det lagt til rette for at frittliggende garasjer med bruksareal inntil 

50 m2 og mønehøyde inntil 5,0 meterkan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense.  

4.4 Bebyggelse og anlegg 

Eksisterende låve forutsettes revet. Reguleringsforslaget legger til rette for at det kan fradeles 

tre nye tomter til eneboligbebyggelse fra eiendommen gbnr 87/2. I reguleringsbestemmelsene 

er det fastsatt en maksimal mønehøyde på 8,0 meter regnet fra ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå. Det er forutsatt at bebyggelsen skal ha saltak.  

Illustrasjonene nedenfor viser volumer av framtidig bebyggelse i henhold til rammene i 

reguleringsforslaget, dvs. møne ligger på kote +11. Til sammenlikning ligger mønet på 

eksisterende bolig / låven på gbnr 87/2 på kote +10,03 / +9,20. Framtidig bebyggelse på 

naboeiendommen Øygata 25, hvor gjeldende reguleringsplan hjemler en gesimshøyde på 9,5 

m /  mønehøyde på 12,5 m (tre etasjer), er ikke lagt inn i illustrasjonene.  

Når det gjelder universell utforming forutsettes det at krav i teknisk forskrift blir ivaretatt ved 

utbygging av området.  
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Fra nordøst  

 

Fra sydøst 

 

Fra vest 

4.5 Grad av utnytting 

Ved utarbeidelse av reguleringsplanen er følgende forutsetninger lagt til grunn: 

- Nye eneboliger med 84 m2 grunnflate (7 x 12 m) 

- Nye garasjer med 30,4 m2 grunnflate 

- Biloppstillingsplass 18 m2 (samt en p-plass i garasje) 

- Bebygd areal for eksisterende enebolig (inkl. en biloppstillingsplass) utgjør 123 m2 
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Kartutsnitt som viser tomtestørrelser. 

Beregning av %-BYA: 

Tomt Tomteareal Bebygd areal %-BYA 

1 512 123,0 24,0 % 

2 521 132,4 25,4 % 

3 459 132,4 28,8 % 

4 442 132,4 30,0 % 

 

Detaljreguleringsforslaget legger til rette for at det kan oppføres ny bebyggelse innenfor en 

utnyttelsesgrad på 30 prosent BYA (%-BYA). 
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4.6 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

4.6.1 Veg og adkomst 

 

Kartutsnitt av gjeldende reguleringsplan m/eiendomsgrenser. 

De nye boenhetene i reguleringsområdet skal ha adkomst via regulert vei KV4 (kommunal vei 

på gbnr 84/22 og 87/23). I gjeldende reguleringsplan for Gaupne sentrum er 

reguleringsbredden på denne veien 4,5 meter nærmest hovedveien, mens reguleringsbredden 

lengre øst, mellom gbnr 87/2 og 84/31, er 4,0 meter. Kant veidekke på eksisterende vei ligger 

ca 0,5 meter inne på eiendommen gbnr 87/2. 

Ut fra kartet er eiendomsgrensen mellom KV4 og boligeiendommen gbnr 84/29 «usikker» 

(ikke koordinatbestemt). Forholdene på stedet tilsier imidlertid at minste avstand mellom 

eiendomsgrensene til Gbnr 84/31 og 84/29 er 5,9 meter. Med tanke på at formålet med 

reguleringsforslaget er å legge til rette for tre nye boenheter innenfor eiendommen gbnr 87/5 

legger reguleringsforslaget til rette for at den delen av KV4 som inngår i planområdet kan 

utvides fra 4,0 til 5,0 meters bredde (3 m kjørebanebredde), jfr. område o_SKV på plankartet. 

Kjørevei f_SKV reguleres til felles kjørevei for de to boligtomtene som skal ha adkomst via 

denne veien. 

4.7 Hensynssoner 

4.7.1 Faresone - flom 

Planområdet ligger innenfor avgrensning av flomutsatt areal ved en 200-års flom. På 

reguleringsplankartet er dette vist som hensynssone for flom. I reguleringsbestemmelsene er 

forutsatt at det ikke kan oppføres bebyggelse med kjeller i dette området, samt at golvnivået 

minimum må ligge på kote + 3,5. 

84/29 

5,9 m 
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4.8 Avfallshåndtering 

Eksisterende kommunal adkomstvei inn til reguleringsområdet er ikke dimensjonert med 

snuhammer o.l. for kjøring med større renovasjonskjøretøy. Felles plass for oppstilling av 

renovasjonsbeholdere for boenhetene innenfor reguleringsområdet må derfor løses utenfor 

planområdet, i nærheten av avkjøringen fra Grindmo (hovedveien), fortrinnsvis på gbnr 

84/22. Før det gis byggetillatelse for nye boenheter innenfor planområdet må det framlegges 

dokumentasjon som viser at dette er sikret i henhold til gjeldende krav. 

 

4.9 Rekkefølgekrav 

I reguleringsbestemmelsene er det innarbeidet rekkefølgebestemmelser som sikrer at følgende 

forhold skal være ivaretatt før det gis byggetillatelse innenfor planområdet: 

- Plass for oppstilling av avfallsbeholdere i henhold til krav fra renovasjonsselskapet 

- Dokumentasjon på at området har tilfredsstillende tilgang på slokkevann  
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5 Virkninger av planforslaget 

5.1 Overordnede planer 

Regulering til boligformål er i henhold til fastsatt arealbruk i kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens bestemmelser vedrørende uteoppholdsarealer og parkeringsdekning er lagt 

til grunn for reguleringsforslaget. Likeledes er det tatt hensyn til «faresone flom» ved at det er 

stilt krav om at gulvnivå på ny bebyggelse ikke skal ligge lavere enn kote +3,5. 

5.2 Stedets karakter 

Med tanke på at det på naboeiendommen er lagt til rette for at det kan oppføres et bygg med 

tre etasjer vil en småhusbebyggelse med mønehøyde på inntil 8 meter være akseptabelt på 

denne eiendommen. Det bør imidlertid ved søknad om byggetillatelse ses nærmere på hvilken 

byggehøyde som gir et estetisk godt resultat på de forholdsvis smale tomtene.  

5.3 Trafikkforhold 

 

Kartskisse som viser utvidelse av veiareal / areal (grønn skravur) som kan justeres mot gbnr 

87/26 (lilla areal). 

I detaljreguleringsplanen er det foreslått å øke regulert veibredde på den delen av kjørevei 

KV4 som inngår i planområdet fra 4,0 til 5,0 meter (3 m kjørebanebredde). I tillegg bør 

offentlig vei (jfr. område o_SKV på plankartet) utvides slik at boligeiendommen gbnr 87/26 
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får direkte adkomst fra denne veien. Foreslåtte veiutvidelse innebærer at 48 m2 av gbnr 87/2 

kan omdisponeres til veiformål, jfr. skravert grønt areal på kartutsnittet ovenfor.   

Reguleringsforslaget legger også til rette for at 3 m2 av gbnr 87/2 kan tillegges gbnr 87/26, jfr. 

lilla areal på kartskissen.  

5.4 Sol- og skyggeforhold 

 
Jevndøgn (21. mars) kl 12:00 

 
Jevndøgn kl 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sommersolverv (21. juni) kl 12:00 

 
Sommersolverv kl 15:00 

 
Sommersolverv kl 18:00 

 

Alle boenhetene vil få gode solforhold på syd-/vestvendte uteplasser. Nytt leilighetsbygg på 

naboeiendommen Øygata 25 vil imidlertid kaste skygge på deler av de nærmeste 

boligtomtene om formiddagen. 



Planbeskrivelse  Side 18 

 

Ingeniørservice AS  Ringstad 

 

5.5 Barns interesser 

Reguleringsforslaget innebærer at alle boligtomtene i planområdet får tilfredsstillende 

uteoppholdsarealer mot syd-/sydvest. Planforslaget hjemler en beskjeden utbygging i antall 

boenheter, og kommunal planmyndighet har ikke stilt krav om innregulering av lekeplass i 

dette området. Det vises i den forbindelse til at alle boenheter vil ha trygg og trafikksikker 

adkomst til offentlig tilgjengelige friområder / lekeplass i umiddelbar nærhet.  

 

 

 

 



Planbeskrivelse  Side 19 

 

Ingeniørservice AS  Ringstad 

 

6 Risiko- og sårbarhetsvurderinger 
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 

 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 

12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 

herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko 

for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. 

 

 

Metode  

Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn: 
• Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

• Analyse av uønskede hendelser 
• Risikoreduserende tiltak 

 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. 

 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 

påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene (konsekvenser for planen / konsekvenser av planen). 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:  

• Svært sannsynlig (4)  - Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede  

• Sannsynlig (3)  - Kan skje av og til; periodisk hendelse  

• Mindre sannsynlig (2)  - Kan skje (ikke usannsynlig)  

• Lite sannsynlig (1)  - Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende 

situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse for at 

den kan inntreffe  

  

 Vurdering av konsekveser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 

• Ubetydelig (1)  - Ingen person- eller miljøskader  

• Mindre alvorlig (2)  - Få og små personskader  

• Alvorlig (3)  - Alvorlige personskader  

• Svært alvorlig (4) - En eller flere døde 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i figuren 

nedenfor. 

  

  

                        
                  Konsekvens:  
  
Sannsynlighet:  

1. Ubetydelig 
2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 
4. Svært 

alvorlig 

4. Svært sannsynlig   4 8 12 16 

3. Sannsynlig   3 6 9 12 

2. Mindre sannsynlig  2 4 6 8 

1. Lite sannsynlig   1 2 3 4 

  

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

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

• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres  

 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

 

Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle 

før eller etter planen avmerkes og håndteres videre. 

 H
en

d
el

se
/ 

S
it

u
as

jo
n

 

R
el

ev
an

t 

(J
A

/N
E

I)
 

S
an

n
sy

n
li

g
 

K
o
n
se

k
v
en

s 

R
is

ik
o

 

K
o
m

m
en

ta
r/

 

T
il

ta
k
 /

 K
il

d
e 

Natur- og miljøfaktorer 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 

1. Jord-, kvikkleire-, steinskred   Nei     

2. Snø/isras  Nei     

3. Fare for utglidning (geoteknisk ustabilitet)  Nei     

4. Flom i elv, bekk eller lukket bekk  Ja 2 3 6 
Reguleringsområdet ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. 

5. Tidevannsflom / stormflo Ja 1 3 3 Planområdet ligger omtrent på kote +3.  

6. Er det radon i grunnen Nei    Krav iht. teknisk forskrift. 

7. Annet (angi) Nei     

Vær/vind:  

8. Vindutsatte områder Nei     

9. Nedbørutsatte områder  Nei     

Natur-/ kulturområder:  
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10. Sårbar flora  Nei     

11. Sårbar fauna /fisk Nei     

12. Verneområder Nei     

13. Vassdragsområder Nei     

14. Fornminner (fredet)  Nei     

15. Kulturminne/miljø  Nei      

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for: 

16. Vei, bru, knutepunkt Nei     

17. Havn, kaianlegg Nei     

18. Sykehus/-hjem, kirke  Nei     

19. Brann/politi/sivilforsvar   Nei     

20. Kraftforsyning Nei     

21. Vannforsyning, herunder slukkevann for 

brann 
Ja 1 4 4  

22. Har området bare en atkomstrute for 
brannbil 

Nei     

23. Forsvarsområde Nei     

24. Tilfluktsrom Nei     

25. Områder for idrett/lek Nei     

26. Park; rekreasjonsområder Nei     

27. Vannområder for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

28. Akutt forurensning Nei     

29. Permanent forurensning Nei     

30. Støv og støy; industri Nei     

31. Støv og støy; trafikk Nei     

32. Støy; andre kilder Nei     

33. Forurenset grunn Nei     

34. Forurensning i sjø Nei     

35. Høyspentlinje (stråling eller klatrefare) Nei     

36. Risikofylt industri Nei     

37. Avfallsbehandling Nei     

38. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

39. Fare for akutt forurensning Nei     

40. Støy og støv fra trafikk Ja 1 2 2  

41. Støy og støv fra andre kilder Nei     

42. Forurensning i sjø Nei     

43. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for: 

44. Ulykke med farlig gods Nei     

45. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til 
området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

46. Ulykke i av- påkjørsler Ja 1 3 3 Tre nye boenheter gir noe økt trafikk 

47. Ulykke med gående / syklende Ja 1 3 3  

48. Ulykke ved anleggsgjennomføring Ja 1 3 3  
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49. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

50. Er tiltakene i seg selv et sabotasje-

/terrormål 
Nei     

51. Er det potensielle sabotasje/terrormål i 
nærheten 

Nei     

52. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare 

for usikker is, endringer i vannstand med 
mer 

Nei     

53. Naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

54. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei     

55. Militære anlegg Nei     

56. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 
Nei     

57. Annet (angi) Nei     

 

 

Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens 

  

                      
                  Konsekvens:  
  
Sannsynlighet:  

1. Ubetydelig 
2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 
4. Svært 

alvorlig 

4. Svært sannsynlig       

3. Sannsynlig       

2. Mindre sannsynlig    4  

1. Lite sannsynlig    40 5, 46, 47, 48 21 

  

 

Avbøtende tiltak 

Det framgår av gjennomgangen av uønskede hendelser og sammenstillingen av vurdering av 

sannsynlighet og konsekvens, at tiltaket vil ha liten innvirkning på risiko for uønskede 

hendelser. En har vurdert at en av de mulige uønskede hendelsene kommer i gul kategori: 

«Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte», og fem av de mulige uønskede hendelsene 

kommer i grønn kategori: «Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres». 

 

Følgende avbøtende tiltak foreslås vurdert for å redusere risikoen for uønskede hendelser: 

 

Hendelse nr. 4: Flom i elv, bekk eller lukket bekk 

Flomsonekart viser at reguleringsområdet ligger i et område som blir oversvømt ved en 500-

års flom, mens det er registrert som lavpunkt ved en 200-års flom. Terrenget er flatt og ligger 

omtrent på kote + 3. 

 

Risikoreduserende tiltak: 

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om at gulvnivå på bolighus må ligge på minimum 

kote +3,5, samt at boligene ikke skal ha kjeller.  
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Hendelse nr. 21: Slukkevann for brann 

Eksisterende vannforsyningsanlegg i området skal ha kapasitet til å betjene planlagt 

utbygging. Tilgang på slokkevann bør kvalitetssikres. 

 

Risikoreduserende tiltak: 

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om dokumentasjon på at planområdet har 

tilfredsstillende tilgang på slukkevann før det gis byggetillatelse.   

 

 

Hendelse nr. 5: Tidevannsflom / stormflo 
Bjerknessenteret har laget en rapport om havnivåstigning i Norske kystkommuner. I Luster 
kommune er havnivåstigningen i år 2100 beregnet til 64 cm og stormflo (100-års 
returintervall) til 245 cm over kote null (NN1954). Planområdet, som er flatt, ligger på kote +3. 

 

Risikoreduserende tiltak: 

Stormflo med 100-års returintervall vil ikke medføre oversvømmelse av planområdet. 

 

Hendelse nr. 40: Støy og støv fra trafikk 

Øygata har en ÅDT på 500 (sannsynligvis lavere) og skiltet hastighet er 50 km/t. I nylig 

vedtatt reguleringsplan på nabotomta er det konkludert med at gul støysone maksimalt vil 

strekke seg til 10 meter fra senterlinje vei.  

 

Risikoreduserende tiltak: 

I reguleringsforslaget er det fastsatt en byggegrense på 10 meter fra senterlinje vei. 

Boligtomta som blir liggende nærmest veien vil få tilfredsstillende uteareal vest på tomta. 

 

Hendelse nr. 46: Ulykke i av-/påkjørsel 

Planområdet vil ha adkomst fra Grandmo via en blindvei som betjener tre eksisterende 

boliger, samt tre nye som inngår i reguleringsforslaget. 

 

Risikoreduserende tiltak: 

Det bør sikres god sikt i kryss ved at vegetasjon holdes lavere enn 0,5 m i frisiktsonene. 

 

Hendelse nr. 47: Ulykke med gående / syklende 

Deler av adkomstveien kan bli noe brukt av myke trafikanter som benytter regulert gang-

/sykkelvei som grenser inn til planområdet i syd.  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Det bør sikres god sikt i kryss ved at vegetasjon holdes lavere enn 0,5 m i frisiktsonene. 

 

Hendelse nr. 48: Ulykke ved anleggsgjennomføring 

Det vil være noe anleggstrafikk med større kjøretøy i en begrenset periode. 

 

Risikoreduserende tiltak: 

Det bør sikres god sikt i kryss ved at vegetasjon holdes lavere enn 0,5 m i frisiktsonene. 

 

 

Konklusjon 

Tiltaket kan igangsettes som planlagt. Bestemmelser til plan og videre byggesaksbehandling 

fanger opp aktuelle avbøtende tiltak etter ROS-analysen. 


	Prosjekt2
	Dokumenttittel2
	Start
	Oppdragsgiver2
	Dato2

