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Analysen drøfter risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
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kai (utenfor analyseområdet) og et lagerbygg med kontor i 2. etasje. 
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Revisjon 1: Første planforslaget ble sent på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn den 19. november 
2020, med frist for uttale 7. januar 2021. Denne versjonen av ROS-analysen er revidert på følgende 
områder: 
 

Risikoforhold vedrørende ras- og flomfare er utdypa, med krav om bestemmelser i samsvar 

med TEK §7-3 og §7-2. Endringer i verdien til friluftsområda er også drøfta mer 

gjennomgående, inkludert endringer i støyforhold. Risikoforhold relatert til 

storulykkevirksomheten (Hydro) er beskrevet i skjema side 6. 
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1 OPPSUMMERING OG AVBØTENDE TILTAK 
Tabellen under oppsummerer konklusjonene fra analysen. Hendelsene er plassert under 

forutsetning av at avbøtende tiltak er iverksatt.  

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig Støy     

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig Stormflo    

Lite sannsynlig Skredhendelse Friluftsliv   
Fig. 1: Oppsummering 

Følgende avbøtende tiltak bør innlemmes i planbestemmelsene og plankartet: 
 

• Hensynssone flom bør utformes i samsvar med datasettet til Statens kartverk fra 2018, med 

1000-års intervall. Innenfor hensynssonen skal utbyggingsformål ha følgende planeringshøyde 

avhengig av sikkerhetsklasse (jf. Tek §7-2):  

Minimum planeringshøyde for utbyggingsformål i sikkerhetsklasse F1 er 2,5 m.o.h  

Minimum planeringshøyde for utbyggingsformål i sikkerhetsklasse F2 er 2,7 m.o.h. 

Minimum planeringshøyde for utbyggingsformål i sikkerhetsklasse F3 er 2,8 m.o.h.  

• NVE`s hensynssoner for rasfare må vises i planen, med tilhørende bestemmelser, som stiller krav 

til tilstrekkelig sikring avhengig av sikkerhetsklasse i samsvar med TEK. §7-3. Faresonene deles 

opp etter risiko på plankartet og i bestemmelsene. 

• Sikkerhetsgjerdet rundt konteinerplassen bør være min. 2 meter høyt. Gjerdet skal ha 

materialbruk med tanke på å redusere støy- og støvplage mot Fjordparken  

• Bestemmelsene må inneholde generelle krav vedrørendehandtering av masser ved funn av 

forurensede masser, inkludert fremmede arter. Bestemmelsene må stille generelle krav om støy- 

og støvdempende tiltak i anleggsperioden 

• Statnett sine krav vedrørende arbeider nær deres anlegg, må inkluderes i bestemmelsene, og 

planen må sikre adgang til landingsplass for transformatortransport 

2 METODE  
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (heretter 

ROS) ved regulering for utbygging. Analysen er utarbeida med utgangspunkt i veilederen til 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

(2017). Analysen omfatter 5 faser: 
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a) Beskrive planområdet (kapittel 3) 

b) Identifisere mulige uønskede hendelser (kapittel 4) 

c) Vurdere risiko og sårbarhet for identifiserte uønska hendelser (kapittel 5) 

d) Identifisere tiltak for å redusere risiko (kapittel 5) 

e) Dokumentere analysen, og hvordan den påvirker planforslaget (kapittel 6) 

I kapittel 4, hvor vi identifiserer hendelser som må vurderes nærmere i analysen, bruker vi 

graderinger av sannsynlighet, og vekter disse opp mot alvoret i konsekvensene, for å avgjøre om 

hendelsen bør utredes videre i ROS-analysen.   

 
Fig. 2: Tabellen viser hvordan sannsynligheten er vurdert for hver enkelt hendelse. (Kilde DSB) 
 

Først er altså graden av sannsynlighet  for at hver enkelt uønska hendelse kan opptre vurdert, fra 

«meget sannsynlig» til «lite sannsynlig, se over. Deretter er alvorlighetsgraden for liv og helse, 

stabilitet og materielle verdier vurdert, som vist i figuren under.  

 
Fig. 3: Tabellen viser hvilke vurderinger som ligger til grunn for vurdering av konsekvensene. (Kilde DSB) 

 

Hendelser som kommer i gul eller rød kategori (se under) må analyseres ytterligere, og avbøtende 

tiltak som reduserer risikoen tilstrekkelig må identifiseres.  

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig     

Lite sannsynlig     
Fig. 4: Sannsynlighet blir satt opp mot konsekvens, for å vurdere om hendelser er aktuelle for videre analyse.  
 

Når et risiko- og sårbarhetstema er drøfta, og avbøtende tiltak som sikrer akseptable risiko- og 

sårbarhetsforhold er definert, blir temaet plassert i matrisen igjen i kapittel 1, oppsummering og 

avbøtende tiltak.  
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3 ANALYSEOMRÅDET 
Analyseområdet er vist på figuren under, og analysen er gjennomført med utgangspunkt i 

Situasjonsplan (se vedlegg 1). Situasjonsplanen skal tilrettelegge for oppstillingsplass for 

konteinere (i tilknytning til roro-kai utenfor planområdet) et lagerbygg og parkeringsplasser med 

tilhørende (flytta) vegsystem. I lagerbygget planlegges det kontorplasser i 2. etasje.  

Konsekvensene av økt trafikk langs Flaggnutvegen er inkludert i analysen, da denne er adkomstveg 

til planområdet. Hydro eier og drifter roro-kaia, og aktiviteten på selve kaia og i fjorden inngår ikke i 

analysen, da planen ikke medfører økt trafikk på kaia.  

Tilkomstvegen til konteinerområdet tar av fra Rv 70 via Høgbakkvegen og Flaggnutvegen frem til det 

kommunale renseanlegget ved Fjordparken. Arealet som skal reguleres ligger mellom Hydro og Rv 

70 (/tunnellinnslaget til Oppdølsstranda). I nord inkluderer 

planen Fjordparken, som er et offentlig friområde. Ved Fjord-

parken ligger også et kommunalt renseanlegg og den gamle 

dampskipskaia på Sunndalsøra, samt parkeringsplasser for 

besøkende i parken.  

Det er opparbeida gang- og sykkelveg fra sentrum og til 

friområdet sør for Rv70. I området ligger også parkerings-

plass for ansatte ved Hydro, og denne parkeringsplassen skal 

bygges om til oppstillingsplass for konteinere.  

Fjordparken grenser til Sunndalsfjorden og følger grensa til 

Hydro sin eiendom i vest. I øst stiger terrenget bratt mot 

Hesthamran i nedre del av fjellet Hovsnebba.  

 
Fig. 6 og 7 viserflyfoto av Fjordparken og parkeringsplassen (til venstre) og Flaggnutvegen. (kilde; gislink.no) 

Figur 5 viser analyseområdet  
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På figurene over ser man også gangvegen fra sentrum (mellom Rv70 og Hydro sin eiendom) frem til 

den gamle kaia og Fjordparken. På figuren til høyre, ser man Høgbakkvegen ta av fra Rv 70, så 

svinger den nordover og inn på Flaggnutvegen. Langs Flaggnutvegen ligger flere næringstomter på 

vegen mot Fjordparken og parkeringsplassen ved Hydro. Vegen går også over tunnellinnslaget til 

Rv70 før den faller i terrenget mot parkeringsplassen. 

Terrenget som konteinerplassen og terminalbygget er planlagt på, ligger høyere enn kote 3, bortsett 

fra et lite område like sør for dampskipskaia.  

3.1 PLANSTATUS I ANALYSEOMRÅDET 

Planområdet er vist som utbyggingsområde og havneområde i gjeldende kommunedelplan for 

Sunndalsøra fra 2015 (20151020), men det ble ikke gjennomført spesifikk KU/ROS for 

konteinerplass eller terminalbygg i prosessen med kommunedelplanen. Fjordparken er vist som 

friområde i KDP, og detaljreguleringsplanen legger opp til å bruke deler av friområdet til 

konteinerplass/terminalbygg. 

Hele planarealet ligger innenfor plangrensa til reguleringsplan med plan-ID 20110610, Rv 70, 

Oppdølsstranda. Formåla som vist i Rv70 Oppdølsstranda skal i hovedsak videreføres i ny plan. 

Endringene går på at parkeringsplanen ved Hydro skal bli oppstillingsareal for konteinere, gang- og 

sykkelvegen legges om, og at ca. 2,5 daa av regulert friområde vil bli konteinerplass og terminalbygg. 

Adkomstvegen til konteinerområdet er regulert til kjøreveg i næring/industriområde i den eldre 

reguleringsplanen. 

3.2 ANDRE UTREDNINGER 

NVE`s konklusjoner fra utredningen Skredfarekartlegging i Sunndal kommune, 2015 ligger til 

grunn for hensynssoner rasfare i KDP.  

4 IDENTIFISERE MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 
I dette kapittelet vurderer vi muligheten for uønskede hendelser, og peker ut hvilke hendelser som 

utgjør risiko og dermed videre analyse.  

Sjekkliste hendelser som kan medføre risiko for liv/helse, materielle verdier eller stabilitet 
Hendelse/ 
situasjon 

Kon
s. 
for 
pla
n 

Kon
s. av 
pla
n 

Sannsynlig
het for 
hendelse 

Konsekv
ens av 
hendelse 

Rele
vant 
tem
a i 
Ros 

Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde til 
informa-
sjon 

Storm og orkan Nei Nei Sannsynlig Ufarlig 
Nei Konteinerplassen (med tunge biler og 

konteinere) vil ikke påvirkes av sterk vind. 

Terminalbygget står utsatt til, nære fjorden, 

men vil ha relativt lav høyde, og TEK17 

ivaretar sikkerhet ved dimensjonering. 

Egen 

vurdering 

Lyn og tordenvær Nei Nei Sannsynlig  Ufarlig Nei Aktiviteten på konteiner-området er ikke 

sensitiv for lyn og torden. TEK17 ivaretar 

sikkerheten på terminal-bygget. 

Egen 

vurdering 
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Sjekkliste hendelser som kan medføre risiko for liv/helse, materielle verdier eller stabilitet 
Hendelse/ 
situasjon 

Kon
s. 
for 
pla
n 

Kon
s. av 
pla
n 

Sannsynlig
het for 
hendelse 

Konsekv
ens av 
hendelse 

Rele
vant 
tem
a i 
Ros 

Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde til 
informa-
sjon 

Flom i Driva Nei Nei Lite 

sannsynlig 

Ufarlig Nei NVE sin rapport Flomsonekart Delprosjekt 

Sunndalsøra fra 2013, anslår grunnvans-

standen til å ligge på 2,1 moh ved 1000-års 

flom, og 2,0 moh ved 200-års flom. Området 

ligger høyere i terrenget og langt fra 

flomsonen 

NVE 2013 

Ekstrem nedbør, 

og overvann 

Nei Nei Mindre 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Terrengformasjonen ovenfor planområdet vil 

lede eventuelt overvann (styrtregn) utenom 

planområdet. 

Egen 

vurdering 

Stormflo, havnivå-

stigning 

Ja Nei Sannsynlig Mindre 

alvorlig 

Ja Deler av planområdet ligger utsatt til med 

tanke på stormflo 

KDP/NVE 

Skred, leire, stein, 

jord, fjell, snø, 

sekundærvirkn. 

Ja Nei Mindre 

sannsynlig 

Alvorlig Ja Området ligger innenfor hensynssone med 

rasfare i KDP 

NVE, kart-

legging i 

2015. 

Skogbrann  Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei En eventuell skogbrann vil ha lite 

skadepotensiale på en konteinerplass, og 

den vil heller ikke spre seg så lett på asfaltert 

areal. Økt trafikk på Flaggnutvegen medfører 

ikke vesentlig større risiko for skogbrann. 

Skogbrann vil ikke utgjøre en fare for 

trafikken på Flaggnutvegen. 

Kart/egen

vurdering 

Lyngbrann/gress-

brann 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Vurdering som over. Kart/egen

vurdering 

Større ulykker på 

veg, bane, luft og 

sjø 

Nei Nei 
Mindre 

sannsynlig 
Mindre 

alvorlig 

Nei  Planarealet ligger nært Rv 70, men 

konteinerplassen er ikke sensitiv med tanke 

på eventuelle stor-ulykker.  

Egenvurd

ering 

Utslipp av farlige 

stoffer/akutt 

forurensning 

Nei Nei Mindre 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei 
Konteinerterminalen er ikke sensitiv for 

forurensning. Terminalen og frakta til og fra 

terminalen vil normalt ikke omfatte frakt av 

farlig/giftig gods. Dersom farlig gods skal 

fraktes til og fra konteiner-plassen, må 

ansvarlig frakter forholde seg til gjeldende 

regelverk.  

Egenvurde

ring/KNH 
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Sjekkliste hendelser som kan medføre risiko for liv/helse, materielle verdier eller stabilitet 
Hendelse/ 
situasjon 

Kon
s. 
for 
pla
n 

Kon
s. av 
pla
n 

Sannsynlig
het for 
hendelse 

Konsekv
ens av 
hendelse 

Rele
vant 
tem
a i 
Ros 

Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde til 
informa-
sjon 

Storulykkevirksom

het 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei     
Hydro Sunndal har 2 kjemikalier som er av en 

slik mengde at storulykkeforskriften blir 

gjeldende. Disse kjemikaliene er risikovurdert 

det er ikke funnet noen risiko for storulykke 

med disse kjemikaliene. Det er et LNG-anlegg 

(naturgass/metan) inne på Hydro Sunndal 

sitt område, ved sjøen.  Sikringsfeltet rundt 

Gasnor sitt LNG-anlegg ligger i sin helhet 

innenfor Hydro Aluminium sitt 

bedriftsområde. En antent lekkasje fra LNG-

tankene eller rørsystemet er mulig 

storulykkescenarie. LNG anlegget blir driftet 

av GasNor og det er gjort risikovurderinger 

og forebyggende tiltak som gjør at 

mulighetene for et storulykkescenarie er 

svært liten. Likerettertrafoene inneholder 

mye olje. Lekkasje og brann kan gi mye 

røyk.  

Storulykke

:  Informa-

sjon til 

innbygger

e i 

Sunndal 

frå Hydro 

Sunndal 

metallverk 

(2018) 

Brann, transport-

middel 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Brann i tungtransport til og fra konteiner-

plassen vil ikke ha alvorlige følger gjennom et 

industriområde. Det er ikke kjent behov for 

frakt av farlig gods 

Egenvurd

ering/KN

H 

Brann i bygg 

tilkomst brannbil 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Det er god tilkomst til området for 

utrykningskjøretøy. 3 minutt utrykningstid. 

Egenvurd

ering 

Eksplosjon i 

tankanlegg 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Det står en gasstank i ytterkanten av Hydro 

Aluminium AS sitt område/inntil 

konteinerplassen. Konteinerplassen er ikke 

spesielt sensitiv med tanke på eksplosjon. 

Egenvurd

ering 

Eksplosjon 

fyrverkeri-

/eksplosivlager 

     Ingen slike lager i nærheten Egen-

vurdering 

Dambrudd Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei NVE har utarbeidet en rapport angående 

flom i Driva. Analyseområdet er trygt (se 

«flom i Driva» over).  

Egen-

vurdering

/NVE 

Distribusjon av 

forurenset 

drikkevann 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Realisering av planen vil ikke forurense 

drikkevann. Midlertidig forurenset 

drikkevann vil ikke ha vesentlig betydning for 

konteinerplassen / terminalbygget 

Egenvurd

ering 

Bortfall av energi-

forsyning 

Ja Nei Lite 

sannsynlig 

Alvorlig Nei Statnett betegner sin linje gjennom området 

for «kritisk infrastruktur» i innspill til 

planarbeidet, og har formulert bestemmelser 

knytta til dette som ivaretar sikkerheten. 

Innspill til 

planarbei

det/Statn

ett 
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Sjekkliste hendelser som kan medføre risiko for liv/helse, materielle verdier eller stabilitet 
Hendelse/ 
situasjon 

Kon
s. 
for 
pla
n 

Kon
s. av 
pla
n 

Sannsynlig
het for 
hendelse 

Konsekv
ens av 
hendelse 

Rele
vant 
tem
a i 
Ros 

Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde til 
informa-
sjon 

Bortfall av tele-

kom/IKT 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Midlertidig bortfall av telekom/IKT vil ikke ha 

betydning for planområdet. Drift av 

konteinerplassen medfører ikke risiko for IKT 

Egenvurd

ering 

Svikt i 

vannforsyning 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Midlertidig bortfall av vannforsyning utgjør 

ikke risiko for konteinerplassen 

/terminalbygget. Anlegget øker ikke risikoen 

for bortfall. 

Egenvurd

ering 

Svikt i 

avløpshåndtering/

lukka bekk 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Midlertidig bortfall av avløpshåndtering 

/overvann medfører ikke risiko for 

konteinerplassen, og drifta medfører ikke 

vesentlig risiko for stopp i renseanlegget. Det 

er ingen bekker over planarealet. 

Egenvurd

ering 

Svikt i frem-

kommelighet for 

varer og personer 

Ja Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig  Nei   Statnett har stilt krav om fremkommelighet i 

forbindelse med transformatortransport, og 

formulert bestemmelse til planen. 

Egenvurd

ering/Stat

nett 

Svikt i nød og 

redningstjenesten 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Alvorlig Nei Det er liten sannsynlighet for at nød- og 

redningstjenesten blir hindra adgang som 

konsekvens av planen. Besøkende i 

Fjordparken kan ha behov for redning, men i 

så fall er ikke drifta av konteinerplassen til 

hinder, da det er store asfalterte flater langs 

vegen som trailerne kan kjøre ut på, og 

nødetatene kan også kjøre på gangvegen.  

Egenvurd

ering 

Biologisk 

mangfold 

Ja Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Det er registret ærfugl og fiskemåke nord for 

Litjharryen, men disse blir lite berørt av drifta 

på konteinerplassen. Det er ikke registrert 

fremmede arter innenfor analyseområdet. 

Det bør uansett stilles krav om håndtering 

ved funn av uønska arter. 

Naturbas

e/egen 

vurdering 

Kulturminner eller 

kulturmiljø 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Det er ingen registrerte kulturminner 

innenfor planområdet. Den gamle 

dampskipskaia ligger like ved det planlagte 

terminalbygget. Denne er ikke merka som 

kulturminne i offentlige kartbaser. Et 

tilfluktsrom (hensynssone i KDP) ligger langs 

Flaggnutvegen, men blir ikke berørt. 

www.gisli

nk.no/ 

KDP 

 

Friluftslivsverdier Ja Ja Meget 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 

Ja Konteinerplassen og terminalbygget vil ligge 

inntil Fjordparken, og også redusere arealet i 

Fjordparken. Kommunen har stilt krav om 

erstatning. 

Egen 

vurdering

/Sunndal 

kom. 

Radon i grunnen Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Planområdet har moderat til lav risiko for 

radon i grunnen. Planen omhandler ikke bygg 

for fast opphold. 

www.ngu

.no 

http://www.gislink.no/
http://www.gislink.no/
https://kart.geonorge.no/
https://kart.geonorge.no/


  

 

9 

 

Sjekkliste hendelser som kan medføre risiko for liv/helse, materielle verdier eller stabilitet 
Hendelse/ 
situasjon 

Kon
s. 
for 
pla
n 

Kon
s. av 
pla
n 

Sannsynlig
het for 
hendelse 

Konsekv
ens av 
hendelse 

Rele
vant 
tem
a i 
Ros 

Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke 
relevant) 

Kilde til 
informa-
sjon 

Magnetfelt/høysp

ent 

Ja Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Det går høyspent inne i planområdet, men 

ikke på utbyggingsområda. Drift av 

konteinerplassen medfører ikke strålingsfare. 

Hensynssoner (KDP) må videreføres i planen. 

Egen 

vurdering 

Støy og støv fra 

trafikk/konteinerp

lass 

Ja Ja Sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Ja Aktivitetene på konteinerplassen vil trolig 

generere støy 

Egen 

vurdering 

Støy og støv i 

anleggsfasen 

Ja Ja Sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Anleggsarbeidet vil i en periode medføre støy 

for besøkende i Fjordparken, men terrenget 

skal bearbeides i liten grad. Det bør stilles 

generelle krav til anleggsarbeidet.  

Egen 

vurdering 

Ulykke i av- og 

påkjørsler, myke 

trafikanter 

Ja Ja Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Se egen utredning i planbeskrivelsen 

vedrørende standard på adkomstvegen 

 

Ulykker under 
anleggsarbeidet 

Ja Ja Lite sann-
synlig 

Ufarlig Nei Konteinerplassen skal etableres på en 
parkeringsplass / plen, og det er enkelt å 
avgrense anleggsområdet/hindre 
uvedkommende. Generelle bestemmelser til 
anleggsarbeidet bør utformes. 

Egenvurd
ering 

Fig. 8: Liste med mulige hendelser 

4.1 VURDERING AV RISIKO OG KONSEKVENS, FØR AVBØTENDE TILTAK 

I tabellen under er avdekka risikoforhold fra gjennomgangen over visualisert. Mulige uønskede 

hendelser som kan få vesentlig virkning for helse, materielle verdier eller samfunnsfunksjoner er 

plassert ut ifra sannsynlighet og grad av konsekvens.  

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig  Friluftsliv   

Sannsynlig 
 

Stormflo,  
Støy og støv 

 
 

Mindre sannsynlig   Skredhendelse  

Lite sannsynlig    

 

Fig 9: Matrise for risikovurdering med hendelser 

5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET FOR IDENTIFISERTE HENDELSER 
I dette kapittelet tar vi utgangspunkt i utpekte tema i tabellen over, og drøfter barrierer og 

avbøtende tiltak.  
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5.1 STORMFLO, HAVNIVÅSTIGNING OG BØLGER 

Det planlegges et lagerbygg i forbindelse med konteinerplassen, og det skal legges til rette for 

kontorplasser i 2. etasje. Dette bygget skal ha lite personopphold i 1. etasje, men plasseres i 

sikkerhetsklasse 2 (jf. Tek 17 § 7-2) i denne analysen, på grunn av mulige kontorplasser i 2. etasje. 

Renseanlegget plasseres i sikkerhetsklasse 1. Andre utbyggingsformål i planen er parkeringsplasser, 

havnelager (konteinerplass) og vegareal i sikkerhetsklasse 1.  

KDP (2015) stiller krav om byggehøyder langs sjø, men tallene er justert i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder, Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 

(rev. 2016). Utslaget på Sunndalsøra (Vedlegg 2, tabell 6 i veilederen nevnt over) er angitt å være 202 

cm + 57 cm +7 cm. Dette gir totalt 266 cm i sikkerhetsklasse 2, (med 200-års intervall). Denne 

verdien skal så rundes opp til 270 cm/2,7 moh. I sikkerhetsklasse 1 skal høyden være 2,5, og i 

sikkerhetsklasse 3, skal høyden være 2,8 meter over middelflo. Statens kartverk har utarbeida et 

datasett i 2018, basert på samme tall som i DSB`s tabeller, som viser forventa stormflo og 

havnivåstigning i 2090. Dette datasettet bør legges til grunn for hensynssone (1:1000) i planen.  

Flom fra Driva inn mot planområdet er utelukka i NVE`s utredning av flomfaren på Sunndalsøra 

(2013). 

I DSB`s veileder og tabeller for sikker byggehøyde, er ikke bølgepåslag inkludert. I kap. 2.4 advarer 

veilederen om at bølger kan ha betydning for områder langs kysten som ligger utsatt til. Viktige 

faktorer for slik påvirkning er blant annet vind, strøm, topografi, sjøbunnsforhold og strandkant.  

Planområdet ligger beskytta til, lengst inne i Sunndals-fjorden. Det er ca. 66 km til åpent hav, og fjorden 

har flere vinkelendringer inn mot Sunndalsøra. Ansatte ved Hydro opplyser at ved den gamle 

dampskipskaia, treffer bølgene den vertikale landmuren, og sjøsprøyten går rett opp, -men kan bli 

blåst innover land ved sterk vind.  På grunn av eksisterende mur, vil ikke bølger medføre utgraving av 

terrenget innover land, eller stort trykk mot lagerbygget. Vinden og bølgene kan likevel frakte rekved 

o.l. innover land. Selv om dette ikke medfører vesentlig risiko for materielle verdier, eller mennesker i 

et lagerbygg, kan det medføre mindre skader på fasaden. Dersom tiltakshaver ønsker vinduer i 2. etasje 

mot nord, vil det være hensiktsmessig å forhøye murkanten ved dampbåtkaia, eventuelt med en 

utkragning, slik at sjøsprøyten slår tilbake i fjorden.  

Klimamodellene indikerer ikke vesentlige endringer i vindforhold (DSB`s veileder kap. 2.4).  

Dagen parkeringsplass ved Hydro ligger på ca. kote 4,80 og størstedelen av planområdet hvor det 

planlegges konteinerplass, veg eller parkeringsplass, ligger mellom kote 3 og 5. Terrenget under 

lagerbygget ligger mellom kote 3 og 4, men med et søkk i terrenget (under kote 3) mot dampbåtkaia. 

Med bakgrunn i drøftinga over, -og betongmuren mot fjorden, er det stormflo som er dimensjonerende 

innenfor planområdet. Planen vil ikke endre risikoforholda utenfor analyseområdet. 

5.1.1 AVBØTENDE TILTAK  

Hensynssone flom bør utformes i samsvar med datasettet til Statens kartverk fra 2018, med 1000-års 

intervall. Innenfor hensynssonen skal utbyggingsformål ha følgende planeringshøyde avhengig av 

sikkerhetsklasse (jf. Tek §7-2):  
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Minimum planeringshøyde for utbyggingsformål i sikkerhetsklasse F1 er 2,5 m.o.h  

Minimum planeringshøyde for utbyggingsformål i sikkerhetsklasse F2 er 2,7 m.o.h. 

Minimum planeringshøyde for utbyggingsformål i sikkerhetsklasse F3 er 2,8 m.o.h.  

5.2 SKRED, KVIKKLEIRE, STEIN, JORD, FJELL, SNØ, INKLUDERT SEKUNDÆRVIRKNINGER 

Dette kapittelet er revidert etter første gangs høring 

av planforslaget. Planen skal legge til rette for et 

lagerbygg i klasse 2 (jf. TEK 17, §7-3, se kapittel 5.1). 

Det planlagte terminalbygget er plasser utenfor 

fareområda for skred. 

NVE har kartlagt skredfaren i Sunndal i 2015, og 

store deler av analyseområdet ligger innenfor 

faresone for skred, steinsprang og ras fra bratt 

terreng fra Flaggnuten. NVE sin nevnte kartlegging 

omhandler ikke den nordligste delen av 

Fjordparken, men denne delen ligger innenfor 

«aktsomhetssone» i NVE sine kartbaser da terrenget 

over er bratt. 

Planlagt konteinerplass og parkeringsplass ligger 

innenfor gul sone (se figur 12), hvor det er 1/5000 

sjanse for steinsprang og snøskred. Innenfor 

hensynssonene viser planen flytta parkeringsplasser, ny konteinerplass og flytta gang- og sykkelveg. 

Den nordligste delen av planlagt parkeringsplass ved Hydro kommer i oransje sone, som angir at den 

årlige sjansen for steinsprang og snøskred er 1: 1000. Gang- og sykkelvegen (på tilkomstveg til 

parkeringsplassen) kommer også i denne sonen.  Flaggnutvegen (utenfor planområdet) frem til ca. 

tunnellinnslaget ligger i den røde sonen, med risiko større enn 1/100 for årlig steinsprang 

/snøskred.  

Trafikken til og fra konteinerplassen (tungtransport) er ikke spesielt sensitiv med tanke på 

steinsprang. Planen legger ikke til rette for nye tiltak innenfor sonen med høyest risiko (1:100), men 

trafikkmengden blir større. Parkeringsplasser og konteinerplasser innenfor sonene med 1:5000 og 

1:1000 risiko for hendelser medfører kun liten sannsynlighet for mindre alvorlige hendelser. 

Snøskred kan også medføre skredvind i planområdet, men det vil ikke komme store snøskred i så 

bratt terreng, og det vil ikke oppholde seg mange mennesker på området.  

5.2.1 AVBØTENDE TILTAK 

NVE`s hensynssoner bør videreføres i planen, med bestemmelser som stiller krav til tilstrekkelig 

sikring avhengig av sikkerhetsklasse i samsvar med TEK17, §7-3. Faresonene deles opp etter risiko. 

5.3 FRILUFTSLIVSVERDIER OG STØY 

Dette kapittelet er utdypa etter første gangs høring av planforslaget. Derfor tar vi utgangspunkt i 

forslaget til reguleringsplan som ble sent på høring, men som flere instanser fremmet motsigelse til. I 

innsigelsene og kommentarene ble det mellom annet hevda at planens konsekvenser for frilufts-

Fig. 12: NVE har kartlagt rasfaren i området (Kilde: 
Gislink) 
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interessene og støyforholda var for dårlig utreda. Prosessen med å finne erstatningsareal (jf. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen) for redusert 

friområde i parken er gjennomgått i planbeskrivelsen. Dette kapittelet drøfter hvordan planen 

påvirker rekreasjonsverdien og friluftsinteressene  i planområdet, inkludert visuell 

forurensning, støy og støvbelastning i Fjordparken. Vi drøfter også planforslagets konsekvenser for 

myke trafikanter til og fra Fjordparken. 

5.3.1 DAGES SITUASJON 

Fjordparken er et turmål i seg selv, og også utgangspunkt for sykkelturer langs gamlevegen 

(Oppdølstranda), og fjellturer opp til Hovsnebba. Oppdølsstranda er stengt med bom på grunn av 

rasfare, men syklister passerer på utsiden av bommen. Litjharryen ligger lengst nord i Fjordparken, 

og er en populær råneplass, hvor ungdommer møtes med bil. 

Figur 13, viser parkeringsplassen sør for Fjordparken. Plenen til høyre i bildet, er regulert til friområde i 
Reguleringsplan for Oppdølstranda. (Kilde, Google) 

Figur 14: den sørlige delen av parken, regulert til friområde i reguleringsplan for Oppdølstranda. (Bilde: google) 

Figur 15, som viser Litjharryen på den nordlige delen av Fjordparken, regulert til friområde i Oppdølstranda. (Bilde 
fra Google) 
 

Det er etablert 2 sittegrupper av stein, belysning langs vegene og søppeldunker i parken. Ved 

renseanlegget er det opparbeida en parkeringsplass med plass til 14 biler inne på arealet som er 

regulert til friområde. Den gamle dampskipskaia på Sunndalsøra ligger lengst nord/øst, inn til Hydro 

sitt hamneområde, og det er etablert kjørbar veg frem til kaia. På kaiområdet har Statnett 

landingsplass for transformatortransport (kritisk infrastruktur). Det er en stor plen mellom Hydro, 



  

 

13 

 

dampbåtkaia og den opparbeida parkeringsplassen ved renseanlegget. Det er forsøkt etablert en 

badeplass i parken, uten at denne blir brukt (se planbeskrivelse kap. 4.4). Ellers består Fjordparken i 

dag av plen, som er delvis fragmentert av veger og gangveger. Det er plantet noen trær i parken.  

Like inn til friområdet ligger et kommunalt renseanlegg, med utløp i sjøen ved friområdet. I sør ligger 

en parkeringsplass for Hydroansatte, og mellom parken og Hydro er det et nettinggjerde.  

Det er et høyt nettinggjerde rundt Hydro sitt anlegg, men besøkende i parken har fullt innsyn (se fig. 

14), og blir også utsatt for støy fra anlegget (se fig 20 under). Parkeringsplassen for Hydroansatte, 

renseanlegget og råneplassen produserer også noe støy, uten at denne er målt. Gående på gangvegen 

mellom sentrum og Fjordparken er utsatte for støy fra Hydro (se figur 19).  

Den nordligste delen av Fjordparken (ved råneplassen) er den mest attraktive med tanke på å sette 

seg ned, eller oppholde seg, da denne har størst avstand til Hydro. Her er også fjorden nærme, og 

Hydroanlegget forstyrrer ikke utsikten på samme måte som lenger sør i parken.  

5.3.2 ENDRINGER FOR FRILUFTSINTERESSENE, REKREASJON I PARKEN  

Deler av friområdet ligger helt opp i Hydrogjerdet eller parkeringsplassen for Hydroansatte, og er 

derfor lite egna for lek eller rekreasjon.  

   
Figur 16 viser arealformål i 
planforslaget, og redusert parkareal 

Figur 17 viser redusert parkareal 
over flyfoto 

Figur 18 viser reguleringsplan for 
Oppdølsstranda  

 

På figurene over viser vi det fysiske inngrepet i grøntareal, som er i bruk, -eller som er egna som 

rekreasjonsområder (1655 m2). Videre viser figuren til høyre over, hvordan friområdet var utforma i 

Reguleringsplan for Oppdølsstranda, og figuren til venstre viser ny reguleringsplan for 

konteinerplassen. 
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Som det går frem på figurene over, går den sørligste oppmura sitteplassen ved parkeringsplassen 

tapt, og den største «sammenhengende plenen» i parken blir redusert. 

Gangvegen frem til Fjordparken skal legges om, og får større avstand til Hydrogjerdet og støyen fra 

bedriften.  I planforslaget som var på høring, var det stilt krav om tett gjerde mellom 

konteinerplassen og Fjordparken, samt vegetasjonsskjerm langs gjerdet, for å myke opp overgangen 

mellom gjerdet og friområdet. Parkeringsplassene for Hydroansatte var (i hovedsak) lagt helt i sør på 

planområdet, og besøkende i Fjordparken, vil derfor ikke få innsyn til parkeringsareala slik som 

tidligere. Innsyn mot Hydro blir også minimalisert på grunn av det tette gjerdet. 

Figur 17 over, viser også at den delen av Fjordparken som blir nedbygd av konteinerplass, er den 

delen som ligger nærmest Hydro, og store deler av dette arealet er lite attraktivt som 

rekreasjonsområde. Men plenen kunne romma lekeapparat, eller anlegg for sport eller liknende i 

fremtiden. 

Den gamle dampskipskaia blir tilgjengelig som tidligere, og vegen frem til kaia er ikke direkte berørt 

av planlagt utbygging. Planbestemmelsene stiller krav om sikker tilkomst til transformatortransport. 

Planforslaget som var på høring stilte krav om tett gjerde, og vegetasjonsskjerm mot konteiner-

plassen, -og dermed også mot Hydro. Dette vil bedre det visuelle bildet i parken, og bidra til å 

underbygge parken som et «eget landkapsrom» i fremtiden. Vegetasjonsskjermen vil over tid gjøre 

gjerdet mindre synlig. Parkeringsplassene i Fjordparken blir videreført, og sitteplasser og grøntareal 

i den delen av parken som har størst avstand fra Hydroanlegget blir ikke berørt av planen.  

Arealdisponeringen som vist i planen medfører små negative konsekvenser for friluftsinteressene. I 

perioder hvor det ikke er aktivitet på konteinerplassen, vil Fjordparken få høyere rekreasjonsverdi, 

siden besøkende i større grad får et avskjerma naturområde, uten støy (fra Hydro) og uten innsyn til 

aluminiumsverket.  

Rekreasjonsverdiene i parken blir ikke vesentlig redusert på grunn av planen, og turgåere og 

syklister som passerer parken, vil få høyere kvalitet på turen i perioder når det ikke er aktivitet på 

konteinerplassen. I perioder med trafikk til og fra konteinerplassen, eller støyende aktivitet inne på 

konteinerplassen, vil dette redusere verdien for friluftsinteressene.     

Planen påvirker ikke allmenne interesser i strandsonen i vesentlig grad, siden den delen av 

strandsonen som er i bruk (mot Litjharryen) er urørt av planforslaget. Strandsoneopplevelsen vil bli 

bedre når industriareala blir skjult bak et tett gjerde. 

5.3.3 AVBØTENDE TILTAK 

Bestemmelse om tett sikringsgjerde og beplantning langs gjerdet, for å redusere støy fra, -og innsyn 

til konteinerplassen og Hydro, bør inngå i planen. 
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5.4 ENDRINGER I STØYFORHOLD  

Hydro har helkontinuerlig (24/7) drift. Figur 19 viser gul og rød støysone (jf.  Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 / 2016). Den gule sona (Lden 50-59 dBA) dekker hele 

Fjordparken, samt gang- og sykkelvegen til parken. Inne på Hydro sitt område, er det områder med 

støy over Lden 60 dBA (rød sone). 

Ut fra figuren kan man 

konkludere med at støyen nær 

Hydrogjerdet ligger like under 

60 dBA, mens Flaggnutvegen og 

for eksempel. Litjharryen har et 

støynivå på ca. 50 dBa. Det 

lysegule området representerer 

støynivå mellom Lden40 og 49 

dB. 

Det kommunale renseanlegget 

produserer også noe støy, uten 

at denne er målt. Litjharryen er 

en råneplass, hvor ungdommer 

møtes med bil, og rundt 

vaktskiftene på Hydro, er trafikk 

til og fra parkerings-plassen for 

ansatte.  

Trafikken til og fra parkeringsplassen for Hydroansatte, og til parken og Litjharryen, vil ikke bli 

endra på grunn av planen. Tungtrafikken på Flaggnutvegen, vil øke i perioder med aktivitet på 

konteinerplassen. Det er ikke boliger langs adkomstvegen, som er regulert til adkomstveg i 

næringsområde, hvor det er etablert industrivirksomhet i dag.  

Sweco har utarbeidet en rapport for Kystverket i 2018, (Støy fra havner. Kartlegging og sammen-

stilling), hvor de drøfta eksisterende støymålinger fra 55 norske havner. 

(https://www.kystverket.no/contentassets/ee008caa1b0b4f1186faa4be03e0af45/sweco-

2018_stoykartlegginger-av-norske-havner.pdf) I kap. 9.2.2, beskriver rapporten støy fra 

håndteringsutstyr, og hevder at moderne utstyr støyer mindre enn (gammeldagse) gaffeltrucker.  

Den planlagte konteinerplassen skal fungere som mellomlagring av konteinere, som senere fraktes til 

roro-skipet ved hjelp av terminaltraktor og på gummihjul. Kraner og gaffeltrucker vil ikke bli 

brukt. Det er kraner og gaffeltrucker som produserer impulsstøy, som er det mest plagsomme for 

omgivelsene.  

En terminaltraktor har forventet lydeffekt på LwA = 102-111 dB (Sweco`s rapport, tabell 9), -noe 

tilsvarende et vogntog. (LwA er lydeffektnivå, eller «totalstøy» av all lyd som utstråles fra en kilde). 

Forventa lydeffekt angitt over er basert på målinger ved havner, og inkluderer derfor 

håndteringsstøy, i tillegg til selve kjøringa i havna. Initiativtakerne til konteinerplassen har planlagt å 

kjøpe terminaltraktor av typen Terberg, RT283, og i leverandørens spesifikasjoner er denne angitt å 

ha et støynivå (Lwa) på 108 dBA, -i samsvar med målte verdier i Sweco-rapporten. 

Figur 19 viser støybelastningen (2018) i Fjordparken. (Kilde: Hydro 
Aluminium AS) 

https://www.kystverket.no/contentassets/ee008caa1b0b4f1186faa4be03e0af45/sweco-2018_stoykartlegginger-av-norske-havner.pdf
https://www.kystverket.no/contentassets/ee008caa1b0b4f1186faa4be03e0af45/sweco-2018_stoykartlegginger-av-norske-havner.pdf
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Vedlegg 1 (tabell 7) til rapporten angir at roro-havner (Byhavna-Akershusneset i Oslo) har et støy-

nivå på Lwa =110 dB på dagtid. Konteinerplassen ved Hydro vil trolig generere lavere støynivå, da den 

vil få langt lavere aktivitet, med færre kjøretøy enn nevnte havn. Det vil også bli lengre perioder uten 

aktivitet på konteinerplassen.  

I Statens vegvesen`s rapport Støyskjermer, Idekatalog. 

Eksempler fra Oslo og Akershus 2008, viser figur på side 

23 støyreduksjonen ved bruk av støyskjermer. Tallene 

viser reduksjon i støynivå like bak skjermen, målt i dBA, 

ved forskjellige (effektive) høyder. Tabellen viser 

reduksjon i trafikkstøy, men vi anser det som 

sammenlignbart, i og med at det er terminaltraktoren 

som vil produsere støyen. Maksimal redusert støy 

(dobbel tre-skjerm, med effektiv høyde på 2,4 meter) 

reduserer støyen like utenfor skjermen med 19,3 dB.  

Støyskjermen vil altså bare redusere støy inn i 

parken. Støykildene på konteinerplassen har også 

varierende avstand fra støyskjermen, og støyen 

reduserer dermed mindre enn langs veg (i fig. 20).  

Per i dag, er det 3 ukentlige anløp av skip til Hydro. Intensjonen med konteinplassen, er å fylle opp 

skip som Hydro har bestilt for å frakte aluminium. Konteinerplassen (/reguleringsplanen) vil ikke 

medføre flere anløp av båter. Dagens skipsanløp til Hydro, og lasting av Hydro`s gods, produserer 

tilsvarende støynivå, som den støyen konteinerplassen vil generere i fremtiden. -Men, når skipene 

fylles opp, blir periodene med støy fra havneaktiviteten forlenga.  

Drøftingene over viser at Fjordparken ikke er «stille sone» i dag. Det vil være fysisk vanskelig, og 

kostbart å skjerme Fjordparken for støy i samsvar med grensen for stille område i T-1442, hvor 

støyen i så fall skal ligge under Lden 50dB. I perioder med drift på konteinerplassen vil grensene i T-

1442 for «stille områder» overskrides betydelig. 

Det finnes beregningsmetoder (Sweco, kap1, sammendrag) for å estimere støy fra havner basert på 

mengden med gods som blir håndtert, men vi har ikke kunnskap om hvor stor mengde gods (i 

kilo/antall konteinere) som vil gå via konteinerplassen. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide 

beregninger for fremtidig støy fra konteinerplassen, siden støyen uansett vil overskride grensene i T-

1442, (forutsatt at man ønsker at Fjordparken skal bli et «stille område» i fremtiden). Bortsett fra 

Fjordparken, er naboene til konteinerplassen industrivirksomheter.  

Sammendrag 
Hydro har kontinuerlig drift. I perioder uten aktivitet på konteinerplassen, vil det planlagte (tette) 

sikringsgjerdet redusere eksisterende støyplage mot Fjordparken. Når gang- og sykkelvegen får 

lenger avstand fra Hydrogjerdet, og gjerdet rundt konteinerplassen er etablert, vil støyen fra Hydro 

bli redusert (i det daglige) for myke trafikanter. Friområdet i Fjordparken vil få økt støy i perioder 

med tungtrafikk til og fra konteinerplassen, og/eller aktivitet på konteinerplassen. 

 

Fig. 20: Statens vegvesen, Støyskjermer 2018 ( 
https://www.vegvesen.no/_attachment/9946
0/binary/157658). 

 

https://www.vegvesen.no/_attachment/99460
https://www.vegvesen.no/_attachment/99460
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5.4.1 AVBØTENDE TILTAK 

Sikkerhetsgjerdet rundt området bør ha utforming som hindrer innsyn fra Fjordparken, og være min. 

2 meter høyt. Gjerdet skal ha materialbruk med tanke på å redusere støy- og støvplage mot 

Fjordparken. 

5.5 ANDRE BESTEMMELSER 

Det bør det stilles krav i bestemmelsene om at tiltakshaver skal varsle Sunndal kommune, og at 

eventuelle funn av forurensede masser skal håndteres forskriftsmessig iht. avfallsplan.  

Bestemmelsene bør stille krav om tiltaksplan dersom det blir avdekket fremmede arter. 

Det bør stilles generelle krav angående anleggsarbeidet, med hensyn til omgivelsene. 

Statnett sine krav vedrørende arbeider nær deres anlegg må inkluderes i bestemmelsene, og planen 

må sikre adgang til landingsplass for transformatortransport 

6 DOKUMENTASJON OG KUNNSKAPSGRUNNLAG 
Her gjennomgår vi avbøtende tiltak, og hvordan disse vil påvirke planen. Resulterende risiko og 

konsekvens etter bøtende tiltak er vist i kapittel 1, Oppsummering og avbøtende tiltak. 

6.1 AVBØTENDE TILTAK MED TANKE PÅ FLOMFARE 

Plankartet viser nyeste faresone med tanke på havnivåstigning og stormflo det fremtidige lager-

bygget er sikra gjennom bestemmelser om byggehøyde, avhengig av sikkerhetsklasse jf. TEK17 § 7-2. 

Bestemmelsen medfører at det er mindre sannsynlig at flomhendelser oppstår, og ufarlig om så skjer. 

6.2 AVBØTENDE TILTAK MED TANKE PÅ RASFARE 

Hensynssonene som NVE har utarbeida er differensierte i plankartet, med bestemmelser som sikrer 

trygg utbygging jf. TEK17 § 7-3. Siden lagerbygget kommer utenfor faresonene, og siden få 

mennesker skal oppholde seg innenfor areala, kan vi konkludere med at det er lite sannsynlig (at), -

og ufarlig om skredhendelser forekommer.  

6.3 AVBØTENDE TILTAK MED TANKE PÅ FRILUFTSLIVSVERDIER OG STØY/STØV 

Planbestemmelse om tett gjerde, og vegetasjonsbelte rundt konteinerplassen vil redusere ulempene 

(p.g.a. drifta på konteinerplassen) for folk som oppholder seg i parken, og for myke trafikanter som 

passerer området. Sikringsgjerdet med vegetasjonsskjerm vil hindre innsyn, -også mot Hydro, og mot 

parkeringsplassen for ansatte ved Hydro. Passerende på gang- og sykkelvegen får større avstand til 

Hydro, -og mindre støybelastning enn i dag, på dager uten aktivitet på konteinerplassen.  

Drøftingene konkluderte med at rekreasjonsverdien i Fjordparken blir høyere på dager uten aktivitet 

i konteinerparken, siden parken i fremtiden får et «eget landskapsrom» som er lukka mot Hydro og 

«forstyrrende» utsikt mot parkeringsplassen. Vi har konkludert med at det er meget sannsynlig at 

Fjordparken blir utsatt for støy, men mener at det er «ufarlig», siden støynivåa i parken blir forbedra 

når gjerdet og vegetasjonsskjermen er etablert. 
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Det er vanskelig å kategorisere avbøtende tiltak for rekreasjonsverdiene, men det er relativt 

dekkende at konsekvensene av planen er mindre alvorlig/lite sannsynlig. 

6.4 AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSPERIODEN. 

Krav om støy- og støvdempende tiltak i anleggsperioden vil redusere ulempene for besøkende i 

parken/passerende.  

6.5 KRAV DERSOM DET BLIR AVDEKKET FREMMEDE ARTER ELLER FORURENSNING 

Det fremtidige anleggsområdet består av «plen» og parkeringsplass i dag, og det er ikke observert 

fremmede arter. Bestemmelsene stiller likevel krav om tiltaksplan dersom det blir avdekket 

fremmede arter, og dette vil hindre spredning. Det er også stilt krav om håndtering ved funn av 

forurensede masser.  

6.6 KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Analysen er basert på offentlig tilgjengelige data som hovedsakelig er henta fra kommunedelplan for 

Sunndalsøra, NVE, Statens kartverk, kartsamlingen GisLink, personell ved Kristiansund og Nordmøre 

Havn og Hydro, samt egenvurderinger og tiltakshavers lokalkunnskap. Planområdet er oversiktlig, og 

vi mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  

Drøftingene over og listing av bøtende tiltak viser at reguleringsplanen kan realiseres uten at 

utbyggingen medfører vesentlige endringer i risiko- og sårbarhetsforhold i nærområdet eller på 

planområdet.  

 


