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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
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

Mindre alvorlig

Stormflo
Skredhendelse

Friluftsliv

Alvorlig

Svært alvorlig

Fig. 1: Oppsummering

Følgende avbøtende tiltak bør innlemmes i planbestemmelsene:







Bygg skal sikres mot 200-årsflom og fremskrevne ekstreme vannstander i sjø med minimum
innvendig golvhøyde på 2,7 meter
NVE`s hensynssoner basert på utredninger må videreføres i planen, med tilhørende
bestemmelser
Sikkerhetsgjerdet rundt området skal ha utforming som hindrer innsyn fra Fjordparken.
Gjerdet skal ha materialbruk med tanke på å redusere støy- og støvplage mot Fjordparken
Bestemmelsene må stille generelle krav om støy- og støvdempende tiltak i anleggsperioden
Bestemmelsene må inneholde generelle krav vedrørendehandtering av masser ved funn av
forurensede masser, inkludert fremmede arter.
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:
a)
b)
c)
d)
e)

Beskrive planområdet (kapittel 3)
Identifisere mulige uønskede hendelser (kapittel 4)
Vurdere risiko og sårbarhet for identifiserte uønska hendelser (kapittel 5)
Identifisere tiltak for å redusere risiko (kapittel 5)
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.
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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
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

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.

3 ANALYSEOMRÅDET
Analyseområdet er vist på figuren under, og analysen er gjennomført med utgangspunkt i
Situasjonsplan (se vedlegg 1). Konsekvensene av økt trafikk langs Flaggnutvegen er inkludert i
analysen, da denne er adkomstveg til planområdet. Planen skal tilrettelegge for en oppstillingsplass
for konteinere (i tilknytning til kai som ligger utenfor planområdet) i grensa til Hydro Aluminium
AS (heretter Hydro). Hydro eier og drifter kaia, og aktiviteten på selve kaia og i fjorden inngår ikke i
analysen, da planen ikke medfører økt trafikk på kaia (se planbeskrivelsen kapittel 4.1).
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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 Fjordparken 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 parkeringsplass
for ansatte ved Hydro, og denne parkeringsplassen skal bygges
om til oppstillingsplass for konteinere.

Figur 5 viser analyseområdet

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)

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 over 3 moh, bortsett fra et
lite område like sør for dampskipskaia.
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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 Fjordparken også vil bli konteinerplass og terminalbygg.
Adkomstvegen til komteinerområdet er regulert til kjøreveg i næring/industriområde i den eldre
reguleringsplanen.

3.2 ANDRE UTREDNINGER
NVE`s konklusjoner fra utredningene Flomsonekart, Delprosjekt Sunndalsøra fra 2013 og
Skredfarekartlegging i Sunndal kommune, 2015 ligger til grunn for hensynssoner flomfare og
rasfare i KDP, og KDP definerer sikker byggehøyde avhengig av sikkerhetsklasse (TEK17).

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
Nei

Kommentar/Tiltak (Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde til
informasjon

Storm og orkan

Nei

Nei

Sannsynlig

Ufarlig

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

Flom i Driva

Nei

Nei

Lite
sannsynlig

Ufarlig

Nei

NVE sin rapport Flomsonekart Delprosjekt
Sunndalsøra fra 2013, anslår grunnvansstanden til å ligge på 2,1 moh ved 1000-års
flom, og 2,0 moh ved 200-års flom. Området
ligger høyere i terrenget

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
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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
informasjon

Stormflo, havnivåstigning

Ja

Nei

Sannsynlig

Alvorlig

Ja

Planområdet ligger utsatt til med tanke på
stormflo

KDP/NVE

Skred, leire, stein,
jord, fjell, snø,
sekundærvirkning
er

Ja

Nei

Mindre
sannsynlig

Alvorlig

Ja

Området ligger innenfor hensynssone med
rasfare i KDP

NVE`s
kartlegging i
2015.

Skogbrann

Nei

Nei

Lite sannsynlig

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/gressbrann

Nei

Nei

Større ulykker på
veg, bane, luft, sjø

Nei

Nei

Lite sannsynlig
Mindre
sannsynlig

Nei

Vurdering som over.

Kart/egen
vurdering

Mindre
alvorlig

Nei

Egenvurd
ering

Mindre
sannsynlig

Mindre
alvorlig

Nei

Planarealet ligger nært Rv 70, men
konteinerplassen er ikke sensitiv med tanke
på eventuelle stor-ulykker.
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.

Utslipp av farlige
stoffer/akutt
forurensning

Nei

Nei

Brann, eksplosjon
i industri

Nei

Nei

Lite sannsynlig

Mindre
alvorlig

Nei

Ved brann/eksplosjon i Hydro, eller bedrifter
langs Flaggnutvegen, vil drift av konteinerplassen, samt frakt til og fra konteinerplassen
midlertidig bli vanskeliggjort. Dette vil ha
moderate økonomiske konsekvenser.

Egenvurd
ering

Brann, transportmiddel

Nei

Nei

Lite sannsynlig

Mindre
alvorlig

Nei

Brann i tungtransport til og fra konteinerplassen 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 sannsynlig

Mindre
alvorlig

Nei

Det er god tilkomst til området for
utrykningskjøretøy. 3 minutt utrykningstid.

Egenvurd
ering

Eksplosjon i
tankanlegg

Nei

Nei

Lite sannsynlig

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

Ingen slike lager i nærheten

Egenvurdering

Eksplosjon
fyrverkeri-

Mindre
alvorlig

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
informasjon

Dambrudd

Nei

Nei

Lite sannsynlig

Mindre
alvorlig

Nei

NVE har utarbeidet en rapport angående
flom i Driva. Analyseområdet er trygt (se
«flom i Driva» over).

Egenvurdering
/NVE

Distribusjon av
forurenset
drikkevann

Nei

Nei

Lite sannsynlig

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 energiforsyning

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

Bortfall av telekom/IKT

Nei

Nei

Lite sannsynlig

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 sannsynlig

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 sannsynlig

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 fremkommelighet for
varer og personer

Ja

Nei

Lite sannsynlig

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 sannsynlig

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 sannsynlig

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 sannsynlig

Mindre
alvorlig

Nei

Det er ingen registrerte kulturminner
innenfor planområdet. Den gamle

www.gisli
nk.no/

/eksplosivlager
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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
informasjon

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.

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 sannsynlig

Ufarlig

Nei

Planområdet har moderat til lav risiko for
radon i grunnen. Planen omhandler ikke bygg
for fast opphold.

www.ngu
.no

Magnetfelt/høysp
ent

Ja

Nei

Lite sannsynlig

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

Ja

Ja

Sannsynlig

Ufarlig

Nei

Tungtrafikken på Flaggnutvegen frem til
konteinerplassen vil øke, men det er ikke
boliger langs adkomstvegen. Tungtrafikken
på Sunndalsøra vil bli redusert. Friområdet i
Fjordparken vil få noe økt støy i perioder
med trafikk til og fra konteinerplassen. Dette
er drøfta under «friluftsliv».

Egen

Sannsynlig

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. Se kapittel
om friluftsliv og avbøtende tiltak.

Egen

Lite sannsynlig

Mindre
alvorlig

Nei

Se egen utredning i planbeskrivelsen
vedrørende standard på adkomstvegen

Nei

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

Støy og støv i
anleggsfasen

Ulykke i av- og
påkjørsler, myke
trafikanter
Ulykker under
anleggsarbeidet

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Lite sannsynlig

Ufarlig

vurdering

vurdering

Egenvurd
ering

Fig. 8: Liste med mulige hendelser

4.1 VURDERING AV RISIKO OG KONSEKVENS, FØR AVBØTENDE TILTAK
I tabellen under er konklusjonene fra drøftingene over visualisert. Mulige uønskede hendelser som
kan få vesentlig virkning for helse, materielle verdier eller samfunnsfunksjoner er plassert ut i fra
sannsynlighet og grad av konsekvens.
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Konsekvens:

1. Ufarlig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig

Friluftsliv

3. Sannsynlig

Stormflo

2. Mindre sannsynlig

Skredhendelse

1. 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.

5.1 STORMFLO
Dagen parkeringsplass ved Hydro ligger på ca. kote 4,80 og er ikke utsatt ved stormflo/ havnivåstigning. Arealet nærmest dampbåt-kaia (under fremtidig terminalbygg) er avgrensa som
Fareområde flom (H320_1) i Kommunedelplan for Sunndalsøra
vedtatt 02.09.2015 (heretter KDP). Flomsoner for 200-års flom
med klimafremskriving (NVE 2013) ligger til grunn for
avgrensinga. Statens kartverk har også et datasett som viser
stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, beregnet og
korrigert for havnivåstigning og landheving. Deres datasett er
utarbeida i 2018, men viser noe mindre konsekvens på land enn
NVE sitt kart.

Fig. 10. Flomsonen (kilde NVE)





KDP stiller krav om byggehøyder langs sjø, uten at de tar hensyn til
sikkerhet med tanke på vind og bølgepåslag og fremskrevne
klimapåslag. Følgende krav til byggehøyder (NN2000) er stilt i
KDP:

Sikkerhetsklasse 1: Byggverk må ligge over kote 240cm.
Sikkerhetsklasse 2: Byggverk må ligge over kote 260cm.
Sikkerhetsklasse 3: Byggverk må ligge over kote 270cm.

Figur 11 viser avsnitt side 25 i Flomsonekart, Delprosjekt Sunndalsøra fra 2013

I Nve`s utredning av
flomfaren på
Sunndalsøra, er det
oppgitt at 200-års
stormflo i år 2100 vil
resultere i vannstand
opp til 2,65 meter på

9

Sunndalsøra (se figur til venstre). Terrenget under bygget (mot sør) ligger på ca. 3,5 meter i dag, og
underetasjen i bygget skal være en lagerhall.

5.1.1 AVBØTENDE TILTAK
Bestemmelsene må inneholde krav til minimum kotehøyde på 2,7 meter innvendig golv.

5.2 SKRED, KVIKKLEIRE, STEIN, JORD, FJELL, SNØ, INKLUDERT SEKUNDÆRVIRKNINGER
NVE har kartlagt skredfaren i Sunndal i 2015, og
analyseområdet ligger innenfor faresone for skred,
steinsprang og ras fra bratt terreng mot øst/
Flaggnuten. Det planlagte terminalbygget ligger
utenfor fareområda.
Dagens parkeringsplass og fremtidig konteinerplass
ligger innenfor gul sone, som anslår at det er mellom
1/1000 og 1/5000 sjanse for steinsprang og snøskred.
Store snøskred vil også medføre skredvind. Den
nordlige delen av dagens parkeringsplass ved Hydro
ligger i oransje sone, som angir at den årlige sjansen
for steinsprang og snøskred er 1: 1000. Flaggnutvegen
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 tanke på steinsprang. Situasjonen (med tanke
på steinsprang/skred) for besøkende i Fjordparken
Fig. 12: NVE har kartlagt rasfaren i området
blir ikke endra på grunn av planen. Store skred fra
Flaggnuten er det umulig å sikre seg mot, men NVE
anslår risikoen til å være 1:5000. Ny arealbruk er ikke spesielt sensitivt for steinsprang og snøskred.
Utbyggingsområdet er arrondert tidligere, og består av elveavsetninger uten leire.

5.2.1 AVBØTENDE TILTAK
NVE`s hensynssoner bør videreføres i planen, for å sikre mot sensitiv utbygging innenfor
hensynssonene.

5.3 FRILUFTSLIV
Kommunen stilte krav om erstatning for redusert areal i Fjordparken ved planoppstart. Prosessen
med å finne erstatning, er gjennomgått i planbeskrivelsen. Derfor omhandler dette kapittelet støy og
støvbelastning i Fjordparken, og for myke trafikanter til og fra Fjordparken, samt visuell
forurensning i parken.
Gang- og sykkelvegen til området er utsatt for støy og støvbelastning fra Rv 70. Omlegginga av gangog sykkelvegen medfører at avstanden til Hydro, (som også genererer noe støy) øker, og at støyen fra
bedriften dermed blir noe redusert.
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Besøkende i Fjordparken har innsyn til Hydro i dag, og dette reduserer rekreasjonsverdien i parken
noe. Konteinerplassen vil ikke medføre flere avganger da det primære målet med konteinerplassen
er å fylle opp skipa som likevel går. Trafikken på konteinerplassen vil likevel redusere
rekreasjonsverdien i parken noe. Det er krav om å gjerde inne konteinerplasser, men et
«nettinggjerde» vil ikke hindre støy eller innsyn.
Terminalbygget hindrer delvis innsyn til Hydro og kaia fra parken, og kan bidra til at forurensinga
(støy/visuelt/støv) blir redusert.
Kommunen har uttalt at myke trafikanter bruker Flaggnutvegen som turveg, og i perioder med
trafikk til konteinerplassen, vil gående og syklende oppleve ulempe på grunn av tungtrafikken.
Anleggsarbeidet vil medføre støy og støvplage i en periode for besøkende i parken.

5.3.1 AVBØTENDE TILTAK
Bestemmelsene bør inneholde krav om tett gjerde mot Fjordparken, med tanke på å hindre innsyn og
redusere støy og støv fra aktiviteten på konteinerområdet. Videre bør det stilles krav om støy- og
støvdempende tiltak i anleggsperioden.
Såfremt det oppdages forurensede masser ved grunnarbeider, er det krav i bestemmelsene om at
tiltakshaver skal varsle Sunndal kommune, og forurensede masser skal håndteres forskriftsmessig
iht. avfallsplan.
Det fremtidige anleggsområdet består av «plen» og parkeringsplass i dag, og det er ikke observert
fremmede arter. Bestemmelsene stiller krav om tiltaksplan dersom det blir avdekket fremmede arter.

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

6.1 KRAV TIL MINIMUM KOTEHØYDE PÅ GOLV , AVHENGIG AV SIKKERHETSKLASSE.
Kravet er basert på NVE`s utredninger, og sikrer høyde på gulv avhengig av bruken av bygget.

6.2 HENSYNSSONER VIDEREFØRES I PLANEN
Hensynssonene som NVE har utarbeida hindrer utbygging som er sensitiv for steinsprang i sonene.

6.3

KRAV OM TETT GJERDE MOT FJORDPARKEN

Et tett gjerde mot Fjordparken vil hindre innsyn og redusere støy og støvbelastningen for besøkende
i parken, og for forbipasserende.

6.4 KRAV OM STØY- OG STØVDEMPENDE TILTAK I ANLEGGSPERIODEN .
Krav om støy- og støvdempende tiltak i anleggsperioden vil redusere ulempene for besøkende i
parken.
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6.5 KRAV OM TILTAKSPLAN DERSOM DET BLIR AVDEKKET FREMMEDE ARTER
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.

6.6 KRAV OM HÅNDTERING AV FORURENSEDE MASSER
Såfremt det oppdages forurensede masser ved grunnarbeider, er det krav i bestemmelsene om at
tiltakshaver skal varsle Sunndal kommune, og forurensede masser skal håndteres forskriftsmessig
iht. avfallsplan.

6.7 KUNNSKAPSGRUNNLAGET
Analysen er basert på offentlig tilgjengelige data som hovedsakelig er henta fra kommunedelplan for
Sunndalsøra, NVE, kartsamlingen GisLink, personell ved Kristiansund og Nordmøre Havn 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.
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