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En fotballbane mellom tomtene i Sunndal næringspark på Håsøran ønskes omregulert til nærings-
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1 OPPSUMMERING AV AVBØTENDE TILTAK 
Tabellen under oppsummerer konklusjonene fra analysen. Hendelsene er plassert under forutsetning 

av at avbøtende tiltak som beskrevet i kapittel 5 er iverksatt.  

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig    
 

 

Sannsynlig Støybelastning    

Mindre sannsynlig     

Lite sannsynlig Stormflo/havnivå-
stigning på 
næringsarealet  
 

Skred på Nyinnlegget 
Leire/utglidning 
 
Friluftsliv 

 Energiforsyning 

Fig. 1: Oppsummering 

Følgende avbøtende tiltak bør innlemmes i planbestemmelsene:  
 

• NVE `s kartlagte flomfare med 200-års intervall inkludert klimapåslag og havnivåstigning må 

vises i plankartet. DSB`s tall legges til grunn for minimumshøyder, og rundes av oppover. 

Planbestemmelsene (til H320) må angi sikker planeringshøyde avhengig av sikkerhetsklasse (jf. 

Tek §7-2) 

• NVE`s hensynssoner (1:5000) bør videreføres i planen, med tilhørende bestemmelser som sikrer 

trygg utbygging i samsvar med sikkerhetsklasse jf. TEK17 §7-3. Det bør reguleres vegetasjonsbelte 

på arealet innenfor areal med risiko 1:1000. 

• Det bør reguleres vegetasjonsbelte på arealet innenfor areal med risiko 1:1000. 

• Det bør stilles krav om sikker håndtering ved funn av uønska arter eller forurensa masser, og 

krav om vask av anleggsutstyr før anleggsarbeidet starter.  

• Det bør stilles generelle krav til anleggsarbeidet, vedr. støy, støv og sikring av anleggsområda 

• Det bør etableres et støyreduserende vegetasjonsbelte mellom boliger og fotballbanen på 

Nyinnlegget, og også mellom gangvegen og næringsarealet i næringsparken. Sør for Nyinnlegget 

skal vegetasjonsbeltet også redusere faren for steinsprang/mindre skred inn på friområdet. 

• Planbestemmelsene bør inneholde rekkefølgekrav om at bana på Sjølseng er utvida før bana på 

Håsøran blir ute av drift. 

• Bestemmelsene bør inneholde krav om stopp i anleggsarbeidet, og geoteknisk vurdering og plan 

for det videre arbeidet dersom det skulle avdekkes ustabile masser under anleggsarbeidet. 

• Støysoner langs Romsdalsvegen (fra KDP) bør videreføres i reguleringsplanen med 

bestemmelser som krever støyfaglige vurderinger jf. retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442. 

• Planbestemmelsene må inneholde ordlyd som angitt av Statnett vedrørende transmisjonsnettet, 

og plankartet må vise båndleggingssone som angitt av Statnett. 

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 hvordan analysen påvirker planforslaget (kapittel 6 og 7) 

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 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. 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.  

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.  
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3 ANALYSEOMRÅDET  
Analyseområdet er vist på figuren under, og består av to adskilte areal. Det ene ligger mellom 

eksisterende næringsareal i Sunndal Næringspark på Håsøran (i nord på figuren under). Det andre 

arealet omhandler Nyinnlegget, som ligger ved Verksbyen (i sør på figuren under). I dette 

dokumentet omtales områda heretter som nytt næringsareal og Nyinnlegget.  

Forslagstillers mål med planen, er at eksisterende friområde 

på Håsøran skal reguleres til næring, (forretning / kontor / 

industri). Planområdet på Nyinlegget skal reguleres til 

friområde, og utgjøre erstatningsareal for tapt friområde på 

Håsøran. Plangrense er ikke eksakt definert i denne analysen, 

og areala blir trolig noe redusert i endelig plan.  

Grunnen består av løsmasser/elveavsetninger i begge 

områda, under marin grense. 

3.1.1 OMRÅDET RUNDT NÆRINGSAREALET 

Nytt næringsareal er på ca 25 Daa. Det ligger mellom utbygde 

næringstomter og grenser til Industrivegen i nord, som også 

er tilkomstveg til nytt næringsareal. Sør for nytt næringsareal 

går Romsdalsvegen. Langs Romsdalsvegen går det gang- og 

sykkelveg, med «avstikker» til nytt næringsareal. 

Analyseområdet er tilnærmet flatt, på kote 2-4, mens 

naboeiendommen i nord/vest ligger høyere i terrenget. Arealet er gjengrodd bortsett fra selve 

fotballbanen. Det er relativt ny infrastruktur i nærområdet, og en høyspentlinje langs Industrivegen 

(transmisjonsnett), like nord for nytt næringsareal.  

3.1.2 OMRÅDET RUNDT NYINNLEGGET 

Planområdet på Nyinnlegget er på ca 25 Daa, og ligger i bakkant av Verksbyen, -et boligområde fra 

50- og 60-tallet. Området har adkomst via Trædalsvegen–Håsenvegen. Selve plan-området er flatt, 

men terrenget stiger bratt (mot Svarthamran) ca 100 meter sør for analyseområdet. På Nyinnlegget 

er det en eldre balløkke, med mål på ca. 40 m x 50 m, og en ballbinge. Det ligger også en cross-bane 

(nedgrodd) inne i skogen. Det går et transmisjonsnett ca. 100 meter sør for Nyinnlegget. 

 
Fig. 6 og 7 viser flyfoto av næringsarealet til venstre, og Nyinnlegget til høyre. (Kilde: www.geoinnsyn.no) 

Figur 5 viser analyseområda (Kilde: 
www.geoinnsyn.no) 

http://www.geoinnsyn.no/
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3.2 PLANSTATUS I ANALYSEOMRÅDA 

Figurene under viser utsnitt av gjeldende kommunedelplan for Sunndalsøra  fra 2015, med plan-

ID 20151020 (heretter KDP). Nytt næringsareal er vist som friområde i KDP, med en turveg i grensa 

mot øst. Omtrent halve Nyinnlegget ligger på areal avsatt til bolig (B28), og det resterende på 

friområde. Arealet grenser til areal som er avsatt til garasjeanlegg (brunt på figur under). Det går 

turstier forbi Nyinnlegget. KDP viser hensynssoner rundt kraftlinje nord for næringsarealet, og sør 

for Nyinnlegget. KDP viser hensynssone/ støysone langs Romsdalsvegen.  

 
Fig. 8 og 9 viser kommunedelplan for Sunndalsøra (2015) for analyseområda. (Kilde: www.geoinnsyn.no) 

NVE`s konklusjoner fra utredningene Flomsonekart, Delprosjekt Sunndalsøra fra 2013  og 

Skredfarekartlegging i Sunndal kommune, 2015 ligger til grunn for hensynsoner flomfare og 

rasfare i KDP. Hensynssone for flomfare (havnivåstigning) er vist på store deler av næringsarealet. På 

Nyinnlegget viser KDP hensynssone for rasfare (fra Svarthamran) som går over friområdet og litt inn 

på arealet som er avsatt til bolig i KDP. Næringsarealet er også regulert til friområde i 

reguleringsplan med plan-ID 20110800, Håsøran, Sunndal Næringspark. Nyinnelgget er ikke 

tidligere regulert, men grenser til 19840500, Kalkenområdet  som viser boliger i Verksbyen. 

3.3 FØRINGER FRA OPPSTARTSMØTET 

Kommunen viste til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging pkt. 5d, som 

medfører krav om erstatningsareal når friområde blir omregulert. Prosessen med å finne 

erstatningsareal er beskrevet i planbeskrivelsen. (Konklusjonen ble at friområdet på Håsøran skulle 

erstattes med et tilsvarende stort friområde areal på Nyanlegget, og at eksisterende fotballbane på 

Sjølseng skal utvides). Kommunen ber også om at eksisterende grønnkorridor langs næringsarealet, 

og gangveger/turveger blir videreført i reguleringsplanen. 

Planen må også ta hensyn til stormflo og flom i form av at hensynssoner og bestemmelser i KDP blir 

videreført. Så ønsker også kommunen at bestemmelsene i Reguleringsplan for Håsøran – Sunndal 

Næringspark blir videreført så langt det passer. Dette medfører mellom annet forbud mot 

detaljhandel over 3000 m2/kjøpesenter, kjeller og anlegg som er sjenerende for nærliggende boliger 

(lukt, støy, røyk). 
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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  

Storm og orkan Nei Nei Meget 

sannsynlig 

Ufarlig 
Nei Ikke spesielt utsatt. Sikkerheten er ivaretatt 

ved byggesaksbehandling 

Egen 

vurdering 

Lyn og tordenvær Nei Nei Meget 

sannsynlig  

Ufarlig Nei Ikke spesielt utsatt. Sikkerheten er ivaretatt 

ved byggesaksbehandling 

Egen 

vurdering 

Flom i Driva Nei Nei Mindre 

sannsynlig 

Ufarlig Nei NVE sin rapport Flomsonekart Delprosjekt 

Sunndalsøra fra 2013, anslår grunnvanns-

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

flom, og 2,0 moh ved 200-års flom. 

Næringsarealet som skal bygges ut, ligger på 

kote 2+. Nyinnlegget ligger på 3+. 

Kommunen har stilt krav om at sikre 

byggehøyder fra KDP skal videreføres. 

NVE 

2013/Sun

ndal 

kommun

e/KDP 

Ekstrem nedbør, 

og overvann 

Nei Nei Mindre 

sannsynlig 

Ufarlig Nei Terrengformasjonen Nord på Håstadnebba 

(/Svarthamran) vil lede det aller meste av 

overvann ned mot Håshjellan og ut i Driva, 

slik at nedbørsfeltet til Nyinnlegget er svært 

lite. Romsdalsvegen ligger på ca 3,2 moh 

forbi næringsarealet, og Industrivegen ligger 

på 2,5 moh. Begge vegene har grøfter lavere 

i terrenget som vil lede overvann bort fra 

næringsarealet.  

Egen 

vurdering 

Stormflo, havnivå-

stigning 

Ja Nei Sannsynlig Alvorlig Ja Næringsarealet ligger i Henssynssone for 

flom (Stormflo i år 2100).  

KDP/NVE 

Leire/utglidning Ja Ja Mindre 

sannsynlig 

Alvorlig Ja Terrenget er flatt på begge areala, men 

områda ligger under marin grense, hvor det 

kan være forekomster av kvikkleire i 

grunnen.  

Egenvurd

ering 

Skred, sekundær-

virkninger 

Ja Nei Mindre 

sannsynlig 

Alvorlig Ja Deler av friområdet på Nyinnlegget ligger 

innenfor hensynssone for skredfare  

KDP/NVE/

Gislink 

Skogbrann  Nei Nei Lite 

sannsynlig 

Ufarlig Nei Det er mye vegetasjon på begge areala nå, 

men næringsarealet har ikke større skoger i 

nærheten. En eventuell skogbrann ved 

Nyinnlegget vil ha begrenset økonomisk 

skadepotensiale på et friområde. Friområde 

og næringsbygg medfører ikke vesentlig 

større risiko for skogbrann.  

Kart/egen

vurdering 

Lyngbrann/gress-

brann 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Vurdering som over. Kart/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  

Større ulykker på 

veg, bane, luft, sjø 

Nei Nei 
Mindre 

sannsynlig 
Mindre 

alvorlig 

Nei  Næringsarealet ligger mellom Industrivegen 

og Romsdalsvegen. Det er 40 m byggegrense 

mot Romsdalsvegen reguleringsplaner/KDP), 

og 18 meter (hensynssone rundt høgspent) 

byggegrense mot Industrivegen, og dermed 

god klaring til bygg ved en eventuell ulykke. 

Arealbruken (forretning/kontor/industri og 

friområde) er ikke spesielt sensitiv ved 

eventuelle storulykker.  

GisLink/ 

eks. 

planer 

Utslipp av farlige 

stoffer/akutt 

forurensning/foru

rensede masser 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Alvorlig Nei 
Det er ikke registrert forurensning innenfor 

analyseområda. Det er stilt krav om at 

bestemmelsene i gjeldende plan skal 

videreføres, og disse forbyr forurensende 

industri på næringsarealet og på 

nabotomtene. 

Egenvurd.

/reg. plan 

Håsøran-

Sunndal 

Næringsp

ark 

Brann, eksplosjon 

i industri 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei     Det ligger en kjøreskole øst for nærings-

arealet, og et transport- og entreprenørfirma 

i vest. Dersom det blir etablert virksomhet 

med eksplosjonsfare på tomta, er naboene 

heller ikke sensitive med tanke på 

eksplosjon.  

Egenvurd

ering 

Brann, transport-

middel 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Brann i kjøretøy ved planområdene vil ikke 

ha alvorlige følger. Utrykningstid til begge 

analyseområda er ca. 3 min. 

Google, 

vegbeskri

velse 

Brann i bygg 

tilkomst brannbil 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Utrykningstid til næringsarealet er ca. 3 

minutt, og 4 minutt til Nyinnlegget. Det er to 

adkomstveger til begge områda. 

Google, 

vegbeskri

velse 

Eksplosjon i 

tankanlegg 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Alvorlig Nei Det står en bensin/diesel-pumpe på 

nabotomta i vest, men det er over 40 meter 

fra byggegrensa. 

Egenvurd

ering 

Eksplosjon 

fyrverkeri-

/eksplosivlager 

Nei Nei   Nei Ingen slike lager i nærheten Egen-

vurdering 

Dambrudd Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei NVE har utredet flomfaren fra Driva. NVE 

Distribusjon av 

forurenset 

drikkevann 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Realisering av planen vil ikke forurense 

drikkevann. Midlertidig forurenset drikke-

vann vil ikke medføre vesentlig risiko. 

Egenvurd

ering 

Bortfall av energi-

forsyning 

Nei Ja Lite 

sannsynlig 

Svært 

alvorlig 

Ja Statnetts ledning, Vikalandet ASU (transmi-

sjonsnett) går i utkanten av det fremtidige 

næringsarealet. Statnett ber om at ROS-

analysen omfatter vurdering av risikoen for 

brudd, da denne linja er kritisk infrastruktur. 

Statnett 

sitt 

innspill til 

planarbei

det 
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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  

Bortfall av tele-

kom/IKT 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Midlertidig bortfall av telekom/IKT vil ikke 

medføre risiko for planområda. Planområda 

vil ikke medføre ikke risiko for drift av 

telekom/IKT 

Egenvurd

ering 

Svikt i 

vannforsyning 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Bortfall av vannforsyning representerer 

vanligvis ikke særskilt risiko på næringsareal / 

friområder  

Egenvurd

ering 

Svikt i 

avløpshåndtering/

lukka bekk 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Midlertidig bortfall av avløpshåndtering 

/overvann medfører ikke spesiell risiko for 

næringstomta eller Nyinnlegget. Det er ikke 

(lukka) bekker høyere i terrenget. 

Egenvurd

ering 

Svikt i frem-

kommelighet for 

varer og personer 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig  Nei   Det er minst to veger til begge områda. Egenvurd

ering 

Svikt i nød og 

redningstjenesten 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Alvorlig Nei Det er minst to veger til begge områda. Egenvurd

ering 

Biologisk 

mangfold 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Det er ikke registrert fremmede arter eller 

sjeldne arter innenfor områda. Det bør alltid 

stilles krav om vask av anleggsmaskiner, og 

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 noen av planområda. Et innspill til 

planen har påpekt at det skal finnes en eldre, 

nedgrodd steinmur på Nyinnlegget. 

www.gisli

nk.no/ 

KDP 

Friluftsliv/idrett, 

verdiforringelse 

Ja Ja Meget 

sannsynlig 

Alvorlig Ja Begge områda er kategorisert som «svært 

viktige friluftsområder» i Sunndal kommune 

sin Kartlegging av friluftslivsområde i 2018. 

Sunndal 

kommun

e 

Radon i grunnen Nei Nei Sannsynlig Ufarlig Nei Planområdet har moderat til lav risiko for 

radon i grunnen. TEK ivaretar sikkerheten 

ved byggemelding. 

www.ngu

.no 

Magnetfelt/høy-

spent 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Ufarlig Nei Det går høyspent i grensene til areala, -og på 

næringsarealet går hensynssona inn på 

planarealet. Hensynssoner er viste i KDP, og 

blir videreført. Det er ikke strålingsfare 

/hensynssone på Nyinnlegget. 

Statnett, 

innspill til 

planarbei

det/hens

ynssoner 

Støy og støv  Ja Ja Meget 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 

Ja Næringsarealet ligger nær Romsdalvegen i et 

nærings/industriområde, og en grønn-

korridor skal etableres ved næringstomta. 

Egen 

vurdering 

Støy og støv i 

anleggsfasen 

Ja Ja Sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Terrenget skal bearbeides i liten grad (ikke 

skyting/kjeller). Det bør uansett stilles 

generelle krav til anleggsarbeidet.  

Egen 

vurdering 

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

Ulykke i av- og 

påkjørsler, myke 

trafikanter 

Nei Nei Lite sann-

synlig 

Mindre 

alvorlig 

Nei Næringstomta får avkjørsel til Industrivegen, 

uten at den krysser gangveg/grønnkorridor.  

Egenvurd

ering 

Ulykker under 
anleggsarbeidet 

Nei Ja Lite sann-
synlig 

Ufarlig Nei Det er enkelt å avgrense anleggsområda. Det 
bør utarbeides generelle bestemmelser som 
sikrer uvedkommende adgang. 

Egenvurd
ering 

Fig. 10: 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 ifra 

sannsynlighet og grad av konsekvens.  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

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

4. Meget sannsynlig  Støybelstning Friluftsliv  

3. Sannsynlig 
  

Stormflo/havnivå-stigning på 

næringsarealet 

 

2. Mindre sannsynlig 
 

 Ras/steinsprang på Nyinnlegget 

Leire/utglidning 

 

1. Lite sannsynlig    Energiforsyning 

Fig 11: 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 OG HAVNIVÅSTIGNING 

NVEs konklusjoner fra utredningen i 2013 er vist på figur 12 og 13 under. I rapporten oppgir de at 

200-års stormflo i år 2100 vil resultere i vannstand opp til 2,65 meter på Sunndalsøra. Nyinnlegget 

ligger mellom kote 3 og 4, og er ikke utsatt ved stormflo og/eller havnivåstigning, men det er angitt 

fare for oversvømmelse i kjellere (under terrenget). Etablering av flere fasiliteter på friområdet, 

gangveger og parkeringsplasser medfører derfor ikke risiko.  

Næringsarealet ligger på kote 2 lengst nord mot Industrivegen, og også i sør mot Romsdalsvegen. 

Terrenget stiger inn mot midten av tomta. Fareområde flom (H320_1) i KDP går altså inn over store 

deler av næringsområdet. Flomsoner for 200-års flom med klimafremskriving (NVE 2013) ligger til 

grunn for avgrensinga. På figuren under, er dette arealet rosa. Arealet som er blått, er lavpunkt i 
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terrenget, som er utsatt ved 200-års flom i Driva. Fremtidige tiltak innenfor nytt næringsareal, vil 

sannsynligvis komme i sikkerhetsklasse 2 (jf. TEK17, §7-2). 

 

Figur 13 (over) viser avsnitt side 25 i Flomsonekart, Delprosjekt 
Sunndalsøra fra 2013. 
 

I KDP er følgende høyder for sikker byggegrunn (JF. Tek §7-2) 
oppgitt: 
• Sikkerhetsklasse 1: Byggverk må ligge over kote 240cm.  
• Sikkerhetsklasse 2: Byggverk må ligge over kote 260cm. 
• Sikkerhetsklasse 3: Byggverk må ligge over kote 270cm. 

 

Fig. 12. Utsnitt av NVEs (2013) flom-
sonekart med 200-års intervall. Storm-
flonivå er rosa, og flom fra Driva er blå. 

Høydene i KDP er basert på NVE`s utredning i 2013. Senere er 
utslaga av stormflo, og forventa landheving korrigert noe 
(DSB, Havnivå og stormflo /2016). 

 
De nye tallene (DSB, 2016) opererer med følgende høyder avhengig av sikkerhetsklasse jf. TEK § 7-2: 

• Sikkerhetsklasse 1 med 20 års intervall: Minimumshøyde = 249cm 
• Sikkerhetsklasse 2 med 200 års intervall: Minimumshøyde = 266 cm 
• Sikkerhetsklasse 3 med 1000 års intervall: Minimumshøyde = 277 cm. 

  
Beregningene over inkluderer ikke sikkerhet med tanke på vind og bølgepåslag, men området ligger 
ca. 250 meter fra fjorden, og bølger vil ikke nå inn til planarealet på grunn av terreng, veger og 
bygninger i front. Flom fra Driva berører området i liten grad (se fig. 12), og dermed er stormflo 
dimensjonerende for arealet. 
 

5.1.1 AVBØTENDE TILTAK  

NVE `s kartlagte flomfare med 200-års intervall inkludert klimapåslag og havnivåstigning må vises i 

plankartet. DSB`s tall legges til grunn for minimumshøyder, og rundes av oppover. 

Planbestemmelsene bør ha følgende tekst til H320: 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.  

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

NVE har kartlagt skredfaren i Sunndal i 2015, og en del av Nyinnlegget ligger innenfor faresone for 

skred, steinsprang og ras fra bratt terreng. Hensynssonen med gul farge (til venstre) angir skredfare 

med sannsynlighet 1:5000. Oransje farge viser areal med en risiko på 1:1000, men denne sonen 

berører kun en liten del av planarealet helt i sør. Hensynssonen med risiko 1:100 går ikke inn på det 

fremtidige friarealet. 
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Eventuelle mindre steinsprang fra fjellsida, vil bli stoppet av tett skog i overkant og bakkant av 

Nyinnlegget. Eventuelle store snøskred vil også medføre skredvind over området. Det må stilles høye 

krav til sikkerheten med tanke på naturrisiko på et friområde hvor barn og unge skal oppholde seg, 

men eventuelle fremtidige anlegg innenfor 

hensynssone med risiko 1:5000 må kunne 

aksepteres for utendørs anlegg.  

5.2.1 AVBØTENDE TILTAK 

NVE`s hensynssoner (1:5000) bør videreføres i 

planen, med tilhørende bestemmelser som sikrer 

trygg utbygging i samsvar med sikkerhetsklasse 

jf. TEK17 §7-3. Det bør reguleres 

vegetasjonsbelte på arealet innenfor areal med 

risiko 1:1000. 

5.3 STØY- OG STØVBELASTNING 

 I nærområdet til Nyinnlegget er det adkomstveger med lav fartsgrense, og ingen støykilder. Naboene 

til Nyinnlegget har uttalt at de ønsker støy-

reduserende vegetasjonsbelte mot 

friområdet. I KDP er vises støysoner 

(utarbeida av Statens vegvesen) inn på 

næringsarealet langs Romsdals-vegen, se 

figur under. Det er den gule støysonen (jf. T-

1442) som går inn på eiendommen som skal 

reguleres til næring, og denne representerer 

Lden under 55 dB, beregnet 4 meter over 

terreng. I tillegg er det sannsynlig at 

naboeiendommen med kjøreskole (og 

øvelsesbane for moped / motorsykkel) vil 

produsere noe støy. Uteområdet på næringstomta (kontor/ forretning / industri) er ikke spesielt 

støyømfintlig, og det er krav om 40 meter byggegrense mot Romsdalsvegen. Planen kan medføre 

høyere støy- og støv-belastning, -avhengig av hva som blir etablert på næringsarealet. Men 

kommunen har stilt krav om bestemmelser som i nærliggende planer, som ivaretar hensynet til 

boligene i Verksbyen.  

Planen skal også vise grønnkorridor (som i KDP) mellom næringsarealet og kjøreskolen. Eventuell 

støy fra næringsarealet kan reduseres ved at det blir beholdt et vegetasjonsbelte mellom 

næringstomta og gangtraseen. 

Støvbelastningen er ikke målt, men det er trolig en viss forurensning fra Romsdalsvegen, som har 80-

sone frem til analyseområdet fra vest, og 60-sone videre østover. Byggegrensa mot Romsdalsvegen 

er 40 meter, og industri og næringsformål er lite sensitivt med tanke på støv. Kommunen har bedt 

om at bestemmelsene fra eksisterende reguleringsplan blir videreført, og disse forbyr virksomhet 

som forurenser mot boligbebyggelsen. Et vegetasjonsbelte mot grønnkorridoren vil også redusere 

eventuell støvbelastning fra tomta og vegene i området. 

Fig. 14: NVE har kartlagt rasfaren i området i 2015. 

 Figur 15 viser støysoner i KDP på næringsarealet 
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5.3.1 AVBØTENDE TILTAK 

Støysoner og krav om støyfaglig vurdering før utbygging av nye bygninger med støyfølsom bruk, 

videreføres fra KDP. Det vises til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. 

Planen bør vise støyreduserende vegetasjonsbelte langs friområdet/Nyinnlegget som vil redusere støy 

mot boligene. Et tilsvarende belte bør etableres langs gangvegen/næringsarealet. 

5.4 LEIRE, UTGLIDNING 

NGU`s kart viser elveavsetninger i grunnen til begge planområda, men de ligger under marin grense, 

og det kan finnes marine avsetninger under elveavsetningene. Disse kan også inneholde forekomster 

av kvikkleire. KDP forbyr kjellere innenfor Håsøran og på Nyinnlegget. Begge planområda er 

tilnærmet flate, og nærområda er flate, omkransa av skog.  

På Nyinnlegget stiger terrenget mot Svarthamran, ca. 100 meter sør om arealet som er planlagt 

arrondert (se figur 15 under). Planen definerer ikke hva som skal etableres innenfor friområdet, men 

anlegg på friområder medfører vanligvis kun overflatearrondering. Det er bygd boliger like nord for 

friområdet, og et kommunalt lagerbygg like sør om friområdet, uten at det er avdekka ustabile 

masser.  

  
Figur 15 over viser planarealet på Nyinnlegget,  Figur 16 over viser næringsarealet i grensa til arealet 

som GeoVest-Haugland sin rapport omhandlet.  

 

Grunnforholda like nord for næringsarealet på Håsøran er utreda i 2010 (Grunnundersøkelse 

Håsøran, GeoVest-Haugland). Der konkluderer GeoVest-Haugland med at arealet kan fylles opp med 

2-3 meter, og fremdeles ha god stabilitet (se vedlegg til planen). Nabotomtene til det nye 

næringsarealet er utbygde og arronderte uten funn av ustabile masser, terrenget er «flatt», og vi kan 

med stor sannsynlighet hevde at grunnforholdene er sikre med tanke på utglidning. 

5.4.1 AVBØTENDE TILTAK 

Bestemmelsene til planen bør kreve undersøkelser dersom det avdekkes ustabile masser under 

anleggsarbeidet. 

5.5 FRILUFTSLIV, REKREASJONSVERDIER 

I oppstartsmøtet, stilte kommunen krav om at grønnkorridoren øst for næringsarealet skal ha en 

bredde på 20 meter, som vist på forlengelsen nord for analyseområdet. Videre stilte kommunen krav 
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om at det blir opparbeida nytt, fullverdig erstatningsareal for fotballbanen. Prosessen rundt valg av 

erstatningsareal er beskrevet i planbeskrivelsen.  Vurderingene her, omhandler kvalitetene på 

friområder, turveger og erstatningsarealet, med tanke på verdiene for idretten, barn, unge og 

rekreasjonsinteressene.   

Utgangspunktet for drøftingene under, er at 11`er bana på nytt næringsareal, skal erstattes av en 

utvida bane på Sjølseng, og at arealet på Nyinnlegget blir regulert til friområde. Utvidinga på Sjølseng 

er ikke en del av reguleringsplanen, -og kan utvides på grunnlag av (friområde i) KDP. Opparbeidinga 

er beskrevet i en bindende avtale mellom SIL-Fotball, Sunndal kommune og SNE.  

5.5.1 ENDRINGER I REGULERT FRIAREAL 

Arealet som var regulert til friområde i reguleringsplanen for Sunndal Næringspark (o_F3), har en 

flate på 24 983 m2. Friområdet på Nyinnlegget har en flate på 27,7 Da i oppstartsvarselet. Dette 

inkluderer noe (fremtidig) vegareal på Nyinnlegget, men det er også opparbeida veg og parkerings-

plass på Håsøran innenfor friarealet.  

Kommunen har stilt krav om grønnkorridor ved næringsarealet med bredde som i KDP, -som går 20 

meter inn på næringsarealet, og dette utgjør sirka 3 Daa. Altså blir det tidligere friområdet erstatta av 

friområde med større areal, inkludert grønnkorridoren som lå på friarealet.  

5.5.2 KVALITETEN OG BRUKEN AV UTGÅENDE OG NY BANE 

Den eksisterende fotballbanen på Håsøran er viktig for SIL-Fotball, på grunn av størrelsen, da det er 

behov for store baner under HydroCup. Det er også uttalt at flyktninger bruker bana på Håsøran av 

og til. I synfaringa på Håsøran ble det understreket at HydroCup, -med mange besøkende også er 

viktig for næringslivet. Utenfor planområdet legges det opp til at banen på Sjølseng skal utvides i 

samsvar med fotball-gruppas uttalte ønske, og i samsvar med Hydro-Cup sitt behov. Eksisterende 

løkke i Verksbyen vil dekke alminnelig behov for ball-leik, og også SIL-Fotballs treningsbehov. 

Avstanden fra asylmottaket til Håsøran og/eller Nyinnlegget er omtrent lik fra sentrum. Avstanden 

er også den samme fra for eksempel Tredal skole, men man slipper å krysse Romsdalvegen når bana 

ligger på Nyinnlegget. I næringsparken er det tungtrafikk, og noe støy, mens Nyinnlegget ligger 

mellom et boligområde og skog. Det går turveger forbi begge områda. Ved å studere karta fra 

områda, kan man også konkludere med at det er mindre vind på Nyinnlegget enn i næringsparken, 

som ligger nære fjorden og åpent terreng. Derimot er det negativt at solforholda på Nyinnlegget er 

dårligere enn på Håsøran, da Svarthamran/Litlkalkinn skygger for sola mot sør. 

Erstatningsarealet ligger nærmere boligområdet, og det blir kortere veg til bana/friområdet for 

mange. Men, ballspill genererer også noe støy, og beboerne i Verksbyen har etterspurt støy-

skjermende vegetasjon mellom bana og boligene. Det kan også hevdes at det er positivt med 

samlokalisering av ballbingen og løkka. Kommunen ønsker å tilrettelegge for bedre bomiljø i 

Verksbyen, og videreutvikling på friområdet kan bidra til å bedre nærmiljøet og forholda for barn og 

unge som bor i Verksbyen.  

Støybelastninga i grønnkorridoren langs nytt næringsareal vil trolig bli større når arealet blir 

omregulert, -litt avhengig av hva slags næring som blir etablert på tomta. På østsida av 

grønnkorridoren er det i dag en kjøreskole med en øvingsbane for mopeder og motorsykler, slik at 

det uansett vil være noe støy på gangtraseen.  
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Med tanke på beliggenhet og nærmiljø, er Nyinnlegget bedre enga som friområde enn 

næringsarealet. Solforholda er dårligere ved Verksbyen, men arealet ligger nærmere boligområda, og 

barn og unge slipper å krysse Romsdalsvegen, og å leke/trene inne i en næringspark.  

5.5.3 AVBØTENDE TILTAK  

Deler av (eksisterende vegetasjon i) grønnkorridoren bør reguleres til vegetasjonsbelte for å skjerme 

mot støy og innsyn mot gang- og sykkelvegen. Det bør også etableres et vegetasjonsbelte i utkanten 

av friområdet på Nyinnlegget, for å redusere støy mot boligene. Planbestemmelsene bør inneholde 

rekkefølgekrav om at bana på Sjølseng er utvida før bana på Håsøran blir satt ut av drift. 

5.6 BORTFALL AV ENERGIFORSYNING 

En del av transmisjonsnettet, Vikalandet ASU (132 KV) går over planarealet lengst nord på nytt 

næringsareal. Transmisjonsnettet er hovednettet av overføringslinjer for transport av elektrisk 

kraft i Norge. Kraftforsyning er grunnleggende for samfunnssikkerheten, fordi andre 

samfunnskritiske funksjoner er avhengig av strøm. Linja på Håsøran kan bli påvirket av planlagte 

tiltak på næringstomta, -spesielt i anleggsfasen.  

I innspill til planarbeidet har Statnett stilt krav om at deres 132-kV ledninger blir vist som båndlagt 

etter annet lovverk (H740) i planen med 19,5 meters bredde, og med følgende planbestemmelse:  

• Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i 

terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningeier. 

• Eventuell arrondering, vegetasjonsrydding og lignende i en avstand på 30 meter fra 

ledningene må avklares med ledningeier senest 6 uker på forhånd. 

Ledningene henger ca. 35 meter over bakken, og risikoen for skade på ledningene er liten, men 

likevel reell, -for eksempel ved sprengning. Grunnen på tomta er antatt å være løsmasser.  

Bestemmelser som angitt av Statnett vil sikre transmisjonsnettet i nødvendig grad, da alt av 

anleggsarbeid eller tiltak krever avklaring med ledningeier, med påfølgende synfaring og avtale med 

netteier angående sikkerhetstiltak. Det er ikke kjent i dag hvilken næringsaktivitet som blir etablert 

på næringstomta. Men bestemmelsene (/varslingsplikten) gjelder også for fremtidig eier av tomta. 

5.6.1 AVBØTENDE TILTAK  

Planbestemmelsene må inkludere bestemmelser som angitt av Statnett. 

6 ROS-ANALYSENS FØLGER FOR PLANEN 
Her gjennomgår vi avbøtende tiltak, og hvordan disse vil påvirke planen og 

konsekvens/sannsynlighet i matrisen (fig. 1). Konklusjonene er også oppsummert i kapittel 1. 

Hensynssoner ras og flom videreføres i planen med tilhørende bestemmelser 
Hensynssonene med tilhørende bestemmelser sikrer trygg utbygging, der sikkerheten er ivaretatt i 

samsvar med krava i TEK §§7-2 og 7-3. Bestemmelsene til hensynssonene, medfører at det er Lite 

sannsynlig at stormflo vil påvirke byggverk på næringsarealet, og at konsekvensene er ufarlige. 

Videre sikrer bestemmelsene at eventuelle steinsprang på Nyinnlegget vil få mindre alvorlige 

konsekvenser. 

https://snl.no/overf%C3%B8ringslinjer
https://snl.no/elektrisk_kraft
https://snl.no/elektrisk_kraft
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Krav som hindrer forurensning  
Generelle krav om støy- og støvdempende tiltak i anleggsperioden vil redusere ulempene for naboer.  

Bestemmelsene stiller krav om tiltaksplan dersom det blir avdekket fremmede arter, og dette vil 

hindre spredning. Retningslinjer for støy (T-1442/2016) skal legges til grunn for støynivå innenfor 

planområdet. Krava fra eldre reguleringsplan angående støy/støv/forurensning mot boligfeltet er 

videreført. Vegetasjonsbelte mellom friområdet og boligområdet i Verksbyen vil hindre innsyn i 

hager, og redusere støyen. Et vegetasjonsbelte langs grønnkorridoren i næringsparken vil også 

redusere støy og innsyn til næringsareala for gående og syklende.  

Med nevnte avbøtende tiltak, vil støybelastningen fra/til næringsarealet, grønnkorridor og 

friluftsområdet være ufarlig. 

Leire og grunnforhold 
Det er i utgangspunktet lite sannsynlig at det finnes ustabile masser i grunnen. Planen stiller krav om 

sikker videre prosess ved eventuelle funn, og det resulterer i at leireforekomster er lite sannsynlig, -

og konsekvensen mindre alvorlig.  

Rekkefølgebestemmelser 
Planbestemmelsene sikrer at bana på Sjølseng er utvida før bana på Håsøran blir satt ut av drift. 

Analysen her, dokumenterer at erstatningsarealet har høyere kvaliteter som friluftsområde, og det er 

lite sannsynlig (og mindre alvorlig) at verdien for friluftsinteressene (inkl. barn/unge) blir redusert. 

Sikkerhetstiltak rundt transmisjonsnettet 
Bestemmelser som angitt vil sikre transmisjonsnettet, og det er lite sannsynlig at samfunnskritiske 

funksjoner mister strømforsyningen. Det er likevel svært alvorlig om aktiviteter innenfor 

analyseområdet medfører bortfall av strøm.  

7 KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG USIKKERHET 
Analysen er basert på offentlig tilgjengelige data som hovedsakelig er henta fra kommunedelplan for 

Sunndalsøra, NVE og kartsamlingen GisLink, i tillegg til egenvurderinger og forslagsstillers 

lokalkunnskap. Begge planområda er arronderte tidligere, og vi mener at vi har god oversikt over 

risiko og sårbarhetsforholda innenfor planen.  

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.  


