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Sammendrag 

For Etnedal kommune er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) til 

kommuneplanens arealdel, tilpasset dette overordnede plannivået. Analysen følger retningslinjene i 

DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging. I tillegg er hovedprinsippene i 

NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1) lagt til grunn. Analysen tilfredsstiller kravet til ROS-

analyse gitt i plan- og bygningsloven. 

Denne analysen for kommuneplanens arealdel er gjennomført som en overordnet analyse med fokus 

på sårbarhet. Bakgrunnen for dette er at analysen er utarbeidet til en plan på overordnet nivå som skal 

etterfølges av detaljreguleringsplaner med tilhørende ROS-analyser for de enkelte områdene, når mer 

detaljert kunnskap om disse områdene foreligger.  Analysen har omfattet sårbarhetsvurderinger av 

relevante farer, både generelt i kommunen og for de områdene hvor det er planlagt utbygging eller 

andre formål. 

De overordnede vurderingene som er gjort på kommuneplannivå viser at det er mulig å videreføre de 

foreslåtte områdene, gitt at det gjennomføres nærmere undersøkelser/vurderinger og implementeres 

tiltak. Dette forutsetter at det gjennomføres detaljerte ROS-analyser i forbindelse med 

reguleringsplanene. Det er også på dette overordnede nivået identifisert behov for implementering av 

risikoreduserende tiltak. Disse er beskrevet i kapittel 5. 
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 Innledning 

 Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 

ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten 

påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. 

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

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

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 

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

Byggteknisk forskrift (TEK 17) gir sikkerhetskrav til naturpåkjenninger (TEK 17 § 7-1 til § 7-4), og det 

er gitt et generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende 

sikkerhet mot fremtidige naturpåkjenninger. Videre stiller NVEs retningslinjer 2-2011 «Flaum og 

skredfare i arealplanar» (rev. 2014) krav om at det ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir 

også andre lover og forskrifter krav om sikkerhet mot farer. Blant annet skal det tas hensyn til 

beregninger om fremtidens klima. Se oversikt over styrende dokumenter i kapittel 1.4. 

Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer og sårbarheter ved kommuneplanens 

arealdel for Etnedal kommune og identifiserer hvilket fokus det må være med hensyn på 

samfunnssikkerhet i forbindelse med fremtidig utvikling av kommunen. Analysen er tilpasset det 

overordnede plannivået som kommuneplanens arealdel er.  

 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ sårbarhetsanalyse. 

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

• Analysen omfatter farer som kan medføre konsekvens for liv og helse, tap av stabilitet og 

materielle verdier.  

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon. 

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende 

hendelser. 
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 Begreper og forkortelser 

Tabell 1.3 Begreper og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med 
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, tap av 
stabilitet og/eller materielle verdier. Det vil alltid være usikkerhet knyttet 
til hva som vil bli konsekvensene. 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse. 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres 
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en 
uønsket hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak 
og konsekvensreduserende tiltak. 

Safety Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som følge av en eller 
flere tilfeldigheter. 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å 
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former 
for påkjenninger. 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. 

Security Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat av overlegg og 
planlegging. 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen. 

Ekom Elektronisk kommunikasjon. Med EKOM menes all form for elektronisk 
kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at 
kapasitetskrevende tjenester skal fungere. 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

SVV Statens vegvesen 

 Styrende dokumenter 

Tabell 1.4 Styrende dokumenter 

Ref. Tittel Dato Utgiver 

1.4.1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge 

1.4.2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven) 

2008 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
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Ref. Tittel Dato Utgiver 

1.4.3 Forskrift om tekniske krav til byggverk 
(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR-2017-06-19-
840 

2017 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1.4.4 Veiledning om tekniske krav til byggverk  2017 Direktoratet for byggkvalitet 

1.4.5 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.6 Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.7 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2016 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.8 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 2017 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.9 Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven 2011 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.10 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare 
i arealplanar, revidert 22. mai 2014  

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.4.11 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven 

2010 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 

 Grunnlagsdokumentasjon 

Tabell 1.5 Grunnlagsdokumentasjon 

Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

1.5.1 Planprogram - Kommuneplanens arealdel 2018-
2028 
 

Vedtatt 
14.09.2017 

Etnedal kommune 

1.5.2 Konsekvenser – Risiko- og sårbarhetsanalyse, 
vedlegg 2 til kommuneplanens arealdel 2011-2014  

08.06.2011 Etnedal kommune 

1.5.3 Klimaprofil Oppland – Et kunnskapsgrunnlag for 
klimatilpasning.  

09.2016 
(oppdatert 
07.2017) 

Norsk Klimaservicesenter 

1.5.4 Regional plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap 2014–2017 
Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke 

2014 Fylkesmannen i Oppland 
/ Oppland 
Fylkeskommune 

1.5.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Etnedal kommune 
(helhetlig ROS-analyse) 

2011 Etnedal kommune 

1.5.6 NVE-veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med 

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper. 

1.5.7 NVE-veileder nr. 8-2014: Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging 
og byggesak. 

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.5.8 StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging 2012 Statens strålevern 

1.5.9 Bebyggelse nær høyspenningsanlegg 2017 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1.5.10 Håndtering av havnivåstigning i kommunal 
planlegging 

2015 Klimatilpasning Norge 

1.5.11 Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.12 Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - 
Veiledning 

2017 Mattilsynet m.fl 

1.5.13 Åpen trusselvurdering 2018 Politiets 
sikkerhetstjeneste 

1.5.14 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering 2018 Etterretningstjenesten 

1.5.15 Offisielle kartdatabaser og statistikk  Etnedal kommune, 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat, Norges 
geologiske undersøkelse, 
Statens vegvesen, 
Miljødirektoratet, Statens 
strålevern, 
Riksantikvaren, Statens 
kartverk, m.fl. 
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 Om analyseobjektet 

Etnedal er den sørøstligste kommunen i region Valdres og Opplands minste i folketall. Kommunens 

areal er 458 km2. Av dette er ca 13 km2 jordbruksareal, ca 240 km2 produktivt skogareal, ca 35 km2 

myrareal og ca 70 km2 fjellbjørkeskog. Vegetasjonsmessig er Etnedal hovedsakelig en del av den 

nordlige bar- og bjørkeskogsone, men med innslag av midtre og søndre barskogsone i søndre del av 

kommunen. I nordre del av kommunen går skogområdene flere steder over i snaufjell. Laveste punkt i 

kommunen er på 205 meter over havet og høyeste punkt er Spåtind i Synnfjellmassivet med 1414 

meter over havet. 53 % av kommunens areal ligger over 800 meter over havet. 

De høyereliggende delene av kommunen har viddepreg, med vide daler og senkninger, og slake 

dalsider.  Enkelte isolerte fjellpartier hever seg opp over denne flaten.   

Dette viddelandskapet synker fra nord mot sør, og i sør strekker det seg ned i barskogsbeltet. 

Viddeområdet har tildels mektig morenedekke, med en rekke formelementer knyttet til isens 

bevegelsesmønster under avsmeltningsperioden etter siste istid. Isen hadde en nordvestlig-sørøstlig 

bevegelsesretning, og formelementene er orientert etter dette. Elve- og breelvavsetninger forekommer 

lokalt i forbindelse med hovedelva, men har liten utstrekning. 

Etnas elvedal med sidedaler skjærer seg markert ned i viddelandskapet.  Fra Etnesenn og nedover 

danner Etna en trang V-dal, det samme gjør Dalselvi nedover fra Steinsetfjorden. Der Dalselvi og Etna 

møtes, og videre nedover er dalformen bredere og U-formet, med bratte dalsider. 

Analyseobjektet består av alle planområdene samlet, se figur 2.1-1 nedenfor.  

Etter at denne ROS-analysen var ferdigstilt ble det etter formannskapet 10.12.2018, tatt inn fire nye 

områder, disse er vist i kartutsnitt 2.1-2 
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Figur 2.1-1 Planområdene (gul skravur) fremstilt samlet 
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Figur 2.1-2 Nye områder tatt inn etter formannskapet 10.12.2018. 
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 Metode og gjennomføring 

 Innledning 

Analysen følger retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

(ref. 1.4.8). I tillegg er hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1) lagt til 

grunn.  

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er 

derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) 

av hendelsen dersom den inntreffer. Vurdering av usikkerhet gjøres basert på det 

kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for ROS-analysen. 

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer for de foreslåtte nye områdene i 

kommuneplanen er identifisert, og disse blir vurdert i en sårbarhetsvurdering.  

Gjennom denne prosessen vil det fremgå hvilke fokusområder som må ivaretas for å kunne 

gjennomføre ønsket utvikling, og det kan bli fremmet tiltak som bør implementeres i forbindelse med 

senere planfaser. 

Det bemerkes at analysen for kommuneplanens arealdel i utgangspunktet skal gjennomføres som en 

overordnet analyse som da stopper ved gjennomført sårbarhetsvurdering. Det gjennomføres dermed 

ikke en hendelsesbasert risikoanalyse for alle foreslåtte områder. Bakgrunnen for dette er at analysen 

er utarbeidet til en plan på overordnet nivå som skal etterfølges av detaljreguleringsplaner for de 

enkelte områdene. Da vil også kunnskapsgrunnlaget være større, hvilket gir mulighet for ROS-

analyser med et høyere detaljnivå. Dette er også i tråd med føringene gitt av DSB for ROS-analyser i 

arealplaner1.  

 

Figur 3.1-1 Detaljeringsnivå ROS-analyser (kilde: DSB) 

                                                      
1 De to figurene er hentet fra DSBs foredrag under fagdag arrangert av fylkesmennene i Telemark og Vestfold den 1. juni 2017.  

DSB v/ Guro Andresen holdt foredraget; Samfunnssikkerhet i kommunens planarbeid Ny veileder: Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging med metode for ROS. 
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Figur 3.1-2 Krav til detaljnivå og innhold på analyser for ulikt plannivå (kilde: DSB) 

 Fareidentifikasjon 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke 

stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 4.1 gjøres det en 

systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på DSBs veiledning 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4.8) og andre veiledninger utarbeidet av 

relevante myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen. 

 Sårbarhetsvurdering 

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 

sårbarhetsvurdering. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

Tabell 3.3 Sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 

Svært sårbart 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

Moderat sårbart 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes  
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Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en er opptatt 

av konsekvensene av en inntruffet hendelse. 

Fokuset i ROS-analyser i forbindelse med arealplanlegging er uønskede hendelsers påvirkning og 

konsekvens for liv og helse, samfunnsstabilitet, og materielle verdier. Dette ligger også til grunn i 

sårbarhetsvurderingen.  

 Vurdering av usikkerhet 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om planområdet. Dersom 

forutsetningene for analysen endres kan medføre at de vurderinger som er gjort i ROS-analysen ikke 

lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre 

klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i 

slike kvalitative analyser. Analysen er også utarbeidet på et overordnet plannivå med begrenset 

kjennskap til hva som ønskes utbygget i området i fremtiden.  Vurderingene er derfor basert på 

eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, og vil derfor medføre en viss grad av usikkerhet.  
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 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

 Innledende farekartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer som de enkelte planområdene i kommuneplanens 

arealdel er vurdert opp mot. Oversikten tar utgangspunkt i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (1.4.8), men tar også for seg forhold som etter faglig skjønn vurderes 

som relevante for det enkelte analyseobjektet.  

Det er også tatt i betraktning relevante hendelser fra kommunens helhetlige ROS-analyse fra 2011 

(ref. 1.5.5), som for øvrig er under revisjon (ultimo 2018). 

 

Figur 4.1 Relevante hendelser fra Etnedal kommunes helhetlige ROS-analyse fra 2011  

 

Fare Vurdering av relevans 

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for 
uønskede hendelser 

Skredfare (snø, is, stein, 
leire, jord) 

Det er planområder som er utsatt for ulike typer skred, som snøskred, 
jord- og flomskred og steinsprang (NVE aktsomhetskar). Temaet 
vurderes. 

Ustabil grunn 
(grunnforhold) 

Det er ingen planområder som ligger under marin grense, det er derfor 
heller ingen marine avsetninger, hvor kvikkleire kan finnes (NGU, 
løsmassekart).  Grunnforhold må uansett undersøkes nærmere og trygg 
byggegrunn må dokumenteres i ROS-analysene som skal utarbeides i 
senere planfaser. Temaet vurderes ikke videre. 

Flom i vassdrag (herunder 
isgang) 

Det er ikke foretatt flomsonekartlegging i kommunen, men temaet 
vurderes basert på NVEs aktsomhetskart for flom og InnlandsGIS sitt kart 
over flomveier med dekning i kommunens søndre del.  

Havnivåstigning, stormflo 
og bølgepåvirkning 

Temaet er ikke relevant for noen av områdene. Vurderes ikke videre. 

Vind/ekstremnedbør 
(overvann) 

Forventninger om endringer i klima og periodevis ekstremnedbør krever 
lokale og gode løsninger for håndtering av overvann. Temaet vurderes. 

Skog-/lyngbrann Kommunen har store områder med skog og vegetasjon. Det har ifølge 
statistikk fra DSB være 1 skogbrann i Etnedal kommune i perioden 2008-
2017. Potensial for skogbrann er et tema som skal vurderes i ROS-
analyser til detaljreguleringsplaner der dette er relevant. Temaet vurderes 
ikke videre her.  
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Fare Vurdering av relevans 

Radon Det er mange områder i kommunen med stedvis høy og særlig aktsomhet 
for radon, dette gjelder også et stort antall av planområdene. Temaet 
vurderes. 

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

Det ligger ingen slike virksomheter i eller i nærheten av planområdene. 
Dersom det legges til rette for slik virksomhet i senere planfaser må dette 
vurderes i ROS-analysene som skal utarbeides til disse planene. Temaet 
vurderes ikke videre.  

Kjemikalieutslipp og 
annen akutt forurensning 

Det ligger ingen slike virksomheter i eller i nærheten av planområdene. 
Dersom det legges til rette for slik virksomhet i senere planfaser må dette 
vurderes i ROS-analysene som skal utarbeides til disse planene. Temaet 
vurderes ikke videre.  

Transport av farlig gods I følge DSBs kartinnsynsløsning transporteres det farlig gods på rv. 33, fv. 
251 og fv. 219. Det er ingen av de planlagte områdene med formål bolig 
som ligger i relevant nærhet til disse veiene. Temaet må uansett vurderes 
i ROS-analyser som utarbeides til detaljreguleringsplaner. Temaet 
vurderes ikke videre her. 

Elektromagnetiske felt Elektromagnetiske felt dannes rundt høyspentlinjer/-kabler og 
transformatorstasjoner. Temaet vurderes.  

Dambrudd Ingen av planområdene er ikke utsatt for dette, temaet vurderes ikke.  

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg/-ledningsnett Det forutsettes at eksisterende VA-ledninger hensyntas under 
anleggsarbeid i forbindelse med kommende utbygging i aktuelle 
planområder, og at VA-anlegg/ledningsnett dimensjoneres i iht. dette, 
herunder at krav til slokkevann etterkommes, se temaet slokkevann for 
brannvesenet. Temaet vurderes ikke videre her. 

Trafikkforhold Trafikkforhold, herunder trafikkforsyning, må vurderes nærmere når mer 
detaljer informasjon om dette foreligger i senere planfase. Temaet 
vurderes ikke videre her. 

Eksisterende 
kraftforsyning 

Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensyntas under 
anleggsarbeid og kommende kraftforsyning må dimensjoneres iht. 
planlagt utbygging. Temaet vurderes ikke videre her. 

Drikkevannskilder Mattilsynets kart over inntakspunkter for vannverk viser at enkelt av 
planområdene ligger in nærheten av disse. Temaet vurderes. 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 setter krav til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy, og dette må følges opp i senere planfaser og gjennom 
prosjektering av tiltak. Temaet vurderes ikke videre her.  

Slokkevann for 
brannvesenet 

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 15-9 setter krav til slokkevann, og dette 
må følges opp i senere planfaser og gjennom prosjektering av tiltak. 
Temaet vurderes ikke videre her. 

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg*  Det er få eksisterende slike bygg som vurderes å bli berørt i forbindelse 
med utbygging i planområdene. Det må allikevel vurderes om slike bygg 
vil bli utsatt for risiko i forbindelse med ROS-analyser som skal utarbeides 
i senere planfaser. Temaet vurderes ikke videre her.  

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede 
handlinger 
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Fare Vurdering av relevans 

Tilsiktede handlinger Det er ingen forhold ved planområdene, og de formål som disse er tiltenkt, 
som tilsier at det er spesielt utsatt for tilsiktede handlinger, sett opp mot 
gjeldende trusselbilde. Imidlertid bør dette temaet vurderes nærmere i 
ROS-analysene som skal utarbeides forbindelse med senere 
reguleringsplaner når mer informasjon om det aktuelle tiltaket foreligger. 
Temaet vurderes ikke. 

*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, 

sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler. 

 Sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en 

sårbarhetsvurdering av disse: 

• Skredfare  

• Flom i vassdrag 

• Vind og ekstremnedbør 

• Radon 

• Elektromagnetiske felt 

• Drikkevannskilder 

 

I sårbarhetsvurderingene nedenfor fremstilles planområdene med navn som referer til hvilket formål 

disse er tiltenkt. Hvert område har bokstav(er) etterfulgt av et tall som viser formålet og et 

løpenummer: 

 

B: boligbebyggelse 

F: fritidsbebyggelse 

FT: fritids- og turistformål 

M: masseuttak 

N: Næringsbebyggelse 

LNFR: Landbruk-, natur-, friluftslivsområder (spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse)  

 Generelt om sårbarhet og klimaendringenes påvirkning 

Klimaprofil Oppland (ref. 1.5.3) gir en fremstilling av forventede klimaendringer og klimautfordringer i 

Oppland. I rapporten fremstilles ulike naturfarer etter en vurdering av sannsynlighet for endring: 
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Figur 4.2-1 Fremstilling av forventede klimaendringers innvirkning på ulike naturfarer (kilde: Klimaprofil 

Oppland) 

 

Det er vurdert at klimaendringene i Oppland særlig vil føre til behov for tilpasning i forhold til kraftig 

nedbør og økte problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred. 

 Sårbarhetsvurdering – skredfare  

I figurene nedenfor vises aktsomhetskart for ulike typer skred der disse berører planområder. 

Aktsomhetskart viser områder som basert på en GIS-analyse kan være skredutsatte. Ved ny 

utbygging innenfor områdene som er dekket av aktsomhetskart skal reell skredfare utredes i henhold 

til kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-3. 

Planområder med formål råstoffutvinning (masseuttak) skal også vurderes med hensyn på naturfare 

(opplyst i dialog med NVE). Et slikt tiltak medfører vanligvis ikke oppføring av bygninger og dermed 

gjelder heller ikke akseptkriteriene for skred i TEK 17, men SAK 10 § 5-4 sier at ved søknad om 

tillatelse til tiltak skal opplysninger om tiltakets sikkerhet mot naturfare gis. Aktsomhetskartene gir kun 

en grov oversikt og er ment som en første vurdering av skredfare, og det må derfor gjøres en 

ytterligere vurdering av den reelle skredfaren i detaljreguleringsfasen. 

Aktsomhetskart snøskred (kilde: NVE) vises med rød skravur, der mørk rød er løsneområdet og lys 

rød er utløpsområdet. 

Aktsomhetskart jord- og flomskred (kilde: NVE) vises med brun skravur. 

Aktsomhetskart steinsprang (kilde: NVE) vises med sort/grå skravur, der sort er løsneområdet og grå 

er utløpsområdet. 
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4.2.2.1 Aktsomhetskart snøskred 

 

Fig 4.2-2 Aktsomhetskart snøskred (kilde NVE) – område N2 Flatøygarden 

 

Fig 4.2-3 Aktsomhetskart snøskred (kilde NVE) – område N1 Brumoen 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5183872   Dokumentnr.: 5183872-ROS   Versjon: B02 

Kommuneplanens arealdel  |  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

 

  |  Side 20 av 42 

 

 
Fig 4.2-4 Aktsomhetskart snøskred (kilde NVE) – område M6 Handebakkmyre  

 

Fig 4.2-5 Aktsomhetskart snøskred (kilde NVE) – område M8 Jutulsveen 
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4.2.2.2 Aktsomhetskart jord- og flomskred 

 

Fig 4.2-6 Aktsomhetskart jord- og flomskred (kilde NVE) – område N2 Flatøygarden  

 

Fig 4.2-7 Aktsomhetskart jord- og flomskred (kilde NVE) – område N1 Brumoen  
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Fig 4.2-8 Aktsomhetskart jord- og flomskred (kilde NVE) – område M1 Lundby og M5 Lundby 

4.2.2.3 Aktsomhetskart steinsprang 

 

Fig 4.2-9 Aktsomhetskart steinsprang (kilde NVE) – område N2 Flatøygarden  

Oppsummering sårbarhet skred 
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Ingen planområder med formål boligbebyggelse ligger utsatt for skred, men det er ett område avsatt til 

fritidsbebyggelse og flere områder for næringsbebyggelse og masseuttak som ligger utsatt. Samlet 

vurderes analyseobjektet til å være moderat til svært sårbart for skred. 

 Sårbarhetsvurdering – flom i vassdrag 

Det er utført flomsikringstiltak langs Etna (se figur 4.2.10), flere av disse opplyses å ha blitt oppført på 

1950-tallet. NVE prioriterer bistand til sikringstiltak etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for 

skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst 

samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket. 

Det er to planområder som er lagt bak flomsikringen ved Lundby, begge disse er masseuttak. 

 

Figur 4.2-10 Utførte flomsikringstiltak langs Etna (kilde: NVE Atlas) 

Figurene nedenfor viser aktsomhetsområder for flom (NVE) der hvor disse berører planområder.  

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan 

være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon 

på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i 

kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag på et overordnet plannivå. De potensielle 

fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.  
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I NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar (ref. 1.4.10) anbefales en generell 

fremgangsmåte for å vurdere flomfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging, i områder der 

flomfaren ikke er kartlagt mer detaljert. 

Som skrevet ovenfor under temaet skred skal også planområder med formål råstoffutvinning 

(masseuttak) vurderes med hensyn på naturfare (opplyst i dialog med NVE). Et slikt tiltak medfører 

vanligvis ikke oppføring av bygninger og dermed gjelder heller ikke akseptkriteriene for skred i TEK 

17, men SAK 10 § 5-4 sier at ved søknad om tillatelse til tiltak skal opplysninger om tiltakets sikkerhet 

mot naturfare gis.  

 

Fig 4.2-11 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område N3 Valdres høyfjellshotell og FT1 Camping ved 

Valdres høyfjellshotell 
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Fig 4.2-12 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område LNFR-F1 

 

Fig 4.2-13 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område F5 Lenningen, F6 Lenningen, F7 Lenningen, 

Feplassen, F8 Lenningen, utvidelse Ølsjølia og F9 Utvidelse Ølsjølia 
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Fig 4.2-14 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område F21 

 

Fig 4.2-15 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område M4 Langedal 
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Fig 4.2-16 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område F16 Bergli 

 

Fig 4.2-17 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område LNFR-B2 Flatøygarden 
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Fig 4.2-18 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område N1 Brumoen 

 

Fig 4.2-19 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område B1 Haugalia  
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Fig 4.2-20 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område M7 Fjellselve  

 

 

Fig 4.2-21 Aktsomhetskart flom (kilde NVE) – område M1 Lundby og M5 Lundby  
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Områdene ovenfor, som er avsatt til masseuttak, vises som flomutsatte her, men begge ligger bak et 

flomsikringstiltak (se figur 4.2-10). I hvilken grad dette er en barriere mot planområdene og vil hindre 

at disse kan oversvømmes må vurderes nærmere.  

Oppsummering sårbarhet flom 

Det er ett område (sørlig del) avsatt til boligbebyggelse (LNFR spredt boligbebyggelse) som ligger 

innenfor aktsomhetsområdet. For øvrig er det områder avsatt til fritidsbebyggelse, næring og 

masseuttak som ligger utsatt. Generelt vurderes analyseobjektet samlet som moderat til svært sårbart. 

 Sårbarhetsvurdering – vind og ekstremnedbør  

Klimamodellene gir liten eller ingen endring i midlere vindforhold i dette århundret, men usikkerheten i 

framskrivningene for vind er stor. Det viktigste er at kunnskap om lokale vindforhold tas med i 

planleggingen (ref. 1.5.3). I forbindelse med detaljplanlegging må det vurderes om det aktuelle 

planområdet er vindutsatt og hvorvidt dette krever egne tiltak utover å dimensjonere bygg og 

konstruksjoner iht. gjeldende vindlaster. 

Det er forventet at fremtidens klima vil medføre mer nedbør i Norge, og periodevis ekstremnedbør.  I 

Klimaprofil for Oppland (ref. 1.5.3) er det gjort vurderinger av forventede klimaendringer som påvirker 

årsnedbøren: 

Årsnedbøren i Oppland er beregnet å øke med ca. 20 %. Nedbørendringen for de fire 

årstidene er beregnet til: 

•  Vinter: +25 %  

•  Vår: +20 % 

•  Sommer: +10 % 

•  Høst: +20 % 

 

Nedbørøkningen i millimeter blir større i de nedbørrike områdene i sørøst og nordvest enn i de 

tørreste dalstrøkene. Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i 

intensitet og hyppighet; noe som vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. 

Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke med 20 %. For kortvarige 

nedbørepisoder er det indikasjoner på at økningen i intensitet kan være større enn for 

verdiene i løpet av ett døgn. Inntil videre anbefales et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll 

med varighet under 3 timer. 

Prosjektering og utforming av overvannshåndtering må i forbindelse med detaljplanlegging ta hensyn 

til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og endret nedbørintensitet som beskrevet 

ovenfor.  

Det foreligger kart over beregnede flomveier i InnlandsGIS, dekningen her gjelder før sørlig del av 

kommunen, se figur 4.2-22. Beregnede flomveier omfatter flomveier ved åpne stikkrenne, tette 

stikkrenner, forsenkninger ved åpne stikkrenner og forsenkninger ved tette stikkrenner. Dette kartet vil 

være til nytte i forbindelse med detaljplanlegging, og de detaljerte ROS-analysene som skal utføres til 

disse, for å se mulige flomveier i planområdet og vurdere egnede tiltak for lokal overvannshåndtering. 

Det vises også til Konsekvensutredning kommuneplanens arealdel for informasjon om områder som 

berøres av slike flomveier. 
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Figur 4.2-22 Kartet viser dekning av beregnede flomveier i Etnedal kommune (kilde: InnlandsGIS) 

Når det gjelder snø så beregnes det en betydelig reduksjon i snømengdene og i antall dager med snø 

i lavereliggende områder, men det vil fortsatt være enkelte år med betydelig snøfall selv i 

lavlandsområder. Det vil bli flere smelteepisoder om vinteren som følge av økning i temperaturen. 

Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem mot midten av århundret. Etter dette 

forventes det at økt temperatur etter hvert vil føre til mindre snømengder også i disse områdene, 

bortsett fra enkelte høyfjellsområder. 

Lokale forhold knyttet til snømengder må vurderes for det aktuelle planområdet ved detaljplanlegging 

og bygg må dimensjoneres for gjeldene snølaster. 

Oppsummering sårbarhet vind og ekstremnedbør 

Det vurderes å være liten sårbarhet knyttet til vind. Når det gjelder ekstremnedbør med tilhørende 

utfordringer knyttet til overvann og lokal flom vurderes analyseobjektet som moderat til svært sårbart. 

 Sårbarhetsvurdering – radon 

Det er mange områder i kommunen med stedvis høy og særlig høy aktsomhet for radon, dette gjelder 

også et stort antall av planområdene, se kartet i fig. 4.2-23 nedenfor. Slik er aktsomhetsgradene 

definert: 
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• Særlig høy aktsomhet: En egen klassifisering for områder med alunskifer i berggrunnen som 

gir særlig høy sjanse for forhøyede verdier. 

• Høy aktsomhet: Statistisk beregnet at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner over 

øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m³ i første etasje. 

• Moderat til lav: Lavere fare for radon i inneluft i boliger enn høy, men det kan fortsatt være 

forhøyede verdier i enkelthus. 

• Usikker: Det finnes ikke nok inneluftmålinger på stedet eller på den gitte bergarten til at 

aktsomhet kan beregnes, eller beregningene gir ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet 

grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav. 

Aktsomhetskartet, som er utarbeidet av NGU og Statens strålevern, gir en første vurdering av 

aktsomhet for radon, og kan brukes som et hjelpemiddel til å vurdere behovet for nye målinger i 

boliger og ved planlegging av nybygging av boliger. Har et område fått klassifiseringen «høy 

aktsomhet» eller «særlig høy aktsomhet» bør det tas hensyn til dette i kommunenes arbeid med 

arealplaner. Oppløsning på dataene er ikke bedre enn 1:50.000 - dvs. at dataene ikke kan brukes på 

enkelttomter eller mindre boligfelt. Kartet viser sannsynlighet for at det kan være eller vil bli et 

radonproblem, og derfor er kartene mest interessant for styring av oppfølgingskartlegginger og 

utvikling av retningslinjer for ny boligbygging. 

Områder som består av uranrike bergarter eller permeable løsmasser er ekstra radonutsatt (ref. 

1.5.8). 

Uran er et radioaktivt stoff som brytes ned til blant annet radioaktivt radium, som i sin tur brytes ned til 

den radioaktive gassen radon. Jo mer uran og radium det er i grunnen, jo mer radon dannes det. Et 

område med mye uran i grunnen er derfor typisk et område som er radonutsatt. Typiske uranrike 

bergarter er alunskifer og uranrike granitter. Statens strålevern anbefaler at det tas hensyn til områder 

med alunskifer i kommunens planarbeid. 

Masseuttak kan ha masser med høye urankonsentrasjoner, som igjen kan gi høye konsentrasjoner av 

radongass innendørs når disse benyttes som bygningsmateriale. Statens strålevern anbefaler at pukk 

og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium 

og uran.  

Strålevernets anbefaling for radium- og urankonsentrasjon i tilkjørte masser gjelder under og rundt 

bygninger for varig opphold: Konsentrasjon av radium (Ra-226) i massene bør være så lav som mulig, 

og lavere enn 150 Bq/kg (becquerel per kilogram).  
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Figur 4.2-23 Aktsomhetskart radon (kilde: NGU/Statens strålevern), med aktuelle planområder markert 

med grønn skravur 
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Figur 4.2-24 Aktsomhetskart radon (kilde: NGU/Statens strålevern), med nye områder for 

fritidsbebyggelse etter formannskapet 10.12.2018, markert med grønn skravur 

 

TEK 17 legger til grunn at det ved nybygg kan være radon i grunnen. Tetting og ventilasjon skal 

dimensjoneres deretter: 

§ 13-5. Radon  

1. I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 

200 Bq/m3.  
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2. Bygning med rom for varig opphold skal  

a) ha radonsperre mot grunnen, og  

b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres 

når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3.  

Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å tilfredsstille 

kravet i første ledd. 

Følgende områder har formål boligbebyggelse og aktsomheten i disse områdene fremstår slik: 

• B1 Haugalia (K1) – høy aktsomhet  

• B2 Fjellslinna/LNFR-B1 Fjellslinna (B13) – moderat til lav aktsomhet 

• LNFR-B2 Brufalt nord (B54) – høy aktsomhet 

• LNFR-B3 Flatøygarden (B9) – moderat til lav aktsomhet 

Oppsummering sårbarhet radon 

Mange av planområdene ligger i områder med høy og svært høy aktsomhet, i tillegg til områder med 

usikker aktsomhet, vurderes det generelt at planområdene er svært sårbare for radon. Blant områder 

avsatt til boliger er to av disse innenfor områder med høy aktsomhet. I tillegg er det mange 

masseuttak i områder med høy/svært høy aktsomhet.   

 Sårbarhetsvurdering – elektromagnetiske felt 

Det går flere høyspentledninger gjennom og i nærheten av planområdene, se figur 4.2-24 nedenfor. 

Spenningen for disse er hovedsakelig 22 kV, men det går også en ledning sør i kommunen med 132 

kV. 

Høyspentanlegg avgir et elektromagnetisk felt. Statens strålevern har satt krav om at det i 

byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt i bygninger skal gjøres 

følgende utredninger: 

• Hvor mange bygg påvirkes og hvilke feltnivåer får disse. Feltberegningene skal baseres på 

gjennomsnittlig strøm gjennom ledningen over året. 

• Beskrive gjeldende kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi. Informasjon om dette 

finnes på Strålevernets hjemmesider. 

• Vurdere tiltak eller alternative løsninger samt kostnader og begrunnelse for tiltakene. 

På bakgrunn av disse utredningene skal det besluttes om tiltak skal gjennomføres eller ikke. 

NVE har gitt noen eksempler på avstander og elektromagnetiske felt fra ulike høyspentlinjer (ref. 

1.5.9). 

Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, avstanden til 

anlegget og hvordan flere feltkilder virker sammen. 

Nær en 22 kV ledning oppnås som regel et magnetfeltnivå under 0,4 μT 10–20 meter fra nærmeste 

line. For en 132 kV ledning oppnås 0,4 μT 30–40 meter fra nærmeste line, mens for en 420 kV ledning 

må man i noen tilfeller opp i 80–100 meter for å komme ned i 0,4 μT. 
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Figur 4.2-25 Høyspentlinjer (kilde: NVE), planområder markert med gul skravur.  
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Oppsummering sårbarhet elektromagnetisk felt 

Planområder med formål som tilsier at det kan etableres bygninger for personopphold ligger med 

nærhet til høyspentlinjer, og det vurderes generelt å være liten til moderat sårbarhet knyttet til denne 

faren.   

 Sårbarhetsvurdering – drikkevannskilder 

Mattilsynets inntakspunkter for vannverk (figurene 4.2-25 og 4.2-26) viser omtrentlig plassering av 

inntakspunktene til et utvalg vannverk. Eier av vannverket er ansvarlig for at koordinatene og øvrig 

informasjon er riktig. Punktene forsvinner fra skjermbildet når målestokken blir bedre enn 1:50.000. 

Dette gjøres for å skjerme mot for detaljert stedfesting.  

I tillegg til Mattilsynets inntakspunkter finnes også nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) (figur 

4.2-27) som viser brønner og grunnvannsressurser, samt tilgjengelige vannkvalitetsdata og rapporter. 

Her vises også energibrønner. Erfaringsvis er det en del feil i denne databasen og det må derfor i 

detaljplanleggingen undersøkes nærmere om det kan være utsatte grunnvannsborehull som benyttes 

som drikkevannskilder. 

 

Figur 4.2-26 Vannverk inntakspunkter (kilde: Mattilsynet) – område F10 Gamlestølen sør og F11 

Graneistølen sør 

 

Figur 4.2-27 Vannverk inntakspunkter (kilde: Mattilsynet) – område B1 Haugalia  
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Figur 4.2-28 Vannverk inntakspunkter (kilde: Mattilsynet) – område F26 Gamlestølen 

 – nytt område etter formannskapet 10.12.2018 
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Figur 4.2-29 Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA)  

Oppsummering sårbarhet drikkevannskilder 

Flere planområder ligger med nærhet til drikkevannskilder og generelt vurderes det å være moderat 

sårbarhet for disse.   
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 Konklusjon og oppsummering av tiltak 

 Konklusjon 

Denne overordnede ROS-analysen til kommuneplanens arealdel har vurdert sårbarhet knyttet til 

relevante farer, både generelt i kommunen, og for de områdene hvor det er planlagt utbygging eller 

andre formål. Det er forutsatt i denne vurderingen at det skal utarbeides detaljerte ROS-analyser i 

forbindelse med detaljregulering av disse områdene. 

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som 

gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Skredfare  

• Flom i vassdrag 

• Ekstremnedbør (overvann) 

• Radon 

• Elektromagnetiske felt 

• Drikkevannskilder 

 

Flere av analyseobjektets planområder fremsto med forhøyet sårbarhet (moderat eller høy, jf. 

kategorier i tabell 3.3). Det er derfor vurdert sårbarhetsreduserende tiltak som det ut fra 

samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i disse 

planområdene. 

På dette plannivået, og med det kunnskapsgrunnlaget som finnes om disse områdene per i dag, så er 

det ikke funnet grunnlag for å fraråde noen forslag i kommuneplanen, gitt at identifiserte tiltak følges 

opp i forbindelse med de kommende detaljreguleringene og gjennom byggesaksbehandling for bygge- 

og anleggstiltak utenfor regulerte områder. Tiltakene er sammenfattet nedenfor. 

 Oppfølging av ROS-analyse i plandokumentene 

Som nevnt i konklusjonen er det ikke funnet grunnlag for å fraråde noen forslag i kommuneplanen, gitt 

at identifiserte tiltak følges opp i forbindelse med de kommende detaljreguleringene og gjennom 

byggesaksbehandling for bygge- og anleggstiltak utenfor regulerte områder. Resultatet fra ROS-

analysen er innarbeidet i planforslaget gjennom hensynssoner med tilhørende bestemmelser (§11-8) 

og generelle bestemmelser §§ 11-9, 11-10, 11-11). I planforslaget er det gitt bestemmelser og 

retningslinjer vedrørende skredfare, flomfare, overvannshåndtering, radon, elektromagnetiske felt og 

drikkevannskilder. Nærmere beskrivelse framgår også av planbeskrivelsen.  

Skredfare 

Områder med reell skredfare er avsatt i plankartet som faresone H310. For disse områdene er det gitt 

rekkefølgekrav om at før det kan gis rammetillatelse/igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak 

skal tilstrekkelig sikkerhet mot skred være opparbeidet, jf. bestemmelse 4.1.2 A. Områder med reel 

skredfare som er regulert er avsatt som hensynssone H910 og håndtering av skredfare er sikret 

gjennom reguleringsplan.  

Det er utarbeidet et eget temakart for potensiell skredfare i samsvar med NVE’s aktsomhetskart. For 

disse områdene er det gitt rekkefølgekrav om at før det kan gis rammetillatelse/igangsettingstillatelse 

til bygge- og anleggstiltak skal skredfare kartlegges og tilstrekkelig sikkerhet mot skred skal 

dokumenteres, jf. bestemmelse 4.1.2 B.  
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Flomfare 

Det er utarbeidet et temakart for flomveger som skal legges til grunn for plan- og 

byggesaksbehandling. Naturlige flomveier skal bevares eller erstattes der det er nødvendig for å 

oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jf. bestemmelse 2.6.2 A. Det er også stilt rekkefølgekrav om at 

det før det kan gis rammetillatelse/igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak nærmere enn 50 

meter for elver og nærmere enn 20 meter for bekker med årssikker vannføring skal tilstrekkelig 

sikkerhet mot flom være dokumentert, og om nødvendig ferdig opparbeidet. Se bestemmelse 2.6.2 B.  

Ekstremnedbør (overvann) 

I retningslinjer kap. 2.6.2 er det gitt retningslinjer med hensikt å bevare sammenhengende blågrønne 

strukturer for å sikre vannveier og flomveier. Det er også gitt retningslinjer om at fllomveger som 

framgår av Temakart for flomveger skal legges til grunn ved plan- og byggesaksbehandling.  

Radon 

Det er ikke gitt bestemmelser eller retningslinjer utover krav som framgår av byggeteknisk forskrift 

vedrørende radonfare, men det er vist til forskriften i retningslinje 5.1.2.  I tillegg er det gitt 

retningslinjer vedrørende oppfølging av forurensningsfare som følge av at det er registrert alunskifer 

på enkelte områder. Retningslinjene er i tråd med forurensningsforskriften.  

Elektromagnetiske felt 

I retningslinje 5.1.2 er det vist til at grenseverdier for eksponering fra strømnettet fastsatt av Statens 

strålevern skal følges i plan- og byggesaksbehandlingen.  

I plankartet er det avsatt faresoner for kraftlinjer - høyspenningsanlegg på 22 kV, jf. planbestemmelse 

4.1.4. Det er gitt tilhørende bestemmelser om at det ikke tillates nye bygg innenfor faresonen.  

Drikkevannskilder 

Det er gitt retningslinjer om at drikkevannskilder skal kartlegges og tas hensyn til gjennom plan- og 

byggesaksbehandling, se retningslinje 5.1.4.  

 Oppsummering og sårbarhetsreduserende tiltak 

Fare Område Tiltak 

Skredfare  N1 Brumoen 
N2 Flatøygarden 
M1Lundby  
M5 Lundby 
M6 Handebakkmyre  
M8 Jutulsveen 

Med utgangspunkt i aktsomhetskart 
for skred (Temakart for skred) må det 
senest på reguleringsplannivå gjøres 
en nærmere vurdering/undersøkelse 
av fagperson for å avklare reell 
skredfare i det aktuelle området. Se 
planbestemmelse 3.1.5, 4.1.2 og 
retningslinjer 5.1.7. 

Flom i vassdrag B1 Haugalia 
LNFR-B2 Flatøygarden 
N1 Brumoen 
N3 Valdres høyfjellshotell  
FT1 Camping ved Valdres høyfjellshotell 
LNFR-F1 
F5 Lenningen 
F6 Lenningen  
F7 Lenningen, Feplassen   
F8 Lenningen, utvidelse Ølsjølia 

Med utgangspunkt i aktsomhetskart 
for flom må det senest på 
reguleringsplannivå gjøres en 
nærmere vurdering/undersøkelse av 
fagperson for å avklare reell flomfare 
i det aktuelle området. 
Se planbestemmelse 2.6.2  
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Fare Område Tiltak 

F9 Utvidelse Ølsjølia 
F16 Bergli 
F21 Fjellsetra 
M1 Lundby  
M4 Langedal 
M5 Lundby 
M7 Fjellselve  
 

Ekstremnedbør 
(overvann) 

Alle planområder med formål bolig og 
fritidsbolig. 

Dimensjonere og utforme 
overvannshåndtering i forbindelse 
med detaljplanlegging slik at denne 
tar hensyn til forventede 
klimaendringer med 
styrtregnepisoder og endret 
nedbørintensitet. 
Se retningslinje 2.6.2.  

Radon Alle planområder med formål bolig og 
fritidsbolig. Alle planområder med formål 
masseuttak der massene er tiltenkt bruk i 
bygg for personopphold. 

Gjennomføre tiltak i henhold til krav i 
TEK 17, herunder vurdere behov for 
radonmålinger. Det må også 
vurderes masseuttakenes egnethet til 
bruk som bygningsmaterialer i bygg 
for personopphold, og at slike masser 
evt. er under anbefalt grenseverdi 
satt av Strålevernet. 
Se retningslinje 5.1.2.   

Elektromagnetiske 
felt 

Alle planområder med formål bolig og 
fritidsbolig. 

Utrede eksponeringsfare for 
elektromagnetisk stråling etter 
Strålevernets krav i byggeprosjekter 
der det forventes feltnivåer over 0,4 
μT i årsgjennomsnitt. 
Se retningslinje 5.1.2 og 
bestemmelse 4.14  

Drikkevannskilder B1 Haugalia  
F10 Gamlestølen sør  
F11 Graneistølen sør 
F26 Gamlestølen 
 
I tillegg vurdere om det finnes 
drikkevannskilder (borehull) basert på 
databasen GRANADA og undersøkelser 
i det aktuelle utbyggingsområdet.  

Kartlegge/avklare om det finnes 
drikkevannskilder i nærhet til 
planområdene og hensynta disse i 
forbindelse med utbygging. 
Se retningslinje 5.1.4.   

 

Det bemerkes at det i vurderingene av flere typer farer er benyttet aktsomhetskart som er utarbeidet 

for bruk på kommuneplannivå, og ment som en første vurdering av potensial for fare. I disse tilfellene 

kreves det nærmere undersøkelser for å avklare den reelle faren i videre planfaser. For 

masseuttakene er det også vurdert naturfare, i tråd med SAK 10 § 5-4 som krever at det ved søknad 

om tillatelse til tiltak, så skal opplysninger om tiltakets sikkerhet mot naturfare gis.   
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