
 

 

Stord kommune 

Risiko- og sårbarheitsanalyse 
Kommunedelplan for reguleringsplanar i Sagvåg og Litlabø 

  
 

Oppdragsnr.: 5192925   Dokumentnr.: V04   Versjon: J01   Dato: 2021-01-14 

 

 
 



Risiko- og sårbarheitsanalyse 

 
Kommunedelplan for reguleringsplanar i Sagvåg og Litlabø 
Oppdragsnr.: 5192925   Dokumentnr.: V04   Versjon: J01 
  

2021-01-14  |  Side 2 av 53 

Oppdragsgjevar: Stord kommune 

Oppdragsgjevars kontaktperson: Lovise Vestbøstad / Rannveig Gramstad 

Rådgjevar Norconsult AS, Apotekergaten 14, NO-3187 Horten 

Oppdragsleiar: Bjarte Børtveit 

Fagansvarleg: Tore Andre Hermansen 

Andre nøkkelpersonar: Silje Marie Angell, Kristin H. Stokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J01 2021-01-14 For bruk SilAng ToAHe KrHSt 

A01 2021-01-13 For fagkontroll SilAng   

Versjon Dato Omtale Utarbeidd Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidd av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrar 
Norconsult AS. Dokumentet må berre nyttast til det formål som går fram i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast 
tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier.  



Risiko- og sårbarheitsanalyse 

 
Kommunedelplan for reguleringsplanar i Sagvåg og Litlabø 
Oppdragsnr.: 5192925   Dokumentnr.: V04   Versjon: J01 
  

2021-01-14  |  Side 3 av 53 

 Samandrag 

Plan- og bygningslova §4-3 stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analysar) 
for alle planar som inneber utbygging. Målet er å avdekka alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding 
for om arealet er eigna til det utbyggingsformålet det er tenkt, og eventuelle endringar i slike forhold som 
følgje av planlagde tiltak.  

Som del av arbeidet med kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø er det blitt utarbeida ein ROS-analyse for 
alle arealendringar i planen som kan medføra ny utbygging.  

ROS-analysen er gjennomført som ein overordna analyse med sårbarheitsvurdering. Gjennom ei 
grovsortering av innspel til kommunedelplanen, blei det definert 49 arealinnspel fordelt på 32 område. Desse 
innspela utgjer til saman analyseobjektet for denne ROS-analysen. På kommuneplannivå er det som oftast 
ikkje tilstrekkeleg kunnskap om aktuelle farar eller detaljert kunnskap om planlagde tiltak. Det blei difor ikkje 
utarbeida hendingsbaserte risikoanalysar for områda. Det var ein føresetnad at hendingsbaserte 
risikoanalysar skulle bli gjennomførte i seinare planfase. 

Følgjande farar stod fram som relevante for sårbarheitsvurderinga: 

 Skredfare 
 Ustabil grunn 
 Flaum i vassdrag 
 Havnivåstigning, stormflod og bølgjepåverknad 
 Vind og ekstremnedbør 
 Skog-/lyngbrann 
 Radonstråling 
 Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
 Kjemikalieutslepp og annan forureining 
 Transport av farleg gods 
 Elektromagnetiske felt 
 Dambrot 
 Trafikkforhold 
 Drikkevasskjelder 
 Framkomst for utrykkingskøyretøy 
 Nærleik til lufthamn 
 Sårbare bygg 
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1 Innleiing 

1.1 Bakgrunn 

Plan- og bygningslova stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analyser) ved 
alle arealplanar som inneber utbygging, 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 sikkerheitskrav til naturpåkjenningar (TEK 17 § 7-1 til § 7-4), og det er gitt 
eit generelt krav om at byggverk skal utformast og lokaliserast slik at det er tilfredsstillande sikkerheit mot 
framtidige naturpåkjenningar. Vidare stiller NVE sine retningslinjer 2-2011 «Flaum og skredfare i 
arealplanar» (rev. 2014) krav om at det ikkje skal byggast i utsette område. Tilsvarande gir også andre lovar 
og forskrifter krav om sikkerheit mot farar. Til dømes skal det tas omsyn til utrekningar om klimaet i framtida. 
Sjå oversikt over styrande dokument i kapittel 1.4. 

Det har kome inn mange innspel til kommunedelplanen, både frå private aktørar og frå kommunen, sjå 
grovsortering av innspel (vedlegg V03). Dei innspela som har vore vurderte til å vera arealinnspel som vil 
medføra ny utbygging, eller som i vesentleg grad vil endra arealbruken, er det gjort konsekvensutgreiingar 
for. Samfunnssikkerheit er eitt av fleire tema i konsekvensutgreiinga, og funna i dette dokumentet spelar inn 
på i kva grad innspela blir tilrådde.  

Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farar og sårbarheiter ved innkomne innspel til 
kommunedelplanen for Sagvåg og Litlabø, og identifiserer kva fokus det må vera med omsyn til 
samfunnssikkerheit i samband med framtidig utvikling av kommunen. Analysen er tilpassa det overordna 
plannivået som ein kommunedelplan er. Forhold knytt til forventa framtidig klima er ein integrert del av 
analysen. 

 

1.2 Grunnlag og avgrensingar 

Følgjande føresetnader og avgrensingar er gjeldande for denne analysen:  

 ROS-analysen er ein overordna og kvalitativ sårbarheitsanalyse.  
 Den er avgrensa til temaet samfunnssikkerheit slik omgrepet blir nytta av Direktoratet for 

samfunnssikkerheit og beredskap (DSB).  
 Analysen omfattar farar som kan medføra konsekvens for liv og helse, tap av stabilitet og materielle 

verdiar. 
 Vurderingane i analysen er basert på føreliggande dokumentasjon. 
 Analysen omhandlar enkelttilfelle, ikkje fleire, uavhengige og samanfallande hendingar.  
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1.3 Styrande dokument 

Tabell 1 Styrande dokument 

Ref. Tittel Dato Utgjevar 

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

2008 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1.3.2 Byggteknisk forskrift (TEK17) 2017 Direktoratet for byggkvalitet 

1.3.3 Flaum og skredfare i arealplanar 2011/2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

1.3.4 Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging 

2017 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.3.5 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge 

1.3.6 Risiko- og sårbarheitsanalyse (for Stord 
og Fitjar kommunar) 

2014 Stord og Fitjar kommunar 

1.3.7 Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling – Rundskriv H-
5/18 

2018 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1.4 Grunnlagsdokumentasjon 

Tabell 2 Grunnlagsdokumentasjon 

Ref. Tittel, skildring Dato Utgjevar 

1.4.1 NVE Atlas (kartinnsynsløysing på nett)  u.å. Noregs vassdrag- og energidirektorat 
(NVE) 

1.4.2 Nasjonal løsmassedatabase 
(kartinnsynsløysing på nett) 

u.å. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) 

1.4.3 NVE-veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. Vurdering av 
områdestabilitet ved arealplanlegging 
og utbygging i områder med kvikkleire 
og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper. 

2014 Norges vassdrags- og energidirektorat 

1.4.4 Havnivåstigning og stormflod i 
planlegging 

2016 Direktoratet for sikkerhet og beredskap 
(DSB) 

1.4.5 Kilden (kartinnsynsløysing på nett) u.å. NIBIO 

1.4.6 Radon aktsomhet (kartinnsynsløysing 
på nett) 

u.å. NGU 

1.4.7 StrålevernInfo 14:2012 Radon i 
arealplanlegging 

2012 Statens strålevern 

1.4.8 Miljøstatus (kartinnsynsløysing på nett) u.å. Miljødirektoratet 
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1.4.9 DSB Kart (kartinnsynsløysing på nett) u.å. DSB 

1.4.10 Bebyggelse nær høyspenningsanlegg 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat 

1.4.11 Støysoner for riks- og fylkesveger 
(kartinnsynsløysing på nett) 

u.å. Statens vegvesen 

1.4.12 Vegkart (kartinnsynsløysing på nett) u.å. Statens vegvesen 

1.4.13 GRANADA (kartinnsynsløysing på nett) u.å. NGU 

1.4.14 Det skjer ikke hos oss… - om 
skogbrann og skogbrannvern 

2009 Skogbrukets kursinstitutt 

1.4.15 Klimaprofil Hordaland 2017 Norsk klimaservicesenter 
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2 Om analyseobjektet 

2.1 Sagvåg og Litlabø i Stord kommune 

Stord kommune i Sunnhordland i Vestland fylke utgjer eit landareal på omtrent 143,8 km2. Fordelt på ulike 
arealtypar er 78,94 km2 skog, 31,94 km2 open fastmark, 8,03 km2 jordbruksareal, 6,62 km2 ferskvatn, 3,46 
km2 våtmark og 1 km2 varig snø, is og bre. Landskapet er i stor grad eit kyst- og øylandskap med hav 
sørover og fastlandsgrense til Fitjar kommune i nord. 

Det bur om lag 18 900 menneske i kommunen (15 869 innbyggarar per 2. kvartal 2020) fordelt på 5850 
einebustadar og 1469 leilegheiter. Innbyggartalet er venta å auka til 19 030 i 2030 og 19 501 i 2050. I tillegg 
er det om lag 320 hytter i kommunen. Kommunen har etter SSB sin definisjon to tettstader. Dei er Leirvik 
(folketal på 14 198) og Sagvåg (folketal på 3407). Leirvik er kommunesenter i Stord. Kommunedelplan for 
Sagvåg og Litlabø vil inkludere innbyggarane og arealområda registrert i Sagvåg. 

2.2 Vurderte innspel 

Gjennom ei grovsortering av innspel til kommunedelplanen blei det definert 49 arealinnspel fordelt på 32 
område. Desse innspela utgjer til saman analyseobjektet for denne ROS-analysen. På dei neste sidene finst 
ei oversikt over områda og innspela med kort forklaring om foreslått framtidig føremål. Områda er innramma 
med raud strek. 

2.2.1.1 Vikanes 

 
Innspel 2_1: Bustadområde og strandsone 

2.2.1.2 Seglneset 

 
Innspel 3_6, 12_1 og 37_1: Idrettsanlegg, næring 
og bustadområde.  
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2.2.1.3 Skjepavikjo 

 
Innspel 4_1, 15_7, 17_1 og 48_1: Grøntstruktur, 
naust, næring og fritidshus.  

2.2.1.4 Nestjødno 

 
Innspel 4_2 og 17_2: Bustadområde 

2.2.1.5 Flatholmen 

Innspel 9_1, 15_9, 18_1, 30_42 og 61_4: 
Bustadområde, båthamn, park og vern av sjø og 
vassdrag, bubilparkering.  

2.2.1.6 Klubbane 

 
Innspel 11_1, 11_2 og 36_1: Bustadområde, 
aldersheim/aldersbustader og tilrettelagte bustader. 
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2.2.1.7 Rødkleiv 

Innspel 14_1: Bustadområde 

2.2.1.8 Vaskeriplanet 

 
Innspel 14_2 og 15_12: Konsentrerte bustader, 
terrassehus. 

2.2.1.9 Kattanes 

Innspel 14_3 Konsentrerte bustader, terrassehus. 

2.2.1.10 Sjøpollen 

 
Innspel 15_5: Fortetting av bustader, næring 
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2.2.1.11 Grunnavågen 

Innspel 15_8 og 63_2: Nærings- og 
industriområde med betre infrastruktur, 
kommunalt reinseanlegg 
 

2.2.1.12 Buneset 

 
Innspel 15_10 og 63_4: Tenesteyting - helseomsorg, 
legekontor, tannlege m.m, bustad 

2.2.1.13 Underburdshaugen/Sagvåg 
skule 

 
Innspel 15_21 og 16_1: Bustadområde 

2.2.1.14 Holmen 

 
Innspel 15_23: Konsentrert bustadområde med mindre 
næringsverksemder, småbåtplassar, brygger, naust og 
fritidshus. 
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2.2.1.15 Bjørnvik 

Innspel 31_1 og 53_1: Bustadområde, hytter og 
rorbuer 

2.2.1.16 Valvatna 

 
Innspel 32_1: Bustadområde 

2.2.1.17 Sjøpollen 

Innspel 39_1: Båtplassar, naust, rorbuer og 
småhus. 

2.2.1.18 Stølen 

 
Innspel 44_2: Bustadområde for tre tomter 
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2.2.1.19 Hilgjesgjerdet 

Innspel 44_3 (oppdelt): Bustadområde for to 
tomter. 

2.2.1.20 Rødkleiv 

 
Innspel 45_1: Bustadområde. 

2.2.1.21 Neshadlane 

Innspel 46_1: Utvida eigedomsgrense til meir 
bustadområde. 

2.2.1.22 Sætravikjo 

Innspel 47_1: Justera byggjegrense om lag 32 meter 
mot sjøen. 
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2.2.1.23 Nysæterneset 

Innspel 54_1: Bustadområde (oppdelt) 

2.2.1.24 Sjøpollen 

 
Innspel 55_1: Naust til småindustri, kai og flytebrygger. 

2.2.1.25 Gruveplanet 

Innspel 62_1: Kombinert bygg og anlegg, industri 

2.2.1.26 Gruveplanet 

 
Innspel 62_2: Parkering (oppdelt) 
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2.2.1.27 Midtbyen 

 
Innspel 62_3: Bustadområde, og kommunal veg 
mellom områda. 

2.2.1.28 Vaskeriplanet 

 
Innspel 62_4: Friområde. 

2.2.1.29  Litlabø skule 

Innspel 63_1: Tenesteyting, tilpassing av 
eigedomsgrenser. 

2.2.1.30 Nysæter skule 

 
Innspel 63_3: Utviding av skuleareal frå kommunens 
eigedom. 
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2.2.1.31 Høgåsen - bustadområde 

 
Innspel 63_5: Bustadområde frå tidlegare 
grendahus. 

2.2.1.32 Nysæter 

Innspel 64_1: Busetnad og anlegg, offentleg eller privat 
tenesteyting (sjukeheim). 
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3 Metode og gjennomføring 

3.1 Innleiing 

Analysen følgjer retningslinjene i DSB sin rettleiar Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 
1.3.4). I tillegg er hovudprinsippa i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.3.5) lagt til grunn.  

Risiko er knytt til ikkje ynskja hendingar, det vil seia hendingar som i utgangspunktet ikkje skal inntreffa. Det 
er difor knytt usikkerheit til både om hendinga skjer (sannsyn) og omfanget (konsekvens) av hendinga 
dersom den skjer. Vurderinga av usikkerheit blir gjort basert på det kunnskapsgrunnlaget som ligg til grunn 
for ROS-analysen. 

Det er ei føresetnad at risiko- og sårbarheitsforhold skal avdekkast på seinaste plannivå (KMD, rundskriv H-
5/18, ref. 1.3.7). Kommunen stiller krav til reguleringsplan for områda som er tilrådd i kommunedelplanen. 
Risiko- og sårbarheitsvurderinga skal gjerast på reguleringsplannivå i samband med reguleringsplanen. 

3.2 Fareidentifikasjon og sårbarheitsvurdering 

Gjennom ein innleiande fareidentifikasjon kan ein finna ut kva relevante farar som gjeld for planområdet.  

Ei fare er ei kjelde til ei hending, til dømes brann, ekstrem vind og ulukke. Farar er ikkje stadfesta og kan 
representera ei «gruppe hendingar» med likskapstrekk. Ei hending er konkret, til dømes med omsyn til tid, 
stad og omfang. I kapittel 4.1 blir det gjort ei systematisk gjennomgang av analyseobjektet i ein tabell basert 
på DSB sin rettleiar Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.3.4) og andre rettleiarar 
utarbeida av relevante myndigheiter. Det blir brukt oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen. 

Dei farar som står fram som relevante gjennom den innleiande farekartlegginga, blir tatt med vidare til ei 
sårbarheitsvurdering. I denne analysen blir sårbarheit gradert slik:  

Tabell 3 Sårbarheitskategoriar 

Sårbarheitskategori Skildring 

Svært sårbart Eit vidt spekter av ikkje ynskja hendingar kan inntreffa der sikkerheita og 
området sin funksjonalitet blir ramma slik at akutt fare oppstår.  

Moderat sårbart Eit vidt spekter av ikkje ynskja hendingar kan inntreffa der sikkerheita og 
området sin funksjonalitet blir ramma slik at ulempe eller fare oppstår. 

Lite sårbart Eit vidt spekter av ikkje ynskja hendingar kan inntreffa der sikkerheita og 
området sin funksjonalitet blir ramma ubetydeleg. 

Ikkje sårbart Eit vidt spekter av ikkje ynskja hendingar kan inntreffa utan at sikkerheita og 
området sin funksjonalitet blir ramma.  

 

Sårbarheit kan omtalast som det motsette av robustheit, og omgrepet blir nytta når ein er oppteken av 
konsekvensane av ei hending som har skjedd. Til grunn i sårbarheitsvurderinga ligg påverknadene og 
konsekvensane dei ikkje ynskja hendingane har for liv og helse, samfunnsstabilitet og materielle verdiar. 

3.3 Vurdering av usikkerheit 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterande dokument og kunnskap om planområda. Dersom 
føresetnadene for analysen blir endra, kan det medføra at dei vurderingane som er gjort i analysen ikkje 
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lenger er representable. Manglande historiske data og usikre klimaframskrivingar er døme på at det kan vera 
usikkerheit knytt til vurderingar som blir gjort i slike kvalitative vurderingar.  

Analysen er også utarbeidd på eit overordna plannivå med avgrensa kjennskap til kva som er ynskt utbygd i 
områda i framtida. Vurderingane er difor basert på eksisterande kunnskap, erfaring og fagleg skjønn, og vil 
medføra ein viss grad av usikkerheit.   
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4 Fareidentifikasjon og sårbarheitsvurdering 

4.1 Innleiande farekartlegging 

Under følgjer ei oversikt over relevante farar som dei enkelte planområda i kommuneplanen sin arealdel er 
vurderte opp mot. Oversikta tek utgangspunkt i DSB si rettleiing Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (1.3.4), men tek også føre seg forhold som etter fagleg skjønn blir vurdert som relevante.  

Fare Vurdering av relevans 
NATURBASERTE FARAR 
Skredfare (snø, is, 
stein, leire, jord) 

Fleire av planområda er utsett for ulike typar skred som snøskred, jord- og 
flaumskred og steinsprang.   
 
Temaet blir vurdert vidare.  

Ustabil grunn 
(grunnforhold) 

Fleire av innspela ligg under marin grense.   
 
Temaet blir vurdert vidare.   

Flaum i vassdrag Fleire av dei innspelte områda ligg i aktsemdssone for flaum i vassdrag.  
 
Temaet blir vurdert vidare.   

Havnivåstigning, 
stormflod og 
bølgjepåverknad 

Fleire av planområda er lokaliserte i nærleiken til sjøen.  
 
Temaet blir vurdert vidare.  

Vind og 
ekstremnedbør 

Klimaprofil for Hordaland (Norsk Klimaservicesenter) gir tal for venta klimaendringar 
fram mot 2071-2100 samanlikna med 1971-2000. Årsnedbøren i Hordaland er venta 
å auka med omtrent 15%. Størst auke vil det vera i kystnære strøk. Vidare er det 
venta at episodar med kraftig nedbør vil auka i både intensitet og frekvens, og 
nedbørmengda for døgn med kraftig regn er venta å auka med 10%. Forventningar 
om endringar i klima og periodevis ekstremnedbør gjer at ein ved detaljreguleringar 
og alle byggesaker må ta omsyn til handtering av overvatn på lokalt nivå, jf. TEK17. 
Det blir forutsett at planlagde bygg dimensjonerast i samsvar med gjeldande 
vindlaster for områda. 
 
Temaet blir ikkje vurdert vidare. 

Skog-/lyngbrann Sagvåg og Litlabø består av store område med skog og vegetasjon.  
 
Temaet blir vurdert vidare.   

Radonstråling Fleire av planområda er registrert med moderat til låg aktsemdsgrad for 
radonstråling (NGU radon). Nokre av planområda har usikker aktsemdsgrad på 
bakgrunn av manglande datagrunnlag. 
 
Temaet blir vurdert vidare.  

VERKSEMDBASERTE FARAR 
Brann/eksplosjon 
ved industrianlegg 

Det er registrert industrianlegg i Stord kommune.  
 
Temaet blir vurdert vidare.   

Kjemikalieutslepp 
og annan 
forureining.  

Fleire av områda kan føra til forureining eller er i eller i nærleiken av forureinande 
verksemd eller forureinande grunn.  
 
Temaet blir vurdert vidare.  

Transport av farleg 
gods 

Det er registrert transport av farleg gods på Sagvågvegen og Fitjarvegen gjennom 
Sagvåg. Fleire av innspela ligg innanfor 500 meter frå desse vegane.  
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Temaet blir vurdert vidare.  

Elektromagnetiske 
felt 

Fleire innspel ligg nær høgspentanlegg.  
 
Temaet blir vurdert vidare.  

Dambrot Det er damanlegg i kommunen. Lappetjørna damanlegg ligg i nærleiken av Litlabø.  
 
Temaet blir vurdert vidare. 

INFRASTRUKTUR 
VA-anlegg/- 
leidningsnett 

Det er ein føresetnad at eksisterande VA-anlegg blir teke omsyn til under 
anleggsarbeid i samband med utbygging av dei aktuelle innspelte områda. VA-
anlegg/leidningsnett må dimensjonerast i tråd med utbygging og krav til sløkkjevatn 
for brannvesenet må etterkomast.  
 
Temaet blir ikkje vurdert vidare.  

Trafikkforhold Fleire av innspela ligg nær trafikkerte vegar eller vegar som ikkje er tilstrekkelege for 
føremåla.  
 
Temaet blir vurdert vidare. 

Eksisterande 
kraftforsyning 

Eksisterande kablar og kraftleidningar må kartleggast og takast omsyn til under 
anleggsarbeid. Kraftforsyninga må dimensjonerast i tråd med planlagd utbygging. 
Dei store utbyggingane vil ha krav til reguleringsplan, og det blir føresett at temaet 
blir omtala i seinare planfasar.  
 
Temaet blir ikkje vurdert vidare her. I temaet elektromagnetiske felt blir påverknad frå 
høgspentlinjer vurdert. 

Drikkevasskjelder Det er ikkje kartlagt kjeldevatn nær innspelte område. Tre planområde ligg nær 
grunnvassborebrønnar.  
 
Temaet blir vurdert vidare.  

Framkomst for 
utrykkingskøyretøy 

Det skal vurderast etablering av fleire busetnader i same område.  
 
Temaet blir vurdert vidare. 

Sløkkjevatn for 
brannvesenet 

Byggteknisk forskrift (TEK17) §11-17 set krav til sløkkjevatn, og dette må følgjast 
opp i seinare plan- eller byggesaksfasar ved utbygging i dei innspelte områda.  
 
Temaet blir ikkje vurdert vidare. 

Nærleik til 
lufthamn 

Fleire innspelte område ligg nær Stord lufthamn.  
 
Temaet blir vurdert vidare. 

SÅRBARE OBJEKT 
Sårbare bygg Fleire innspel ligg nær sårbare bygg. 

 
Temaet blir vurdert vidare.  

TILSIKTA HANDLINGAR 
Tilsikta handlingar Det er ingen forhold ved planområdet eller dei einskilde innspela med dei formåla 

som er tiltenkt, som tilseier at det vil vera ein fare for tilsikta handlingar, gitt dagens 
trusselbilete.  
 
Temaet blir ikkje vurdert vidare. 
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4.2 Sårbarheitsvurdering 

 Generelt om sårbarheit og konsekvensar av klimaendring 

Norsk Klimaservicesenter har utarbeida klimaprofilar på fylkesnivå som gir ei oversikt over dagens klima, 
venta klimaendringar og klimautfordringar i dei einskilde fylka. Figurane under er henta frå Klimaprofil 
Hordaland (ref. 1.4.15) og viser venta endringar (i klima, hydrologiske forhold og naturfarar) frå perioden 
1971-2000 til perioden 2071-2100.  

Figurane syner at det er vanskeleg å vera sikker på ein del av klimaendringane. Til dømes er det vurdert til å 
vera mogeleg sannsynleg at det blir auke i førekomstar av tørke, isgang og snøskred. 

 

 

Figur 4-1 Samandrag som viser venta endringar i Hordaland frå 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og 
naturfarar som kan ha verknad for samfunnstryggleiken. Henta frå Klimaprofil Hordaland (Norsk klimaservicesenter 
2017) 

Det som er vurdert som mest sannsynleg er at: 

 Det blir venta meir intens nedbør og at slike hendingar vil skje ofte. Det er også venta fleire og større 
regnflaumar.  

 Som følgje av auka nedbørsmengder, er det også venta auka fare for jord-, flaum- og sørpeskred. 
 Det blir venta auke i stormflodnivåa som følgje av havnivåstiging.  
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 Skred 

Ettersom NGI ikkje har utarbeida kart for aktsemdsområde for snø- og steinskred blir det her nytta dei 
nasjonale aktsemdskarta for snøskred, steinsprang, jord- og flaumskred og fjellskred (NVE) for å avklara om 
innspelte område er utsett for skred eller ikkje.  

Desse aktsemdskarta er tilpassa kommuneplannivå og avdekker ikkje nødvendigvis den reelle skredfaren, 
slik at ein ved seinare planfasar må utgreia farenivået i tråd med TEK17 § 7-3 og NVE sin rettleiar for flaum- 
og skredfare i arealplanar (2011). I dei tilfella der det ikkje vil bli krav om reguleringsplan før utbygging, må 
det likevel dokumenterast at byggetomta blir tilstrekkeleg sikra mot skredfare. Det peikast på at 
avgrensingane for aktsemdsområda er grove, og at den reelle fara kan strekka seg utover eller vera mindre 
enn aktsemdsområda. Som oftast vil den reelle fara vera mindre i utstrekning. 

På figurane under er innspela merka med mørk blå. Aktsemdssone for snø er merka med skravert raudt, 
aktsemdssone for steinsprang er merka med svart, og aktsemdssone for jord- og flaumskred er merka med 
brune prikkar.  

4.2.2.1 Innspel 2_1 

 

Figur 4-2 Skredfare for 2_1 

Felt både nord og sør i planområdet er registrert med aktsemdområde for steinsprang og snø. Ettersom det 
er venteleg med oppføring av bygg for personopphald i området, blir innspelet vurdert til å vera svært 
sårbart for ei hending med steinsprang og snøskred. Planområdet kan bli vurdert til å vera moderat 
sårbart føresett at områda ikkje legg opp til etablering av bygg med varig personopphald nær 
aktsemdssona.  
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4.2.2.2 Innspel 11_1, 11_2 og 36_1 

 

Figur 4-3 Skredfare for 11_1, 11_2 og 36_1 

Det er område merka med aktsemdssone for snøskred og aktsemdssone for steinsprang aust og sør for 
området. Ettersom det er venteleg med personopphald, her bustader, aldersheim og tilrettelagte bustader, 
blir området vurdert til å vera moderat sårbart, føresett at områda ikkje legg opp til varig personopphald nær 
aktsemdssona. 

4.2.2.3 Innspel 31_1 og 53_1 

 

Figur 4-4 Skredfare for 31_1 og 53_1 

Det ligg aktsemdssone for steinsprang og snøskred nordvest i området. Det er også aktsemdssone for 
steinsprang og snø aust for planområdet. Området blir vurdert til å vera svært sårbart. Planområdet kan bli 
vurdert til å vera moderat sårbart føresett at områda ikkje legg opp til oppføring av bygg for varig 
personopphald nær aktsemdssona. 
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4.2.2.4 Innspel 15_21 og 16_1 

 

Figur 4-5 Skredfare for 15_21 og 16_1 

Det ligg aktsemdssone for snøskred, steinsprang og jord- og flaumskred i område. Ettersom det er venteleg 
med oppføring av bygg for personopphold, blir området vurdert til å vera svært sårbart. 

4.2.2.5 Innspel 63_3 

 

Figur 4-6 Skredfare for 63_3 

Det ligg aktsemdområde for snøskred, steinsprang og jord- og flaumskred nord og vest for planområdet. 
Området vurderast til å vera moderat sårbart. 

4.2.2.6 Andre innspel 

Andre innspel ligg såpass langt vekke frå skredområda at dei blir vurdert til å vera ikkje sårbart.   
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 Ustabil grunn 

NVE si kartlegging av kvikkleireskred omfattar ikkje Stord kommune. Ein tek derfor her utgangspunkt i NGU 
sitt kart over marin grense og moglegheit for marine avsetningar (og dermed også moglegheit for kvikkleire). 
Fleire av innspela ligg under marin grense, som er det høgaste mogelege nivået for hav- og fjordavsetningar. 
I slike område kan det vera potensiale for førekomstar av marine avsetningar. I dei tilfella der det ikkje er 
krav om reguleringsplan, må likevel områdestabiliteten ivaretakast ved utbygging. På figuren ligg alt som er 
merka med gjennomsiktig lyseblått under marin grense.  

 

Figur 4-7 Marin grense 

4.2.3.1 Følgande innspel ligg under eller delvis under marin grense: 

Under marin grense Delvis under 
marin grense 

3_6, 12_1 og 
37_1 

14_3 39_1 54_1 63_5 2_1 

4_1, 15_7, 17_1 
og 48_1 

15_5 44_2 55_1 64_1 11_1, 11_2 og 
36_1 

4_2 og 17_2 15_8 og 63_2 44_3 62_1  31_1 og 53_1 
9_1, 15_9, 18_1, 
30_42 og 61_4 

15_10 og 63_4 45_1 62_2   
15_23 46_1 62_3   

14_2 og 15_12 32_1 47_1 62_4   
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Dei fleste av dei innspelte områda ligg under marin grense. NGU sin kartdatabase har ikkje dekning for å 
kartlegga potensiale for marin leire. Oppføring av tiltak på ustabil grunn (områdestabilitet) kan føra til ulempe 
og fare, og dei innspelte områda blir vurdert til å vera moderat til svært sårbare. Tiltak som ligg under 
marin grense skal vurderast med omsyn til grunnforhold og stabilitet.  

Stord kommune har teke inn ei føresegn om at tiltak som ligg under marin grense, skal vurderast med omsyn 
til grunnforhold og stabilitet ved geotekniske vurderingar. Dette gjer at det også ved tiltak utan plankrav, blir 
sikra at ein ikkje gjennomfører tiltak utan å ta ei vurdering på grunnforhold først.  

Følgande innspel ligg over marin grense: 

 14_1 
 15_21 og 16_1 
 63_1 
 63_3 

Innspela blir vurdert til å vera lite sårbare for tema ustabil grunn. 

 

 Flaum i vassdrag 

NVE har ikkje utarbeida flaumsonekart for Stord kommune. Det blir difor teke utgangspunkt i NVE sitt 
aktsemdskart for flaum, som syner kva område som kan vera utsett for flaumfare. Som med andre 
aktsemdskart er desse karta tilpassa kommuneplannivå og kan ikkje nyttast på reguleringsplan- eller 
byggesaksnivå. TEK17 forklarar sikkerheitsklasser og korleis områda skal sikrast mot flaum. 

Figurane under syner relevante innspel merka med rød strek, og aktsemdssone for flaum med brun prikkete 
skravur. Andre område er ikkje relevante for flaum i vassdrag. 

 

Innspel 14_1 og innspel 45_1 har tenkt formål til 
varig oppheld med bustader. Området ligg nær 
Kiselvo frå Lappetjørna. Utbygging kan påverka 
den naturlege handteringa av overvatn i området, 
og området blir vurdert til å vera svært sårbart. 
Innspel 14_1 kan bli vurdert til å vera moderat 
sårbart føresett at området ikkje legg opp til 
etablering av bygg med varig personopphald 
nær aktsemdssonen. 
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Områda frå innspel 14_2 og 15_12 har tenkt 
formål bustader og terrassehus med varig 
opphald . Innspel 62_4 er tenkt friområde. 
Områda ligg aust for Hustredalsvatnet og vest for 
eit vassdrag. Utbygging kan påverka den 
naturlege handteringa av overvatn i området. 
Innspel 14_2 og 15_12 blir vurdert til å vera 
moderat sårbart. Friområde i innspel 62_4 blir 
vurdert til å vera lite til moderat sårbart. 
 

 

Innspel 14_3 har tenkt formål bustader med varig 
opphald . Området ligg ovanfor eit vassdrag. 
Utbygging kan påverka den naturlege 
handteringa av overvatn i området. Området blir 
vurdert til å vera moderat til svært sårbart. 

 

Innspel 15_5 har tenkt bustader med varig 
opphald. Området ligg sør for Vasspollen. 
Utbygging kan påverka den naturlege 
handteringa av overvatn i området, og området 
blir vurdert til å vera moderat sårbart. 
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Området til innspel 15_10 og 63_4 ligg ovanfor 
og langs vassdrag til aust og sør. Innspelet 
inneber at det kan etablerast tilrettelagte 
bustader/sjukeheim, og annan tenesteyting. 
Området ligg tett opp mot Storavatnet. Endring til 
sentrumsføremål vil sannsynlegvis føra til auka 
tette flatar og høgare fare for overvatn. Ei 
hending med flaum i området, vil kunna føra til at 
området sin funksjonalitet blir ramma og akutt 
fare oppstår, og området blir vurdert til å vera 
svært sårbart for ein flaumsituasjon. 

 

Det går et vassdrag med aktsemd for overvatn 
gjennom område for innspel 62_1. Området er 
ikkje tiltenkt bygg med varig opphald. Utbygging 
kan påverka den naturlege handteringa av 
overvatn i området. Området blir vurdert til å vera 
moderat sårbart. 

 

Det innspelte området 62_2 ligg nær Kiselvo 
med aktsemdsområde for flaum. Utbygging av 
parkering kan føra til at den naturlege 
handteringa av overvatn og flaum blir påverka. 
Området blir vurdert til å vera lite til moderat 
sårbart. 
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Det går eit vassdrag (Kiselvo) med aktsemd for 
overvatn gjennom området for innspel 62_3. 
Området er tiltenkt bygg med varig opphald. 
Utbygging kan føra til at den naturlege 
handteringa av overvatn og flaum blir påverka. 
Området blir vurdert til å vera svært sårbart. 

4.2.4.1 Myrområde 

Nedbygging av myr kan føra til at den naturlege handteringa av overvatn blir påverka. Følgande innspel er 
vurdert til å vera moderat sårbart som følgje av myr og fylling av jordmassar: 

 Innspel 4_2 og 17_2: Våtmarksområde og vassdraget vil bli råka av eventuell utbygging. 
 Innspel 11_1, 11_2 og 36_1: Nord i området ved Sætravikvegen er det ei myr på ca. 2000 m². 

Forslagsstillar har i prinsippskisse vist veg og bustadføremål over myra. 
 Innspel 44_2: Ein ynskjer areal til tre ekstra bustadtomter. Delar av det innspelte området råkar 

myrområde. 
 Innspel 31_1 og 53_1: Innanfor det innspelte området er det eit større myrområde, som kan verta 

råka av ei utbygging. 

 Havnivåstigning, stormflod og bølgjepåverknad 

Dei aller fleste innspela ligg høgt nok i terrenget til at tiltaka ikkje vil bli påverka av havnivåstigning, stormflod 
og bølgjepåverknad. DSB (2016) sin rettleiar Havnivåstigning og stormflod i planlegging gir ei oversikt over 
berekna havnivå i perioden 2081-2100 samt stormflodnivå. Dei ulike returnivåa samsvarar med dei tre 
sannsynsklassane i TEK17 §7-2 (20-års flaum/stormflod, 200-års flaum/stormflod og 1000-års 
flaum/stormflod). Tabellen under syner tala DSB sin rettleiar legg til grunn for Stord. 

Returnivå stormflo Havnivåstigning NN2000 over 
middelvatn 20 år 200 år 1000 år 

113 cm 125 cm 132 cm 65 cm 7 cm 
 
Desse tala betyr at havnivået er venta å ha auka med 65 cm (inkludert klimapåslag) i 2081-2100. Ved ein 
200-års stormflod kan ein venta flod opp til 190 cm (125 cm + 65 cm – 7 cm og avrunding opp til nærmaste 
10 cm). 8 av dei innspelte områda ligg inntil sjøen og er utsett for havnivåstigning, stormflod og 
bølgjepåverknad. Nedanfor er innspela lista med kartgrunnlag for 200 års stormflod, 2090 havnivå. Havnivå 
viser ikkje bølgjepåverknad. 
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4.2.5.1 Innspel 2_1 

 

Innspelet ligg eksponert for havet, men stig raskt i 
terreng. Dei nedre delane kan vera råka av 
havnivåstiging og stormflod. Det ligg restriksjonar i 
omsynssone (funksjonell strandsone) på 
eigedommen. Delar av området er ynskja disponert 
til bustadområde, og delar til LNFR. Ein situasjon 
med stormflod og store bølgjer kan føra til skade 
eller ulempe for materielle verdiar, men truleg ikkje 
liv og helse, og stabilitet. Det blir lagt til grunn at dei 
utsette delane ikkje er føreslått til bustadbygging. 
Området vurderast til å vera moderat sårbart for 
stormflod. 
 

  

4.2.5.2 Innspel 31_1 og 53_1 

 

Området ved Knutemyr ligg eksponert for havet. 
Framtidig føremål for eigendommen kan vera bustad, 
hytter og rorbuer. Store delar av eigedommen på nedsida 
av Fv. 545, ligg i funksjonell strandsone. Omfanget av 
utbygging ein ynskjer innanfor funksjonell strandsone er 
ikkje skildra. Ein situasjon med stormflod og store bølgjer 
kan føra til skade eller ulempe for materielle verdiar. Det 
kan oppstå akutt fare dersom områda lågt i terrenget blir 
nytta for varig opphald, og omsynssoner bør vurderast. 
Området blir vurdert til å vera moderat til svært sårbart 
for stormflod.  
 

4.2.5.3 Sjøpollen 

 

Innspel 39_1 og innspel 55_1 ligg ved Sjøpollen, der 
havet kjem inn frå Sagvågen. Ein mindre del av 
området ligg under nivå for forventa havnivåstigning. 
Forslagsstillar ynskjer å bygge båthus, naust, 
rorbuer, og kai med flytebryggjer. Ein situasjon med 
stormflod kan føra til skade eller ulempe for 
materielle verdiar. Området blir vurdert til å vera 
moderat sårbart.  
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4.2.5.4 Sagvågen 

 

Figur 4-8 Havnivåstigning, stormflod og bølgjepåverknad i Sagvågen 

Eit kjenneteikn ved Sagvågen er at det er lågt terreng ut mot havet. Delar av området ligg under forventa 
havnivå i 2090. Områda blir utsett for vêr og stormflod. Ein situasjon med stormflod og store bølgjer, kan føra 
til skade eller ulempe for materielle verdiar, og akutt fare for liv og helse og stabilitet ved varig 
personopphald. Områda som er tiltenkt bygg med varig personopphald, blir vurdert til å vera svært sårbare 
for stormflod, bølgjer og havnivåstigning. Dette gjeld områda for 

 Innspel 3_6, 12_1 og 37_1 
 Innspel 4_1, 15_7, 17_1 og 48_1 
 Innspel 9_1, 15_9, 18_1, 30_42 og 61_4 
 Innspel 15_23 
 Innspel 15_8 og 63_2 
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 Skog-/lyngbrann 

I følgje statistikk frå DSB har det vore éin skogbrann i 
Stord kommune i perioden 2008-2017.  

Fleire av dei tilrådde innspela ligg nær eller tett opp mot 
større skogområde. Faren for skogbrann er blant anna 
knytt opp mot naturlege forhold, som til dømes treslag, 
alder og skoggrunn (sjå Figur 4-9). Årsaka til brann er 
derimot nesten alltid menneskeleg aktivitet (Skogbrukets 
Kursinstitutt, 2009) som til dømes anleggsaktivitet, og 
sårbarheita aukar når det i tillegg er tørt og varmt.   

Det er svært få skogbrannar i Noreg som fører til skade 
på liv og helse. Fara er dermed hovudsakleg knytt opp 
mot stabilitet og materielle verdiar.  

For dei fleste innspela i skogkledde område er fara berre 
knytt til skade på materielle verdiar, og er dermed 
vurderte til å vera moderat sårbare. Desse er: 

 2_1 
 3_6,12_1 og 

37_1 
 4_1, 15_7, 17_1 

og 48_1 
 4_2 og 17_2 
 9_1, 15_9, 18_1, 

30_42 og 61_4 
 

 14_1 
 14_2 og 15_12 
 14_315_5 
 15_8 og 63_2 
 15_21 og 16_1 
 15_23 

 31_1 og 53_1 
 32_1 
 39_144_2 
 44_3 
 45_1 
 46_1 
 47_1 

 54_1 
 55_1 
 62_162_2 
 62_3 
 62_4 
 63_3 
 63_5 

Innspel 11_2 og 36_1 omhandlar ynskje om å etablere aldersheim og tilrettelagde bustader. Innspel 15_10 
og 63_4, og innspel 64_1 omhandlar ynskje om å framtidig sjukeheim. Områda knytt til desse innspela blir 
vurdert til å vera svært sårbare både for materielle verdiar og stabilitet. 

Innspel 63_1 omhandlar Litlabø skule. Skulle ein skogbrann oppstå rundt skulen, vil det vera fare for både 
materielle verdiar og stabiliteten. Området blir vurdert til å vera svært sårbart.  

 

 Radonstråling 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har sett ein grenseverdi for radon på 200 Bq/m3 inne i 
bygningar. NGU og DSA har framstilt eit nasjonalt aktsemdskart for radon, som viser kva område som kan 
vera meir utsette enn andre. Aktsemdsgradene er definert på følgjande måte: 

 Særleg høg aktsemd: Berggrunnen består av alunskifer, som gir høgt sannsyn for radon. 
 Høg aktsemd: Det er målt eller berekna at minimum 20% av bustadene har radonkonsentrasjonar 

over grenseverdi 
 Moderat til låg aktsemd: Det er målt eller berekna at mindre enn 20% av bustadene har 

radonkonsentrasjonar over øvre grenseverdi. 
 Usikker aktsemd: Det er ikkje datagrunnlag for å gi aktsemdsgrad.  

Figur 4-9 Skogbrannrisiko. Kjelde: Skogbrukets 
kursinstitutt (2009) 
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Aktsemdskartet gir eit grunnlag for ei første vurdering av radonfare og baserer seg på innandørsmålingar av 
radon, berggrunnsgeologi og lausmassegeologi. I område med høg eller særleg høg aktsemdsgrad, bør 
kommunen undersøka om det er behov for vidare utgreiingar (ref. 1.4.6). Det betyr ikkje at det ikkje kan vera 
høge verdiar for radon i enkelte område og i enkelte bygningar i område som er registrerte med moderat til 
låg aktsemd for radon, men sannsynet er lågare.  

Ettersom radon først og fremst blir helseskadeleg inne i bygg, og aukar med opphaldstid, vil også sjølve 
formålet med arealbruken ha mykje å seia for kor sårbart eit område er for radonstråling. Til dømes vil det 
vera verre å etablera ein skule i eit radonutsett område enn ein gang- og sykkelvegtrasé.  

 

Figur 4-10 Aktsemdkart for radon i Sagvåg og Litlabø. Kjelde: DSB kartinnsynsløysning 

Som figur 4.9 syner, er det svært få område som er merka med høg eller særleg høg aktsemdsgrad for 
radonstråling (NGU radon). Alle innspela er registrerte med anten usikker eller moderat til låg førekomst av 
radonstråling.  

Tabellen under syner kva aktsemdssone innspela ligg i. Fara for radonstråling er hovudsakleg knytt opp til 
bygg for varig opphald, som til dømes bustader og arbeidsplassar (kontorarbeidsplassar). Dei innspela som 
er utheva er innspel der det er tenkt formål til varig opphald, og som dermed er vurderte til å vera moderat 
sårbare for radonstråling. 
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Moderat / låg Moderat til låg  
og usikker 

Usikker 

3_6, 12_1 og 37_1 15_5 45_1 62_4 31_1 og 53_1 2_1 
4_1, 15_7, 17_1 og 
48_1 

15_8 og 63_2 46_1 63_1  15_21 og 16_1 

4_2 og 17_2 15_10 og 63_4 47_1 63_3   
9_1, 15_9, 18_1, 
30_42 og 61_4 

15_23 54_1 63_5   

11_1, 11_2 og 
36_1 

32_1 55_1 64_1   

14_1 39_1 62_1    
14_2 og 15_12 44_2 62_2    
14_3  44_3 62_3    

 

Radon blir først og fremst helseskadeleg inne i bygg, og fara aukar med opphaldstid. TEK17 legg til grunn at 
det ved nybygg kan vera radon i grunnen. Tetting og ventilasjon skal dimensjonerast deretter, og krava går 
fram av TEK17 §13-5. Dersom det dreier seg om bruksendring av eksisterande bygg, vil det vera mogleg å 
dokumentera at det er gjort radonmålingar eller at bygget er sikra mot radonstråling.   
 
Ettersom ingen av innspela ligg i område med høg eller særleg høg aktsemd for radon, samt at det blir 
føresett at det blir gjort radonsikring i tråd med krav i TEK17, av både nye byggverk og eksisterande 
byggverk tiltenkt varig opphald, blir det vurdert til at alle innspela er lite sårbare for ei hending med 
radonstråling.  

 

 Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

Det er fleire industrianlegg som er registrerte som storindustrianlegg i Stord kommune, men ingen av dei 
innspelte områda er i nærleiken av dei. Det nærmaste storindustrianlegget er Kværner Stord Verft ved Eldøy, 
ca. 3,5 km frå dei nærmaste planområda. Innspela blir vurdert til å vera lite sårbare for ei hending med 
brann/eksplosjon frå industrianlegg. 

 

 Kjemikalieutslepp og akutt forureining 

Kjemikalieutslepp og akutt forureining kan medføre fare for liv og helse. Konsekvensverdiane som skal 
nyttast i ROS-analyser etter DSBs rettleiing (ref. 1.3.4), omfattar ikkje ytre miljø. For informasjon om 
forureining av ytre miljø, blir det vist til Vedlegg til KDP for Sagvåg og Litlabø «Konsekvensutgreiing og 
arealvurderingar» (K03). 

Det er registrert industriar i Grunnavågen med utslepp til luft og vatn; ERKO Settefisk AS og Sagvåg 
avløpsanlegg. Miljøstatus (kartinnsynsløsning, ref. 1.4.8) syner også kor det er mistanke om (skravert lilla) 
eller påvist (skravert gult) forureina grunn i Figur 4-11 og Figur 4-12. Forureina grunn gjer restriksjonar for 
bruk. Det er viktig å peika på at det kan vera fleire forureinande verksemder og fleire område med forureina 
grunn enn det kartgrunnlaget syner. 
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Figur 4-11 Forureining og mistanke om forureining i Sagvåg 

 

 
Figur 4-12 Mistanke om forureining i Litlabø 

 

Dei fleste innspela ligg med avstand frå både industriverksemdene og områda med forureina grunn. Fem 
område kan vera i konflikt med forureining av potensielt helsefarlege stoff eller stoff som rammer 
funksjonalitet. 

Området til innspel 14_2 og 15_12 ligg nær Hustredalen Motorsportanlegg med forureining i Litlabø. 
Området vurderast ikkje å vera i direkte sone for forureining frå anlegget. Innspel 15_12 blir vurdert til å vera 
lite sårbart for liv og helse. 

Område til innspel 4_1, 15_7, 17_1 og 48_1 ligg i område med mistanke om forureining til land og sjø av 
skipsverft Aasheim. Området er tiltenkt næring og fritidshus. Området blir vurdert til å vera lite sårbart for 
akutt forureining med fare for liv og helse. 

Område til innspel 3_6, 12_1 og 37_1 ligg i område med forureining til land og sjø av skipsverft Leirvik Sveis. 
Området er tiltenkt næring, idrettsanlegg og bustadområde. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart 
for akutt forureining med fare eller ulempe for dei busette. 

Innspel 15_23 fremmer busetnad med konsentrert bustadområde i kaiområdet. Akutt forureining i nær 
området kan medføre ikkje ynskja hendingar for busette, men med intakt funksjonalitet. Området blir vurdert 
til å vera lite sårbart for akutt forureining. 

Innspel 15_8 og 63_2 fremmer nærings- og industriområda, deriblant kommunalt reinseanlegg, ved 
Grunnavågen og i Podlen. Avhengig av kva aktivitetar som blir iverksett, kan ein venta at grunnen kan bli 
forureina, og funksjonaliteten til området ramma. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart, som følgje 
av konsekvensane for samfunnet. 
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 Transport av farleg gods 

DSB si kartinnsynsløysing syner kva vegar det er registrert transport av farleg gods (tal frå 2012). Figuren 
under syner at det er registrert transport av farleg gods i ein vegtrasé (vist med blå strek). Som følgje av at 
kartet frå DSB er noko upresist, følgjer ikkje dei blå strekane vegtraséen nøyaktig, men det blir gått ut frå at 
dei følgjer den mest sentrale vegen i området. Traseen går frå Eldøy langs Fv. 545 Sagvågvegen 
nordvestover gjennom Sagvåg og vidare på Fv. 545 Fitjarvegen. DSB sin statistikk syner at det i perioden 
2006-2015 ikkje har vore uhell med transport av farleg gods i Stord kommune.  

På Fv. 545 er det registrert transport av brannfarlege væsker (klasse 3), brannfarlege faste stoff mv. (klasse 
4.1) og diverse farlege stoff og gjenstandar (klasse 9). I følgje kartet til DSB er det ikkje registrert transport av 
farleg gods ut til industriområde i Grunnevågen. Det er truleg at det vil vera noko transport ut dit. Transporten 
ut til Grunnvågen vil truleg vera via Lyngneset og Grunnavågsvegen. 

 

Figur 4-13 Utklipp frå DSBs kartinnsynsløysning. Farleg gods er merka med blå strek. 

Fleire av dei innspelte områda ligg nær desse vegane (under 500 meter luftavstand) og vil dermed vera 
utsette dersom det skulle inntreffa ei ulukke der farleg gods er involvert. Områda ved Litlabø, gnr/bnr. 58/3, 
og ved Sætravika er i stor nok avstand frå Fv. 545 og blir vurdert til å vera ikkje sårbare. 
 
Fara er hovudsakleg knytt til område der det skal oppførast bustader eller andre bygg for langvarig 
personopphald. Nokre innspel som ligg ved vegane, er næringsområde eller andre område som ikkje er 
meint for langvarig opphald og vil vera lite sårbare for transport av farleg gods. Dette gjeld: 

 Innspel 4_1, 15_7, 17_1 og 48_1: Naustområde, grøntstruktur, næring og fritidshus 
 Innspel 15_8 og 63_2: Nærings- og industriområda ved Grunnavågen i avstand frå Fv. 545, men 

med mogleg transport av farleg gods. 
 Innspel 55_1: Naustområde, kai og småindustri. 
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Fleire av innspela tilseier meir eller omfattande sårbarheit: 

 Området for innspel 3_6, 12_1 og 37_1: Området legg opp til løysingar for bustader. Området ligg 
350 meter sør for Fv. 545. Det finst andre tilkomstvegar, slik at ein ved eit uhell kan evakuera andre 
vegen. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart. 

 Området for innspel 4_2 og 17_2: Området legg opp til løysningar for bustader. Området ligg 200 
meter sør for Fv. 545. Det finst andre tilkomstvegar, slik at ein ved eit uhell kan evakuere mot 
Sætrevik. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart. 

 Området for innspel 9_1, 15_9, 18_1, 30_42 og 61_4: Området legg opp til løysingar for bustader. 
Området ligg ca. 450 meter frå Fv. 545. Det er mogleg med omkøyring via Grunnevågen og 
Sætrevik ved ulukke. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart. 

 Området for innspel 15_10 og 63_4 legg opp til tenesteyting med blant anna legekontor og framtidig 
sjukeheim. Området ligg tett opp til Fv. 545 med trafikkavvikling og rundkøyring. Ettersom innspelet 
opnar for etablering av sjukeheim blir det vurdert til å vera svært sårbart.  

 Området for innspel 15_5 legg opp til fortetting av bustader. Området ligg tett opp til Fv. 545. 
Området blir vurdert til å vera svært sårbart. 

 Området for innspel 31_1 og 53_1 opnar for eit større bustadområde. Delar av området ligg tett opp 
til Fv. 545 Fitjarvegen. Det er ikkje visst om det vil vera moglegheit for omkøyring. Området blir 
vurdert til å vera svært sårbart. 

 Området for innspel 15_23 ynskjer fortetting av bustader. Området ligg 100 meter vest for Fv. 545. 
Det finst andre tilkomstvegar, slik at ein ved eit uhell kan evakuere mot Sætrevik. Området blir 
vurdert til å vera moderat til svært sårbart. 

 Området til innspel 44_2 ligg 50 meter aust for Fv. 545 og tilrettelegg for fleire bustadar, utan 
moglegheit for omkøyring eller evakuering ved ulukke med farleg gods. Området blir vurdert til å 
vera svært sårbart. 

 Området til innspel 32_1 ligg 100 meter aust for Fv. 545 og opnar for fleire bustader, utan 
moglegheit for omkøyring eller evakuering ved ulukke med farleg gods. Området blir vurdert til å 
vera svært sårbart. 

 Området til innspel 44_3 ligg nord for Fv. 545 i ein sving med avgrensa moglegheit for omkøyring 
eller evakuering ved ulukke med farleg gods. Området blir vurdert til å vera svært sårbart. 

 Området til innspel 39_1 ligg 100 meter sør for Fv. 545 og ynskjer å bygge småhus for fisketurisme, 
med avgrensa omkøyringsmoglegheit. Området blir vurdert til å vera lite til moderat sårbart. 

 Område til innspel 15_21 og 16_1 opnar for bustader og terrassehus nord for Fv. 545 Fitjarvegen. 
Delar av området ligg tett opp til vegen. Det er ikkje visst om det vil vera moglegheit for omkøyring. 
Området blir vurdert til å vera svært sårbart. 

 Området til innspel 54_1 ligg 250 meter aust for Fv. 545 med trafikkavvikling og rundkøyring. 
Området ligg ikkje knytt til Fv. 545, og har moglegheit for fleire omkøyringar, men ligg i 
evakueringssone. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart. 

 Området til innspel 44_3 foreslår å endre føremål på eit areal til to bustadtomter. Området ligg nær 
Fv. 545, med avgrensa omkøyringsmoglegheiter. Området blir vurdert til å vera svært sårbart for 
transport med farleg gods.   

 Området til innspel 64_1 ligg 200 meter nord for Fv. 545 med trafikkavvikling og rundkøyring. 
Området ligg ikkje i tilknyting til Fv. 545, og har moglegheit for evakuering nordover. Forslag om å 
etablera sjukeheim gjer området svært sårbart for transport med farleg gods. 

 Deler av området til innspel 63_3 ligg under 500 meter frå Fv. 545., der det er registrert transport av 
farleg gods. Nysæter ungdomsskule sitt areal er føreslått utvida. Området blir vurdert til å vera 
moderat sårbart. 
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 Elektromagnetiske felt 

Det går fleire høgspentlinjer gjennom og i nærleiken av 
planområda, som vist på figurane nedanfor.  

Høgspentanlegg gir eit elektromagnetisk felt som 
varierer mellom anna med spenningsnivået. 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA), 
tidlegare Statens strålevern, har sett krav om at det i 
byggeprosjekt der det er venta feltnivå over 0,4 μT 
(mikrotesla) i årsgjennomsnitt i bygningar, skal gjerast 
følgjande utgreiingar:  

 Kor mange bygg blir påverka og kva feltnivå 
får desse? Feltutrekningane skal vera baserte 
på gjennomsnittleg straum gjennom leidninga 
over året.  

 Skildra gjeldande kunnskapsstatus og sentral 
forvaltningsstrategi. 

 Vurdera tiltak eller alternative løysingar samt 
kostnader og grunngjeving for tiltaka.  

På bakgrunn av desse utgreiingane skal det avgjerast 
om tiltak skal gjennomførast eller ikkje.  

NVE har gitt nokre døme på avstandar og elektromagnetiske felt frå ulike høgspentlinjer, sjå Figur 4-14.  

 
Høgspentleidningar på 66 kV ligg over og nær 
planområdet si grense i tilknyting til innspel 14_1. 
Innspelet legg opp til langvarig personopphald. 
Området blir vurdert til å vera lite til moderat 
sårbart, så lenge planområdet ikkje legg opp til bygg 
med varig personopphald i område som overstig 
grenseverdiar på 0,4µT. 

 
Høgspentleidning på 22 kV langs område i tilknyting 
til innspel 14_2 og 15_12. Området blir vurdert til å 
vera lite til moderat sårbart, så lenge planområdet 
ikkje legg opp til bygg med varig personopphald i 
området som overstig grenseverdiar på 0,4µT. 

Figur 4-14 Døme på magnetfeltnivå. Kjelde: Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerheit 
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Høgspentleidning på 22 kV ligg over område i 
tilknyting til innspel 31_1 og 53_1. Innspela legg opp 
til langvarig personopphald. Området blir vurdert til å 
vera lite til moderat sårbart, så lenge planområdet 
ikkje legg opp til bygg med varig personopphald i 
området som overstig grenseverdiar på 0,4µT. 
 

. 

 
Høgspentleidning på 300 kV ligg 40 meter unna 
planområdet si grense i tilknyting til innspel 44_2. 
Innspelet legg opp til langvarig personopphald. 
Området blir vurdert til å vera lite til moderat 
sårbart, så lenge planområdet ikkje legg opp til bygg 
med varig personopphald i området som overstig 
grenseverdiar på 0,4µT. 

 
Høgspentleidning 75 meter unna område i tilknyting 
til innspel 45_1. Innspelet legg opp til langvarig 
personopphald. Området blir vurdert til å vera lite 
sårbart for elektromagnetisk påverknad. 
  

Høgspentleidning langs område i tilknyting til innspel 
62_1. Innspelet legg ikkje opp til langvarig 
personopphald. Området blir vurdert til å vera lite 
sårbart, så lenge planområdet ikkje legg opp til bygg 
med varig personopphald i området som overstig 
grenseverdiar på 0,4µT. 
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Høgspentleidning 50 meter frå område i tilknyting til 
innspel 62_2. Innspelet legg ikkje opp til langvarig 
personopphald. Området blir vurdert til å vera lite 
sårbart. 

 
Høgspentleidning nær område i tilknyting til innspel 
62_3. Innspelet legg opp til langvarig 
personopphald. Området blir vurdert til å vera lite 
sårbart for elektromagnetisk påverknad. 

 
Høgspentleidning over og nær område i tilknyting til 
innspel 62_4. Innspelet legg ikkje opp til langvarig 
personopphald. Området blir vurdert til å vera lite 
sårbart. 
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 Dambrot 

Planområdet 14_1 og 45_1 ligg i nærleik til Lappetjørna innsjø 
med demning. Området er delvis utsett for flaum i vassdrag, i 
følgje NVEs aktsemdskart for flaum.  
 
Eit eventuelt dambrot vil medføre ein bølgjetopp som blir svært 
høg og som vil slå ut infrastruktur i området. Basert på 
vurderinga av flaumfare, og det låge sannsynet for at eit 
dambrot kan oppstå, blir planområdet og tiltaket vurdert 
moderat sårbart for flaum. Det blir føresett at reell flaumfare 
avklarast (jf. aktsemdskart for flaum) og evt. tiltak 
implementerast i forbindelse med vidare planlegginga av tiltaket. 

 
 

 Trafikkforhold 

Fleire av dei innspelte områda ligg nær trafikkert veg. Nærleik til veg kan utgjera ei fare for både 
trafikkulukker og for støy. Statens vegvesen har kart over både hendingar med trafikkulukker (Vegkart) og 
kart over støysoner for riks- og fylkesvegar. Trafikkforhold blir vurdert som sårbarheit og løysingar i området 
for mjuke trafikantar og bebuarar. For meir informasjon om trafikkforhold, blir det vist til Vedlegg til KDP for 
Sagvåg og Litlabø «Konsekvensutgreiing og arealvurderingar» (K03). 

Innspel Beskrivelse 
2_1 Området ligg utanfor akseptabel gang- og sykkelavstand frå Sagvåg sentrum. Vikanesvegen 

manglar løysing for mjuke trafikantar langs eigedommen. Dersom det blir meir auke i 
biltrafikken til og frå området, kan det oppstå konfliktar mellom køyrande og mjuke 
trafikantar. Området er vurdert til å vera svært sårbart med tanke på trafikkforholda.  

3_6, 12_1 
og 37_1 

Innspelt område ligg innafor akseptabel sykkelavstand frå Sagvåg sentrum, men noko 
utanfor akseptabel gangavstand. Samstundes er det godt utbygd gang- og sykkelvegnett, 
det går nokre få kollektivruter langs område. Det går buss til og frå Leirvik via Sagvåg 
sentrum heile dagen. Innspela om å avsette område til idrett eller bustader er ikkje i direkte 
konflikt med kriteria for transportbehov og samordna areal og transportplanlegging. 
Samstundes er ikkje plasseringa optimal då ein ligg noko over det som er definert som 
akseptabel gangavstand til Sagvåg sentrum. Området er vurdert til å vera lite sårbart. 

4_1, 15_7, 
17_1 og 
48_1 

Innspelet er ikkje i konflikt med kriteria. Reguleringa vil ikkje endra på den reelle bruken av 
området. Området er vurder til å vera ikkje sårbart.  

4_2 og 
17_2 

Området ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men innanfor akseptabel 
sykkelavstand. Plasseringa er ikkje optimal då ein ligg nær Tjødnalio skule, og meir auke i 
biltrafikken kan medføre konfliktar mellom køyrande og mjuke trafikantar. Samstundes er det 
godt utbygd gang- og sykkelvegnett knytt til skulen. Tilkomstvegen til området er smal utan 
løysingar for mjuke trafikantar. Det blir vurdert til at området er svært sårbart.  

9_1, 15_9, 
18_1, 
30_42 og 
61_4 

Innspelt område ligg i randsone for akseptabel gangavstand til Sagvåg sentrum og har difor 
ei plassering som kan seiast å byggja opp under sentrum i Sagvåg. I planarbeidet vert det 
og foreslått å etablera betre gang- og sykkelforbindelse mellom området og Sagvåg 
sentrum. 
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Gang- og sykkelforbindelse er derimot ikkje etablert og det er 700 meter til nærmaste 
kollektivhaldeplass. Området er vurdert til å vera moderat sårbart med tanke på 
trafikkforholda.   

11_1, 11_2 
og 36_1 

Området ligg med akseptabel sykkelavstand frå sentrum, men ikkje akseptabel 
gangavstand. Svak kollektivdekning samt avstand til sentrumsområdet, gjer at innspelet er i 
svikt med kriteria. Dersom det blir meir auke i biltrafikken til og frå området, kan det oppstå 
konfliktar mellom køyrande og mjuke trafikantar. Området er vurdert til å vera moderat 
sårbart med tanke på at trafikkulukker kan inntreffa.   

14_1 Næraste busshaldeplass ligg omtrent 600 meter frå innspelt areal. Området ligg utanfor 
akseptabel gang- og sykkelavstand frå Sagvåg sentrum, og har heller ikkje etablert gang- og 
sykkelvegnett. I næraaste kryss ligg ein leikeplass, og tilkomstvegen er svingete og markert 
med skilt for barn leiker. Ungar til og frå aktivitetar i området er mest utsett. Fartsgrensa er 
låg. Ei trafikkulukke kan likevel inntreffa, og det blir vurdert til at området er moderat 
sårbart. 

14_2 og 
15_12 

Innspelet ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men i randsona for 
akseptabel sykkelavstand. Det er ikkje bussforbindelse heilt ned til Sagvåg sentrum frå 
Litlabø, men bussforbindelse til og frå Leirvik litt sjeldnare enn ein gang i timen. Det er 
tilpassa gang- og sykkelveg langs Nysætervegen/Gruvevegen, men ikkje opp langs Gruva 
og Rødkleiv. Ei trafikkulukke kan inntreffa, og det blir vurdert til at området er moderat 
sårbart. 

14_3 Innspelet ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men innanfor akseptabel 
sykkelavstand. Det er ikkje bussforbindelse heilt ned til Sagvåg sentrum frå Litlabø, men 
bussforbindelse til og frå Leirvik litt sjeldnare enn ein gang i timen. Det er tilpassa gang- og 
sykkelveg langs Nysætervegen, men ikkje langs Kattanesvegen. Vegen er smal og tidvis 
uoversiktleg. Det er ikkje mogleg å krysse Gruvevegen på ein trygg måte til gangfeltet, 
skulen eller kollektivtransport. Området er vurdert til å vera svært sårbart med tanke på 
trafikkforholda og tilkomst til bustadene. 

15_5 Innspelet er ikkje i konflikt med kriteria. Sagvågvegen har tilpassa gang- og sykkelveg. Det 
er ikkje tenkjeleg at trafikken inn og ut av området vil bli vesentleg større enn den er i dag. Ei 
trafikkulukke kan likevel inntreffa, og det blir vurdert til at området er moderat sårbart. 

15_8 og 
63_2 

Grunnavågsvegen er smal, men reguleringa vil ikkje endra på den reelle bruken av området. 
Området er vurdert til å vera ikkje sårbart. 

15_10 og 
63_4 

Arealet ligg innanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, og fortetting av bustader 
kan dermed vera aktuelt. Samstundes er det godt utbygd gang- og sykkelvegnett, det går 
kollektivruter langs område. Ei vidare spreiing av sentrumsfunksjonar i Sagvågsvingen kan 
føra til svekking av Sagvåg sentrum. Området blir vurdert til å vera lite sårbart. 

15_21 og 
16_1 

Innspelt område har ikkje akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men har akseptabel 
sykkelavstand. Næraste busshaldeplass ligg ved Sagvåg skule. Det er tilpassa gang- og 
sykkelveg langs Fv. 545. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart som følgje av 
omfattande utbygging i planområde. Trafikkforhold skal vurderast for planområdet i 
detaljreguleringa.   

15_23 Arealet ligg innanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum og ei utbygging av 
bustader vil potensielt styrka Sagvåg sentrum. Tilkomsten til Holmen skjer i dag via kaien i 
sentrum (ved Sagvågsbrekko) og er ikkje av tilfredsstillande standard. Dersom ein skal ha 
meir utbygging i dette området, må ein løysa tilkomsten til Holmen på ein annan måte. 
Området er vurdert til å vera svært sårbart med tanke på trafikkforholda og tilkomst til 
Holmen. 

31_1 og 
53_1 

Innspelt areal ligg ikkje i akseptabel gang- eller sykkelavstand frå Sagvåg sentrum, og ei 
utbygging i området vil i stor grad vera tufta på ein bilbasert transport. Området har god 
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tilgjenge til turvegar, kyst og friluftsareal. Det er tilpassa gang- og sykkelveg langs Fv. 545.  
Området blir vurdert til å vera moderat sårbart som følgje av omfattande utbygging i 
planområde. Trafikkforhold skal vurderast for planområdet i detaljreguleringa. 

32_1 Innspelt areal ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men innanfor 
akseptabel sykkelavstand. Det er tilpassa gang- og sykkelveg langs Fv. 545, men ikkje i 
bustadfeltet. Området er vurdert til å vera lite til moderat sårbart. 

39_1 Innspelet er ikkje i konflikt med kriteria. Området er vurdert til å vera lite sårbart. 
44_2 Innspelt areal ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, og eit lite stykke 

lenger enn det som er definert som akseptabel sykkelavstand. Det er tilpassa gang- og 
sykkelveg langs Fv. 545, men ikkje i bustadfeltet. Området ligg nær busshaldeplass. Det er 
ikkje mogleg å krysse Fv. 545 på ein trygg måte til gangfeltet eller kollektivtransport. 
Området er vurdert til å vera svært sårbart med tanke på trafikkforholda og tilkomst til 
bustadene. 

44_3 Innspelt areal ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men innanfor 
akseptabel sykkelavstand. Det er tilpassa gang- og sykkelveg langs Fv. 545, men ikkje i 
bustadfeltet. Området er vurdert til å vera lite til moderat sårbart. 

45_1 Snuplassen og parkeringsarealet som er der i dag, er naudsynt for å ha tilkomst til 
damanlegget i vassdraget. Realisering av innspelet vil bygga ned tilgjenge til friområda 
gjennom at ein tek vekk snuhammar som i dag vert nytta til parkering. Området har ikkje 
etablert gang- og sykkelvegnett. I næraste kryss ligg ein leikeplass, og tilkomstvegen er 
svingete og markert med skilt for barn leiker. Ungar til og frå aktivitetar i området er mest 
utsett. Fartsgrensa er låg. Ei trafikkulukke kan likevel inntreffa, og det blir vurdert til at 
området er moderat sårbart. 

46_1 Innspelet ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men innanfor akseptabel 
sykkelavstand. Likevel vil ikkje ei realisering av innspelet føra til fleire bustadeiningar, og det 
blir vurdert til at innspelet ikkje er i konflikt med kriteria. Området er vurder til å vera ikkje 
sårbart. 

47_1 Området ligg i randsona for akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men innanfor 
akseptabel sykkelavstand. Området ligg over 800 meter frå nærmaste busshaldeplass. 
Tilkomstvegen til området er via smal veg utan løysingar for mjuke trafikantar. Det er ikkje 
tenkjeleg at trafikken inn og ut av området vil bli vesentleg større enn den er i dag. Ei 
trafikkulukke kan likevel inntreffa, og det blir vurdert til at området er moderat sårbart.  

54_1 Området ligg innanfor akseptabel gang- og sykkelavstand frå Sagvåg sentrum. Det er 
etablert gang- og sykkelveg langs Myravågen frå området til sentrum. Området ligg rett ved 
ein busshaldeplass, og om lag 400-500 meter til busshaldeplass med direktebussar til og frå 
Leirvik. Det er ikkje mogleg å krysse Nysætervegen på en trygg måte til gangfeltet. 
Tilkomstvegen til området er via smal veg utan løysingar for mjuke trafikantar. Det er ikkje 
tenkjeleg at trafikken inn og ut av området vil bli vesentleg større enn den er i dag. Området 
er vurdert til å vera moderat til svært sårbart med tanke på trafikkforholda og tilkomst til 
bustadene. 

55_1 Del av innspelet som gjeld industri vert vurdert å ikkje vera i tråd med kriteria for samordna 
areal- og transportplanlegging då avstanden til nærmaste kollektivhaldeplass er om lag 500 
meter. Samstundes er det positivt at det er etablert gang- og sykkelveg i området. Dersom 
det blir meir auke i biltrafikken til og frå næringsverksemda innspelet legg opp til, kan det 
oppstå konfliktar mellom køyrande og mjuke trafikantar. Området er vurdert til å vera lite til 
moderat sårbart med tanke på trafikkforholda. 

62_1 Innspelet ligg utanfor akseptabel gang- og sykkelavstand frå Sagvåg sentrum. Det er 
tilpassa gang- og sykkelveg langs Nysætervegen/Gruvevegen, men ikkje opp langs Gruva. 
Dersom det blir meir auke i biltrafikken til næringsdrift og turistdrift, kan det oppstå konfliktar 
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mellom køyrande og mjuke trafikantar. Området er vurdert til å vera moderat sårbart med 
tanke på trafikkforholda. 

62_2 Parkering vil auka tilgjenge til området for reisande med bil. Samstundes tiltrekker 
gruveområdet til seg mange reisande. Det blir tilrådd å etablere gang- og sykkelveg frå 
parkeringa til gruveområdet. Det kan oppstå konfliktar mellom køyrande og mjuke trafikantar. 
Området er vurdert til å vera moderat sårbart med tanke på trafikkforholda. 

62_3 Innspelet ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, og i randsona for 
akseptabel sykkelavstand. Det er tilpassa gang- og sykkelveg langs Nysætervegen/ 
Gruvevegen, men ikkje opp langs Gruva. Ei trafikkulukke kan inntreffa, og det blir vurdert til 
at området er moderat sårbart. 

62_4 Det er tilpassa gang- og sykkelveg langs Nysætervegen. Det blir vurdert til at området er lite 
sårbart. 

63_1 Arealet i sør ligg i gul støysone. Innspelet er ikkje i konflikt med kriteria. Det blir vurdert til at 
innspelet ikkje aukar sårbarheita. 

63_3 Innspelet er ikkje i konflikt med kriteria. Det blir vurdert til at innspelet ikkje aukar 
sårbarheita. 

63_5 Innspelt areal ligg utanfor akseptabel gangavstand frå Sagvåg sentrum, men innanfor 
akseptabel sykkelavstand. Delar av området er opparbeida som leikeplass, med 
leikeapparat og trehytte. Området er vurdert til å vera moderat sårbart med tanke på at 
trafikkulukker kan inntreffa med mjuke trafikantar. 

64_1 Området ligg i randsona for akseptabel gangavstand og innanfor akseptabel sykkelavstand 
frå Sagvåg sentrum. Området ligg langs Nysætervegen med etablert gang- og sykkelfelt. 
Området er vurdert til å vera lite til moderat sårbart. 
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 Drikkevasskjelder 

Det er ingen område merka med inntakspunkt for vassverk som ligg i Sagvåg og Litlabø eller nær dei 
innspelte områda. Borehol for grunnvatn er markert med blå punkter i figuren under. 

 

Figur 4-15 Grunnvassborehol i Sagvåg og Litlabø 

 

Innspel 2_1 for gnr./bnr. 58/3 nord for 
grunnvassborehol. Ettersom det ser ut til at det er ein 
privat brønn til éi eining, blir det vurdert til at området 
er lite sårbart. 
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Innspel 63_3 for gnr./bnr. 57/214 er tilknytt fleire 
borevasshol/energibrønnar på Nysæter 
ungdomsskule. Ved eventuelt gravearbeid kan det 
tenkast at det vil oppstå fare for at vatnet blir påverka. 
Området blir vurdert til moderat sårbart. 
 
 
Innspel 64_1 for gnr/bnr. 57/9 og 57/487 ligg sør for 
Nysæter ungdomsskule. Ved eventuelt gravearbeid 
kan det tenkast at det vil oppstå fare for at brønnane 
blir påverka. Området blir vurdert til moderat sårbart. 
 

 

 Framkomst for utrykkingskøyretøy 

Byggteknisk forskrift (TEK17) §11-17 set krav til framkomst for utrykkingskøyretøy på prosjekteringsnivå. Det 
blir føresett at byggteknisk forskrift vil bli følgde. Dei fleste innspela har allereie god vegtilkomst, slik at 
framkomsten for utrykkingskøyretøy vil vera sikra så lenge sjølve tiltaka i innspela blir utforma rett. Det blir 
føresett at større framtidige bustadområde tar omsyn til framkomst for utrykkingskøyretøy ved utforming av 
nye vegar. Vurdering av framkomst for utrykkingskøyretøy må bli greidd ut i ROS-analyser til 
detaljreguleringsplanar.  

 

 Nærleik til lufthamn 

Stord lufthamn ligg nær nokre planområde, og er lokal lufthamn for Sunnhordlandsregionen. Flyplassen har 
ein rullebane. Flyplassen vert driven av Sunnhordland Lufthavn A/S. Lufthamna tek imot både innanriks og 
utanriks fly, i hovudsak frå Widerøe og Danish Air Transport (DAT). 

Lufthamna ligg ca. 900 meter til Knutemyr-område med innspel 31_1 og 53_1. Lufthamna ligg ca. 1,4 km til 
område for innspel 15_21 og 16_1. Planområda ligg ikkje direkte i trasé for take-off eller landing. Områda blir 
vurdert som ikkje sårbart. 

Lufthamna ligg 1,3 km til området for innspel 2_1, i linje til avgang/tilkomst for flystripe over Vikanes. 
Sikkerheit knytt til luftfart er generelt svært høg, men hendingar som i verste fall kan medføre store ulukker 
kan oppstå ved avgang og landing. Planområdet er i traseen for take-off eller landing. Det ligg restriksjonar 
med sikringssone (byggeforbod pga. flyplass) på området som følgje av plassering. Området vurderast som 
lite sårbart for ikkje ynskelege hendingar knytt til aktivitetar ved Stord Lufthamn, sett i lys av flyplassens 
størrelse og aktivitetsnivå, og sikringssone.  
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 Sårbare bygg 

Sårbare bygg er definert av DSB og utgjer bygningar for barnehage, skular, sjukehus, sjukeheimar, bu- og 
behandlingssenter og så vidare. Det er fleire slike bygg innanfor planområdet, men dei fleste innspela ligg 
ikkje heilt i nærleiken til slike bygg.  

Innspel Vurdering 
Innspel 4_2 
og 17_2 
 

Området ligg heilt tett opp til Tjødnalio grunnskule med elevar frå 1. til 7. trinn. Det kan 
oppstå ikkje ynskja hendingar som fører til fare eller ulempe dersom utvidinga t.d. fører til 
meir trafikk nærmare inn mot skulen. Området blir vurdert til å vera moderat sårbart som 
følgje av nærleiken til dagens skule. 

Innspel 
15_10 
 

I området ligg tilrettelagte bustader i rekkehus. Det er ikkje tenkjeleg at meir 
tenesteytingstilbod eller framtidig sjukeheim vil kunna føra til ulempe eller fare for 
bebuarane, og området blir vurdert til å vera ikkje sårbart. 

Innspel 14_2 
og 15_12  
 

På oversida av området ligg Litlabø skule. Ei utviding og fortetting av bustadfeltet nordvest 
og over Dyråse,n vil ikkje føra til auka sårbarheit i området, men kan vera til noko ulempe 
dersom det fører til meir trafikk. Området blir vurdert til å vera lite sårbart. 

Innspel 
15_21 og 
16_1 

På motsett side av Fv. 545 Fitjarvegen ligg Sagvåg skule. Det er ikkje tenkeleg at innspelet 
vil kunne føra til nokon særleg ulempe for området eller skulen. Området blir vurdert til å 
vera lite sårbart. 

Innspel 62_1  
 

På nedsida av området ligg Litlabø skule. Avhengig av kva funksjonar ein legg opp til i 
området, må sårbare bygg takast omsyn til. Området blir vurdert til å vera lite sårbart, som 
følgje av naturleg avgrensing med to ulike tilkomstvegar. 

Innspel 63_1 
 

Utviding av Litlabø skule. Det blir føresett at det blir teke omsyn til skulen ved vidare plan- 
og prosjekteringsarbeid, og området blir dermed ikkje omtala vidare her.    

Innspel 63_3 
 

Utviding av Nysæter skule. Det blir føresett at det blir teke omsyn til skulen ved vidare plan- 
og prosjekteringsarbeid, og området blir dermed ikkje omtala vidare her.    

Innspel 64_1 
 

Innspelet ligg nedanfor Nysæter ungdomskule og Sagvåg barnehage avdeling Nysæter. 
Avhengig av kva funksjonar ein legg opp til i området, må sårbare bygg takast omsyn til. 
Området blir vurdert til å vera lite sårbart, som følgje av naturleg avgrensing med to ulike 
tilkomstvegar. 
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5 Konklusjon og oppsummering av tiltak 

5.1 Konklusjon 

Denne overordna ROS-analysen til kommunedelplanen for Sagvåg og Litlabø har vurdert sårbarheit knytt til 
relevante farar innanfor planområda. Farane er vurdert i den grad det er mogleg, i nåverande planfase på 
kommunalt nivå. 

Det har blitt gjennomført ei innleiande fareidentifikasjon, der følgjande farar stod fram som relevante: 

 Skredfare 
 Ustabil grunn 
 Flaum i vassdrag 
 Havnivåstigning, stormflod og bølgjepåverknad 
 Vind og ekstremnedbør 
 Skog-/lyngbrann 
 Radonstråling 
 Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
 Kjemikalieutslepp og annan forureining 
 Transport av farleg gods 
 Elektromagnetiske felt 
 Dambrot 
 Trafikkforhold 
 Drikkevasskjelder 
 Framkomst for utrykkingskøyretøy 
 Nærleik til lufthamn 
 Sårbare bygg 

Fleire av dei innspelte områda stod fram med forhøgd sårbarheit (moderat eller svært sårbar, jf. Tabell 3). 
Det er derfor vurdert tiltak som kan redusera sårbarheita, slik at ein unngår å byggja sårbarheit inn i dei 
innspelte områda. Stord kommune har vurdert at alle tilrådde innspel vil ha plankrav. Detaljerte ROS-
analyser, som utarbeidast i samband med seinare detaljplanlegging, vil utdjupe farar identifisert med forhøgd 
sårbarheit (moderat eller svært sårbar) i tilhøyrande risikoanalysar. Det vil derfor ikkje vera naudsynt med 
detaljert ROS-analyse i kommunedelplanen. Vedlegg 1 gjer eit oversikteleg bilete over innspel med 
tilhøyrande relevante forhøgde sårbarheiter. 

Det tilrådast at identifiserte tiltak, gitt i tabellen under, blir følgde opp i seinare reguleringsplanarbeid og/eller 
byggesaksbehandling. 

Tabell 4 Tilrådde identifiserte tiltak 

Fare Innspel Tiltak 

Skredfare 2_1, 11_1, 
11_2, 15_21, 
16_1, 31_1, 
36_1, 53_1, 
63_3 

Det må setjast krav om at den reelle skredfaren skal utgreiast i 
samband med byggjesak eller seinare detaljregulering. Ved 
utbygging må det takast omsyn til aktsemdssona for skred, og det 
må gjerast ei meir detaljert vurdering av om plassering av bygg og 
tiltak er i tilstrekkeleg avstand frå det skredutsette området. 
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Ustabil grunn Alle innspel 
under marin 
grense. 

Gjeldande kartgrunnlag gir ikkje tilstrekkeleg informasjon til at ein 
kan fastsetta om det er førekomstar av marin leire i grunnen eller 
ikkje for planavgjerder. Ved seinare detaljreguleringsfasar eller ved 
byggesaksbehandling må det setjast krav til at det kan 
dokumenterast at områdestabiliteten blir bevart. 

Flaum i vassdrag 14_1, 14_2, 
14_3, 15_5, 
15_10, 15_12, 
45_1, 62_1, 
62_2, 62_3, 
62_4, 63_4 

Den reelle flaumfaren må undersøkast ved seinare 
detaljreguleringsnivå eller som grunnlag for byggesaksbehandlinga. 

4_2, 11_1, 
11_2, 17_2 
31_1, 36_1, 
44_2, 53_1 

Det må gjerast ei vurdering om ein kan unngå å gjera tiltak i myrene. 
Om ein gjer tiltak i myrene, må det dokumenterast at det ikkje vil 
påverka handtering av overvatn. 

Havnivåstigning, 
stormflod og 
bølgjepåverknad 

2_1, 3_6, 4_1, 
9_1,  12_1, 
15_7, 15_8, 
15_9, 15_23, 
17_1, 18_1, 
30_42, 31_1, 
37_1, 39_1, 
48_1, 53_1, 
55_1, 61_4, 
63_2 

Etter TEK17 §7-2 skal bygg med personopphald plasserast, 
dimensjonerast eller sikrast slik at største nominelle årlege sannsyn 
for stormflod ikkje overskrid ein 200-årsstormflod. Det blir føresett at 
TEK17 blir følgd ved byggjesak eller seinare plansak. Det bør 
vurderast omsynssoner nær flod- og bølgjeutsette område. 

Vind/ekstremnedbør Alle innspel Forventningar om endringar i klima og periodevis ekstremnedbør 
gjer at ein ved detaljreguleringar og alle byggesaker må ta omsyn til 
handtering av overvatn på lokalt nivå, jf. TEK17. Det blir forutsett at 
planlagde bygg dimensjonerast i samsvar med gjeldande vindlaster 
for områda. 

Skog- og lyngbrann Alle innspel Fare for skog- og lyngbrann skal bli utgreia i ROS-analysar.  
 
For å redusera konsekvensar, må det sikrast god brannberedskap i 
anleggsfasen. Det vil vera viktig at ein i eventuelle anleggsperiodar 
tek omsyn til dei naturlege forholda og følgjer varsel for 
skogbrannfare.  

Radonstråling Alle innspel Tiltak i samsvar med TEK17 §13-5 må gjerast for alle nybygg der det 
skal vera rom for varig opphald. Ut frå tidlegare målingar i Stord 
kommune er det lite som tilseier at den reelle radonstrålinga vil 
overskrida grenseverdiane.   

Kjemikalieutslepp 
og annan 
forureining 

3_6, 4_1, 
12_1, 15_7, 
17_1, 37_1, 
48_1 

I områda der det er tiltenkt etablert ny nærin,g må ein sjå dei tiltenkte 
næringsverksemdene opp mot bustadområda rundt i samband med 
detaljregulering av områda. 
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Transport av farleg 
gods 

Innspel med 
føremål for 
langvarig 
opphald 

Det blir føresett at det skal utarbeidast detaljregulering for innspela 
med forhøgd sårbarheit, og at faren ved transport av farleg gods blir 
utgreia meir detaljert i samband med ROS-analyse.   
 

Elektromagnetisk 
felt 

14_1, 14_2, 
15_12, 31_1, 
53_1, 44_2, 
62_1, 62_4 

Ved seinare planfase eller byggjesaksbehandling må det 
dokumenterast at bygg med rom for varig opphald har 
elektromagnetisk stråling under grenseverdiane.  
 
Planområdet skal ikkje legga opp til bygg med varig personopphald i 
området som overstige grenseverdiar på 0,4µT. 

Dambrot 14_1 Det blir føresett at reell flaumfare avklarast (jf. aktsemdskart for 
flaum) og evt. tiltak implementerast i forbindelse med videre 
planlegginga av tiltaket 

Trafikkforhold Alle innspel Vegtilkomsten og løysingar for mjuke trafikantar må utgreiast vidare i 
reguleringsplanar for større bustadfelt. Fleire innspel manglar tilbod 
for mjuke trafikantar samstundes som vegane er smale. Det tilrådast 
at det blir gjort ei vurdering om vegen må utbetrast for mjuke 
trafikantar før tiltaket blir realiserte. 
 
For nokre innspelte område, vert det og foreslått å etablera betre 
gang- og sykkelforbindelse mellom områda og Sagvåg sentrum i 
planarbeidet. Det bør gjerast ei nærare vurdering om Vikanesvegen 
er tilstrekkeleg for meir trafikk utan gang- og sykkelveg. 
 
Det blir tilrådd å etablere moglegheit for trygg overgang over/under 
Nysætervegen/Gruvevegen. 
 
Det blir tilrådd å etablere gang- og sykkelveg frå parkeringa i innspel 
62_2 langs Gruva til gruveområdet. 
 
Det blir tilrådd å etablere moglegheit for trygg overgang over/under 
Fv. 545 frå bustadene for innspel 44_2. 

Drikkevasskjelder 63_3 og 64_1 For å unngå forureining til private grunnvassborehol, må det gjerast 
ei vurdering av faren for forureining. Det blir føresett at ein tek omsyn 
til grunnvassborehola. 

Framkomst for 
utrykkingskøyretøy 

Alle innspel 
 
 

Vurdering av framkomst for utrykkingskøyretøy må bli greidd for i 
ROS-analyser til detaljreguleringsplanar eller ved seinare 
byggjefase. 
 
Det blir føresett at større framtidige bustadområde tar omsyn til 
framkomst for utrykkingskøyretøy ved utforming av nye veger.  

Sårbare bygg Alle innspel Avhengig av kva funksjonar ein legg opp til i området, må sårbare 
bygg og tilhøyrande trafikkforhold takast omsyn til. Sjå tiltak for 
trafikkforhold. 
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6 Vedlegg 1 – Relevante sårbarheiter fordelt i innspel og farar 

             
Fare 
           
\\ 
Inn-
spel 

Skred-
fare 

Ustabil 
grunn 

Flaum i 
vassdrag 

Havnivå-
stigning 
mv. 

Skog-
/Lyng-
brann 

Radon 

Brann/ 
eksplosjon 
ved 
industri-
anlegg 

Kjemikalie-
utslepp og 
forureining 

Transport 
av farleg 
gods 

Elektro-
magn-
etiske 
felt 

Dambrot 
Trafikk-
forhold 

Drikke-
vass-
kjelder 

Nærleik til 
lufthamn 

Sårbare 
bygg 

2_1 
Svært1 

Moderat 
til svært Ikkje Moderat Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Svært Ikkje Lite Ikkje 

3_6, 
12_1 
og 
37_1 Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Svært Moderat 

Moderat 
til lite Lite Moderat Moderat Ikkje Ikkje Lite Ikkje Ikkje Ikkje 

4_1, 
15_7, 
17_1 
og 
48_1 Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Svært Moderat Lite Lite Lite Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje 

4_2 
og 
17_2 Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Svært Ikkje Ikkje Moderat 

9_1, 
15_9, 
18_1, 
30_42 
og 
61_4 Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Svært Moderat 

Moderat 
til lite Lite Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

11_1, 
11_2 
og 
36_1 Moderat2 

Moderat 
til svært Moderat Ikkje Svært Moderat Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

14_1 
Ikkje Lite2 Svært Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje 

Lite til 
moderat3 Moderat Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

14_2 
og 
15_12 Ikkje 

Moderat 
til svært Moderat Ikkje Moderat Moderat Lite Lite Ikkje 

Lite til 
moderat3 Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Lite 

 
1 Planområdet kan bli vurdert til å vera moderat sårbart føresett at områda ikkje legg opp til varig personopphald nær aktsemdssona. 
2 Føresett at områda ikkje legg opp til varig personopphald nær aktsemdssona. 
3 Så framt planområdet ikkje legg opp til bygg med varig personopphald i området som overstige grenseverdiar på 0,4µT. 
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Fare 
           
\\ 
Inn-
spel 

Skred-
fare 

Ustabil 
grunn 

Flaum i 
vassdrag 

Havnivå-
stigning 
mv. 

Skog-
/Lyng-
brann 

Radon 

Brann/ 
eksplosjon 
ved 
industri-
anlegg 

Kjemikalie-
utslepp og 
forureining 

Transport 
av farleg 
gods 

Elektro-
magn-
etiske 
felt 

Dambrot 
Trafikk-
forhold 

Drikke-
vass-
kjelder 

Nærleik til 
lufthamn 

Sårbare 
bygg 

14_3 
Ikkje 

Moderat 
til svært 

Moderat 
til svært Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Svært Ikkje Ikkje Ikkje 

15_5 
Ikkje 

Moderat 
til svært Moderat Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Svært Ikkje Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

15_8 
og 
63_2 Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Svært Moderat Lite Lite Moderat Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje 

15_10 
og 
63_4 Ikkje 

Moderat 
til svært Svært Ikkje Svært Lite Lite Ikkje Svært Ikkje Ikkje Lite Ikkje Ikkje Ikkje 

15_21 
og 
16_1 Svært Lite Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Svært Ikkje Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Lite 

15_23 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Svært Moderat Moderat Lite Lite 

Moderat til 
svært Ikkje Ikkje Svært Ikkje Ikkje Ikkje 

31_1 
og 
53_1 Moderat1 

Moderat 
til svært Moderat 

Moderat 
til svært Moderat Moderat Lite Ikkje Svært 

Lite til 
moderat3 Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

32_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Svært Ikkje Ikkje 

Lite til 
moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

39_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Moderat Moderat Lite Lite Ikkje 

Lite til 
moderat Ikkje Ikkje Lite Ikkje Ikkje Ikkje 

44_2 
Ikkje 

Moderat 
til svært Moderat Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Svært 

Lite til 
moderat3 Ikkje Svært Ikkje Ikkje Ikkje 

44_3 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Svært Ikkje Ikkje 

Lite til 
moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

45_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Svært2 Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje Lite3 

Lite til 
moderat Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

46_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje 

47_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 
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Fare 
           
\\ 
Inn-
spel 

Skred-
fare 

Ustabil 
grunn 

Flaum i 
vassdrag 

Havnivå-
stigning 
mv. 

Skog-
/Lyng-
brann 

Radon 

Brann/ 
eksplosjon 
ved 
industri-
anlegg 

Kjemikalie-
utslepp og 
forureining 

Transport 
av farleg 
gods 

Elektro-
magn-
etiske 
felt 

Dambrot 
Trafikk-
forhold 

Drikke-
vass-
kjelder 

Nærleik til 
lufthamn 

Sårbare 
bygg 

54_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Moderat Ikkje Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Ikkje 

55_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Moderat Moderat Lite Lite Ikkje Lite Ikkje Ikkje 

Lite til 
moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

62_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Moderat Ikkje Moderat Lite Lite Ikkje Ikkje Lite3 Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

62_2 
Ikkje 

Moderat 
til svært 

Lite til 
moderat Ikkje Moderat Lite Lite Ikkje Ikkje Lite3 Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

62_3 
Ikkje 

Moderat 
til svært Svært Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje Lite3 Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

62_4 
Ikkje 

Moderat 
til svært 

Lite til 
moderat Ikkje Moderat Lite Lite Ikkje Ikkje Lite Ikkje Lite Ikkje Ikkje Ikkje 

63_1 Ikkje Lite Ikkje Ikkje Svært Lite Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje 

63_3 Moderat Lite Ikkje Ikkje Moderat Lite Lite Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje Moderat Ikkje Ikkje 

63_5 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Moderat Moderat Lite Ikkje Ikkje Ikkje Ikkje Moderat Ikkje Ikkje Ikkje 

64_1 
Ikkje 

Moderat 
til svært Ikkje Ikkje Svært Moderat Lite Ikkje Svært Ikkje Ikkje 

Lite til 
moderat Moderat Ikkje Moderat 

 


