Vedleggtil plan ”Detaljreguleringsplanfor Storlia nord”, planid: 012018003.

Risiko- og
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1.0 Innledning
Hensiktenmedplanarbeideter å tilretteleggefor f ritidsbebyggelse(55 tomter) og tilhørende
infrastrukturi tråd med gjeldendekommuneplanfor Sigdal.Fremtidigbebyggelseskal
tilknyttes HAGAS avløpsanlegg,strømnettog helårsveg. Avløp vil bli ført til eksisterende
renseanleggrett vestfor planområdetved Haglebuvatnet. Planarbeidetskal resulterei en
helhetligplan som viser eksisterendeog fremtidig utnytting av området.Planområdeter i
underkantav 125daa.
Arealetsom nå regulereser innarbeideti nylig vedtatt kommuneplanfor Sigdal.Gjennom
arbeidetmedkonsekvensutredning
av innspill til arealdelenble det blant annetforetatt
vurderingav nye områderi forhold til fare for flo m, ras og erosjon.Det er med andreord
gjennomførten vurderingav risiko- og sårbarhetpå kommuneplannivåfor detteplanområdet.
HensiktenmedROS -analysenhar vært å avdekkeom reguleringsplanen
kan forårsake
endringersom kan medføreen uakseptabelrisiko for menneske,miljø eller materiell,som det
bør leggesspesieltvekt på å forebygge.

2.0 Metode
Det er benytteten standardsjekklistefor å kartlegge forhold som kan kreve en nærmere
vurdering.Sjekklistafungerersom et kontrollerende element,hvor faktorer medmerknadblir
kommentertnærmere.I tillegg følger en beskrivelseav hva risikofaktorenhar hatt å si for
utforming av planforslaget.

3.0 Forslag til tiltak
For å minskerisikoen i områdetkan en settei gangrisikoreduserende
tiltak, entenfor å
reduseresannsynligheten
for eller konsekvensen
av uønskedehendelser.Mulige tiltak er
beskrevetunderpunktet5.0 resultat.

4.0 Kilder for informasjon og involverte parter
Sjekklistaer lagt frem for tiltakshaver,som kjenner de lokale forholdendegodt. Følgende
andrekilder er benyttetfor å innhenteinformasjonom området:
•

•
•
•
•
•
•

Nasjonal skreddatabase, Skrednett/NVE atlas (Flereulike kartinnsyner benyttet:

aktsomhetskartfor ” Jord- og flomskred”, ” Fjellskred”, ” Steinog snøskred
”,
” Kvikkleire” og ” Skredhendelser
”).
G R A N A D A , Nasjonalgrunnvannsdatabase
( ingen fjellbrønner i planområdet).
Norges geologiske undersøkelse, Berggrunnsgeologi,
løsmasser,mv.
Norges vassdrags- og energidirektorat, sjekklistefor reguleringsplan- vurderingav
temainnen NVEs forvaltningsområder,vassdragsnett
m.v
Skog og landskap, bonitetskartm.v.
Statens forurensningstilsyn, grunnforurensning
m.v
Statens kartverk m.fl, Norge i bilder, wms serverortofoto.

Emne

Forhold/uønskethendelse

Naturgitte
forhold

Er området spesielt utsatt for snø- eller steinskred?
Er det spesiell fare for utglidning (geoteknisk ustabilt)?
Er området spesielt utsatt for flom/oversvømmelse?
Er området spesielt utsatt for flom i elv/bekk, herunder
lukket bekk?
Er det radon i grunnen?
Annet (angi)?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
spesiell risiko for området:
-hendelser på veg?
-hendelser på jernbane?
-hendelser på vann/elv?
Vil drenering av området føre til oversvømmelse i
nedenforliggende områder?
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:
-elektrisitet (kraftlinjer)?
-teletjenester?
-vannforsyning?
-renovasjon/spillvann?
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:
til forretning/serviceanlegg?
til alpinanlegg/anlegg for fritidsformål?
til ski-/turløyper?
til busstopp/kollektive forbindelser?
Brannberedskap:
Omfatter området spesielt farlige anlegg?
Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og
trykk)?
Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
Er området påvirket/forurenset fra tidligere
virksomheter:
Gruver; åpne sjakter, steintipper etc.?
Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?
Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering?
Annet (angi)?
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell
fare for usikker is?
Er det regulerte vassdrag i nærheten, som kan føre til
varierende vannstand i elveløp?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)?
Vil fremtidige installasjoner/tiltak utgjøre fare/risiko?
Annet (angi)?
Er det gjennom analysen funnet momenter som gir
grunnlag for nærmere vurderinger?

Infrastruktur
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5.0 Resultat
Naturgitte forhold
Generelt:
Planområdeter ikke utsattfor flomfarefra vassdra
g. Det går ingenvassdraggjennom,
eller tett ved planområdet.Ved ekstremværkan det oppståuheldigesituasjonersomkan
medføreuforutsettekonsekvenser.
Det forutsettesderfor at overflatevannledesut av
områdetpå en tilfredsstillendemåte.Terrengfalleti områdettilsier at det bør væreenkeltå
ledeoverflatevanntil terrengutenat det kan gjøre skade.Det foreliggeringenindikasjoner
på at områdetbør vurderesnærmereav foretakmedhydrologisk/geoteknisk
kompetanse.
Det finnesaktsomhetskart
for snøskredog aktsomhet
skartfor jord/flomskredog
steinsprangutarbeidetav NGI/NVE. Aktsomhetsområde
r for jord- og flomskreder en
nasjonaltdekkendekartseriesomviser potensieltj ord- og flomskredutsatte
områderpå
oversiktsnivå.Karteneviser mulige utløpsområder
f or jord- og flomskred.Kartenesier
ikke noeom sannsynetfor jordskred.Karteneer først og fremstet grunnlagfor videre
vurderingav skredfare.Det ligger ingenslike aktsomhetsområder
i nærhetenav Storlia. I
dennasjonaleskreddatabasen
(www.skrednett.no)er det ikke registrertskredhendelser
i
planområdet.

Figur1: Fra NVEAtlas-naturfare (planområdetmarkert med rød pil).

Kilde: https://atlas.nve.no

Merknad 1:
Det er ikke gjennomførtegneradonundersøkelser.
Planfremmerhar heller ikke tilgang til
de radonundersøkelser
somer gjennomførti Sigdal.Planfremmerer likevel kjent medat
det enkeltestederi Sigdaler målt høyeradonkonse
ntrasjoner.Ifølge aktsomhetskart
for
radonkan detteværeet utsattområdei forhold til radon.Det er en klar sammenheng
mellom radonkonsentrasjoner
og mektighetav løsmass
edekke.Innenforplanområdeter
det fjell i dagenflere stederi øst,og en antarat det ellersi planområdeter et tynt
løsmassedekke.
Fritidsbebyggelse
karakteriseres
av en laverebruksfrekvensennboliger.Bygningerfor
varig oppholdskal utstyresmedradonsperremot grunn, jfr Forskrift om tekniskekrav til
byggverk(Byggtekniskforskrift (TEK17)).
Følger for planforslaget:Ingen.
Det henvisestil byggtekniskforskrift (TEK 17) somskal sikre nødvendigradonsikring
ved nybygg.

Infrastruktur
Merknad 2:
Ved kraftige regnskyllkan det oppståproblemeri f orhold til storemengderoverflatevann.
Ved ekstremværkan det oppståuheldigesituasjonersomkan medføreuforutsette
konsekvenser.

Følger for planforslaget:I bestemmelsene
er det sattkrav til at det sammenmed
situasjonsplanskal visessystemfor handteringav overflatevann.(sepunkt
«Byggesøknad».Overvannskal ledestil terrengder det ikke kan føre til fare for erosjon.
Merknad 3:
Det er ikke ansettsomrelevantå vurderesannsynlighetenfor at brannskal oppstå. Risiko
ansesi dennesammenheng
i førsterekkeå væreforbundetmedfremkommelighetfor
brannutrykningtil områdetog tilgang på slokkevann
. Det er helårsveiinn i områdetfra
fylkesvei 287.Standarden
og fremkommelighetpå det privatevegnettetfra fylkesvei 287
ved Haglebuog frem til planområdetvurderessomgod. Sigdalkommunegjennom
selskapetHAGAS prosjektererdimensjoneringen
av vanntilførseli området.Det
forutsettesat HAGAS ogsåeventueltetablerereret tilstrekkeligantall brannvannuttak
ut
fra en samletvurderingav behovetfor slokkevanni Haglebuområdet.

Følger for planforslaget:Ingen.

Oppsummering
Det kan ikke krevesabsoluttvisshetom at faresituasjonikke vil oppståeller at vesentligulempe
ikke vil forekomme.Ut fra tilgjengeligkunnskaper det ikke avdekketforhold somtilsier at
reguleringsplanen
kan forårsakeendringersomkan medføreen uakseptabelrisiko for menneske,
miljø eller materiell.For å få ytterligerekunnskap om grunnforholdog rasfareinnenfor
planområdetmå det i såfall engasjeres
foretakmedinngåendehydrologisk/geoteknisk
kompetanse.
Viktigste enkelttiltaki planenvil væregod handtering av overflatevann.Dettehensyneter søkt
ivaretattgjennomforslagtil bestemmelser.

