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FORORD 
 

Lund kommune ønsker å bedre trafikksikkerheten langs fv.1 fra Skåland til Lundestranda. Prosjektet 

omhandler etablering av gang – og sykkelveg på en strekning som er skoleveg. Tiltakene skal legge til grunn 

for en mer trafikksikker ferdsel og økt tilgjengelighet.  

 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort 19.12.2017. 

 

Forslaget til reguleringsplan består av 1 plankart i målestokk 1:1000 med tilhørende reguleringsbestemmelser.  

 

Forslag til reguleringsplan med tilhørende planbeskrivelse med ROS-analyse er utarbeidet av representanter 

fra Lund kommune og AnkoNova AS. AnkoNova AS har i løpet av planprosessen blitt en del av firmaet COWI 

AS. 

 

 

Stavanger, 29.06.2018 

AnkoNova AS 
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Louise Jess        Ann Kristin H. Høyland 
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1 BAKGRUNN 

 

1.1 Hensikten med planen 

Lund kommune ønsker å bedre trafikksikkerheten langs fv.1 fra Lundestranda til Skåland. AnkoNova AS har 

vært engasjert for å utarbeide plandokumentene. Lund kommune er ansvarlig planmyndighet for 

reguleringsarbeidet. 

 

Strekningen er en skoleveg, og det vil også legges til rette for økt bruk av sykkel som framkomstmiddel i 

forbindelse med jobb og skole. Et viktig virkemiddel for økt bruk av sykkel er å kunne tilby gode og trygge 

gang- og sykkelveger. 

 

1.2 Beskrivelse av dagens situasjon  

Strekningen er ca. 1250 meter lang i utstrekning og ligger ca. 2 kilometer sørvest for Moi sentrum. 

Strekningen er en skoleveg med Nygård skole og Lund ungdomsskole like nord for planområdet. 

 

Det meste av strekningen ligger innenfor uregulert område, foruten ved Lundestranda nord på planområdet, 

her grenser denne planen til eksisterende reguleringsplaner eller inngår noe i gjeldende planer.   

 

1.2.1 Oppstart av planarbeidet  

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av AnkoNova AS på vegne av Lund kommune i Avisen Agder den 

20.12.2017 og ved brev til berørte parter, samt offentlige instanser i 19.12. 2017. 

 

 
Annonse: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 

 

Totalt kom det inn 6 innspill ved varsling om oppstart av reguleringsarbeid. Se merknader og kommentarer i 

kapittel 8. 

 

1.2.2 Informasjon 

Det er ikke blitt avholdt informasjonsmøte i forbindelse med planoppstart, men kommunen har vært i dialog 

med berørte parter gjennom planprosessen.   
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2 PLANMESSIGE LOVVERK  

 

2.1 Reguleringsplaner – eksisterende og 

påbegynte  

Planforslaget vil grense til eller berøre  

 Lundodden 1 

 Lundodden 2 

 Lundestranda 2 

 

 

2.2 Kommuneplanen  

Området er i kommuneplanens arealdel for 2014 - 2025 vist til 

framtidig boligbebyggelse og LNF-område. Sjøkanten er avsatt 

til friområde. 

 

                                

 

Utsnitt fra kommuneplanen 2014 – 2025 

 

 

 

 

2.3 Trafikksikkerhetsplan for Lund kommune  

2012-2016 

 

Ett av hovedmålene ved trafikksikkerhetsplanen i Lund 

kommune er trygge bomiljø/nærmiljø, trygge skoleveger og 

sunne holdninger i trafikken. Lund har i dag for dårlig utbygd 

gang- og sykkelvegnett som følge av å ikke ha vært særlig 

høyt prioritert i kommunen. 

 

Fv.1 til Skåland er en av de største utfordringene ved 

skolevegene i Lund kommune. Denne strekningen er en av de 

prioriterte tiltakene for ny gang- og sykkelveg. 
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2.4 Landbruksplan for Lund kommune  

2012-2016 

 

Landbruksplanen er en strategisk næringsutviklingsplan som 

setter fokus på hva som kan være satsingsområde for å 

styrke og videreutvikle landbruket.  
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 

3.1 Landskap og topografi 

Området ligger mellom Skåland og Moi og stiger bratt fra Lundevatnet. Vegen langs boligområdet ved Nedre 

Lundestranda ligger ca. 55 moh, Skåland ligger fra 70 – 80 moh. Det er en bekk som renner under fv.1 ved 

Skåland og en bekk som renner ut ved Seljebakken ved Lundestranda.     

                  

3.2 Vegetasjon og grunnforhold 

Fra boligområdet ved Lundestranda og frem til Skåland er vegetasjonen preget av blandingsskog på begge 

sider av fylkesvegen, og med innslag av noe dyrket mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eksisterende situasjon langs fv. 1.  

 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen.  

NGU sin kartbase viser at grunnforholda fra Lundestranda til Skåland varierer mellom tykk morene og bart 

fjell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

Detalj av grunnforhold (NGU) 
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Området som ligger noe nord for Skåland, ved Refsneslia, er i NGU sitt kartverk registrert som utløsnings – og 

utløpsområde for steinsprang. Utløsingsområde er terreng der steinsprang kan løsne i mindre skråninger. 

Utløpsområde defineres som terreng nedenfor utløsningsområde som kan nås av steinsprang.  

 

 
 Detalj av steinsprang – aktsomhetsområder (NGU) 

 

 

3.3 Eksisterende bebyggelse 

I nordvest grenser planforslaget til et større boligområde. Det er ellers ingen bebyggelse på strekningen.   

 

3.4 Trafikkforhold og kollektivdekning 

Fv.1 går fra Moi i nordøst til Sokndal i sørvest. Vegen er en forkjørsveg. Fartsgrensen er 50 km/t ved 

boligbebyggelse ved Lundestranda. Herfra og videre mot Skåland er fartsgrensen 80 km/t. 

Fv.1 Skålandsvegen har i dag en ÅDT på 500 (NVDB 2016), herav en andel lange kjøretøy på 10 prosent.  

 

Innenfor planområdet er det ingen busstopp. Det er ikke andre kollektivtilbud enn skolebuss langs den 

aktuelle vegstrekningen.  

 

3.5 Kommunalteknisk infrastruktur  

Det er ingen spesielle kommunalteknisk infrastruktur i området. 
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3.6 Dyreliv og biologisk mangfold  

I følge miljødirektoratet sin naturbase er det innenfor eller nært til 

planområdet registrert: 

 

 Karplante – Skogburkne som innen rødlistekategorien er 

registrert som LC (livskraftig). Skogburkne er en stor 

bregne.  

Funn: sør for planområdet, berøres ikke. 

 

                             

             Rødliste skogburkne 

 Edderkoppdyr som innenfor rødlistekategorien er   

registrert som LC (livskraftig).  

Funn: midt på planområdet, berøres ikke, utenfor 

planområdet. 

 

 

 Karplante - Grønnpil som innenfor fremmedartkategorien  

er registrert som H (høy risiko). 

Funn: sør på planområdet, berøres ikke. 

 

 

                  Rødliste edderkoppdyr 

 Karplante - Krypfredløs som innenfor fremmedartkategorien 

er registrert som SE (svært høy risiko).           

Funn: nord på planområdet, kan bli berørt. 

 

 

 Karplante – Sibiriris som innenfor fremmedartkategorien  

er registrert som PH (potensielt høy risiko).  

Funn: nord på planområdet, berøres ikke 

 

 Karplante - Korsknapp som innen rødlistekategorien er  

registrert som LC (livskraftig).  

Funn: nord for planområdet, berøres ikke. 

 

                Rødliste Korsknapp 

 

 

 

 

3.7 Landbruk  

Langs fylkesvegen på strekningen fra Lundestranda til nord for 

Skåland består planområdet av blandingsskog.  

Det er dyrket mark på sørøst siden av planområdet. Dette 

området var en del av varslingsområdet, men er ikke tatt med i 

planforslaget. 

 

3.8 Kulturminner 

Det er ikke registrert noen automatisk fredet kulturminner 

innenfor planområdet.      Merket område som består av dyrket mark 
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3.9 Barn og unges forhold 

På deler av Skåland får barna tilbud om skolebuss avhengig av om de går på barne- eller ungdomsskolen, 

fordi fv.1 er i dag en trafikkfarlig skoleveg. Det er ellers tilrettelagt med volleyballbane og bading ved 

Lundestranda. Dette området ligger like nord for planområdet. Det er i dag ingen gang- og sykkelveg innenfor 

planområdet.  

 

Eksisterende gang- og sykkelveg stopper i krysset Skålandsveien/Nedre Lundestranda. Det er ellers anlagt 

turvei i friområdet langs sjøkanten. Denne turstien strekker seg fra Idrettsplass/Lund ungdomsskole i nord 

forbi volleyballbane på Lundestranda i sør. Når Lundodden er ferdig opparbeidet vil det kunne anlegges 

sammenhengende gang- og sykkelveg fra Lund ungdomsskole til Skåland. 

                      

På Skåland finnes gårdsbruk og boliger. Den tidligere barneverninstitusjonen på Skåland ble lagt ned for 4 år 

siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bildet viser turveg med krysningspunkt som ikke er etter dagens standard. 
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4 LOVVERK 

 

 

4.1 Barn og unge  

I plan og bygningsloven av 2008 er det krav til ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen 

styrket. Alle som fremmer planer skal ta hensyn til barn og unge i sin planlegging, og de må legge til rette for 

gode bomiljøer og gode oppvekst og levekår. 

 

Hovedmålet for denne planen er å legge til rette for en mer trafikksikker ferdsel og kryssing for de myke 

trafikantene. Oppgradering/etablering av busslommer skal sikre tilgjengeligheten for brukere av kollektivnettet. 

Fortau skal sikre trygg ferdsel.   

       

          

4.2 Naturmangfoldloven 

I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving 

av offentlig myndighet, herunder ved forvaltning av fast eiendom. §§ 8-12 omfatter prinsipper vedrørende; 

kunnskapsgrunnlaget, førevarprinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadene ved 

miljøforringelse, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

Planområdet er i all hovedsak utbygd og det er ikke registrert i særlig grad forekomst av sjeldne arter eller 

naturtyper innenfor området. Utbygging etter foreslått plan vil ikke påvirke naturmangfoldet i nevneverdig 

grad.  

4.3 Universell utforming 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter det at prinsippet om 

universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak.  

Det er innarbeidet i planbestemmelsene at:  

«Prinsipper om universell utforming skal inngå for hele planområdet, så langt det er mulig. 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-1-lovens-formal.html?id=556730
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-1-lovens-formal.html?id=556730
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

 

Planområdet reguleres til følgende formål: 

 

1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg, o_SKV 

Gang- /sykkelveg, o_SGS 

Annen veggrunn – grøntareal 

Annen veggrunn – tekniske anlegg  

 

 

2. Grønnstruktur  

Friområde, o_GF 

 

 

 

5.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

5.1.1 Kjøreveg 

Fv.1 markert 0_SKV er regulert inn i planen langs med boligbebyggelse, regulert veg avsluttes sør for planlagt 

gangkryssing av fv.1. 

 

5.1.2 Gang- /sykkelveg   

Gang og sykkelveg markert o_SGS er offentlig og ligger parallelt med fylkesvegen.  

GS- veg nordøst for fv. 1 er koblet til gjeldende plan, videreført sørover langs fv. 1 i planforslaget, krysser over 

fv. 1 og fortsetter videre på vestsiden av fv. 1 retning Skåland.   

 

5.1.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Annen veggrunn – tekniske anlegg er markert med o_SVT, området er avsatt til tekniske installasjoner i form 

av mur for å minske skråningsutslaget og dermed ta mindre areal av friluftsområdet/LNFR. 

 

5.1.4 Annen veggrunn – grøntareal 

Annen veggrunn – grøntareal er markert med o_SVG, området er basert på skjæringer og fyllinger den nye 

vegen vil generere av utslag, samt rabatt/grøfterabatt. 

 

5.1.5 Grønnstruktur 

Friområde markert med o_GF, er tatt med på bakgrunn av friområdet som viser i kommuneplanen.  

  

 

5.2 Formål og utnyttelse 

 

Reguleringsplankartet er utarbeidet etter SOSI 4.5 standard med tilhørende formål og temakoder.  

Formålet vil i hovedsak være samferdselsanlegg. 

 

     SOSI-kode  Formål       Areal  (m²) 

2011   Kjøreveg           849 

2015   Gang-/sykkelveg        4197 

2018   Annen veggrunn – tekniske anlegg        490 

2019   Annen veggrunn – grøntareal      15682 

3040   Friområde          1216 
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5.3 Vegstandard 

 

Ut fra ÅDT på 500 kjøretøy i døgnet, en fartsgrense på 80 km/t og en vegbredde på ca. 5,5 meter defineres 

den gjennomgående fylkesvegen ihht håndbok N100 for en øvrig hovedveg, Hø1. Siktkrav for avkjørsler der 

ÅDT er mindre enn 100, ved en fartsgrense for både ved 50 km/t og 80 km/t settes L2 til 6 meter.  

 

I området mellom frisiktlinjer og vegareal skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over tilstøtende vegers 

nivå. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt. Enkeltstående elementer med bredde eller 

diameter mindre enn 30 cm kan aksepteres. 

 
Håndbok N100, datert 05.09.2018 skal benyttes ved dimensjonering av veganlegget.    

 

Alle tekniske planer, inkludert skiltplan for alle tiltak som berører fv.1 skal oversendes vegforvalter for 

godkjenning. 

 

 

GS-veg 

 

Gs-veg langs vestsiden av fv.1: 

 

Det reguleres gang – og sykkelveg med bredde 3.5 meter. Området defineres som et område utenfor 

sentrum. Asfaltert bredde på 3 meter og 0,25 meter bred grusskulder på begge sider. Mellom gang- og 

sykkelveg og kjøreveg 

reguleres en minimum 3 

meter bred grøfterabatt. Det 

legges opp til lukket 

drenering i grøfterabatten. 

Det legges drensledning i 

grøftene på begge sider av 

gang – og sykkelvegen. 

 

 

 

Det er satt av område for mur i  

planforslaget for å minske 

skråningsutslag mot LNFR 

området med tanke på  

bevaring av skog.  

 

 

 

 

Gs-veg langs østsiden av fv.1:  

  

Det reguleres gang – og sykkelveg med 

bredde 3.0 meter, videreført fra 

gjeldende reguleringsplan. 

Rabatt mellom veg og gs-veg på 1.5 

meter. Areal avsatt til mur for å minske 

skråningsutslag mot friområdet. 
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Sikt når Gs-veg krysser fv.1:                 

 2 x 54 for 50 km/t. 

 5 x 110 for 80 km/t. 

 

Fartsgrensen er 50 km/t ved boligbebyggelsen ved Lundestranda. Herfra og videre mot Skåland er 

fartsgrensen 80 km/t. Skilt 50 km/t må flyttes sørover mot Skåland grunnet ny planlagt kryssing av fv.1 sør for 

boligbebyggelsen. Skilt føres opp før gangkryssingen slik at farten blir redusert til 50 km/t i god tid før kryssing 

av fv.1. Skilting oppføres i tekniske planer ihht vegvesenets håndbok, og godkjennes av vegforvalter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Bildet viser dagens situasjon, kryssing av fylkesvegen er forslått regulert ca. ved dagens forbudsskilt (50 km/t). 

 

Regulert Gs-veg lengst sør på planområdet (se bildet nedenfor), føres ut i fylkesvegen på ett rettstrekk med 

regulert sikt, 5 x 110 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser overgang mellom regulert Gs-veg og fylkesveg, sør på planområdet. 
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Jordbruksavkjørsler 

 

Det er regulert inn tre avkjørselspiler for tilkomst til jordbruksområder. Pilene sikrer tilkomst til 

jordbruksområdene og kan ved behov justeres ved byggeplan.  

 

Statens vegvesen Håndbok N100, datert 05.09.2018 skal benyttes ved dimensjonering av 

jordbruksavkjørslene, for å ivareta krav til jordbruksavkjørsler (frisikt, svingradius, stigning mm). 

 

Tekniske planer for avkjørslene sendes vegforvalter for godkjenning. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    13 
 

6 KONSEKVENS AV PLANFORSLAGET  

6.1 Konsekvenser for avvik fra overordnet plan 

Planen medfører inngrep på områder i kommuneplanen markert som boligbebyggelse,  

LNF-område og friområde. 

 

6.2 Konsekvenser for grunnerverv 

Planforslaget medfører at det offentlige må erverve grunn fra 4 private eiendommer.  

 

Eiendomskartverket er brukt for å finne hvor mye areal som medgår fra de enkelte grunneierne til offentlige 

vegformål med tilhørende anlegg. Arealene er å anse som omtrentlige da usikre grenser m.m gir 

unøyaktighet. Følgende arealer medgår: 

 

Gnr. / Bnr. Areal  

 25/1 2868 

   17/3,9 9951 

17/6 3515 

17/7 2841 

 

 

 

6.3 Konsekvenser for landbruk/arealregnskap 

 

Planområdet er i overordnet plan vist som LNFR-formål. 

 

Området vest for fylkesvegen består for det meste av skog i et skrående/bratt terreng. Ved etablering av gs-

veg på vestsiden av fylkesvegen, kreves det at et belte med trær felles for å frigi areal til anlegget. Dette vil 

kunne føre til at vegarealene vil oppleves lysere da skogen ikke kommer så tett opp mot vegarealet. 

Grunnundersøkelser bør vurderes utført ved byggeplan, da endringer i grunnforhold kan oppstå. 

  

Planforslaget ligger i Landbruksplanen for Lund kommune i ett område for "Produktiv skog av høy kvalitet". 

 

Mur kan etableres for å redusere inngrep i landbruksområdet.  Hvis det blir etablert mur i byggefasen, skal 

forskriftsmessig gjerde etableres på topp mur. 

 

 

 

6.4 Konsekvenser for landskap, natur og dyreliv 

Planområdet ligger som nevnt i Landbruksplanen for Lund kommune i ett område for "Produktiv skog av høy 

kvalitet". Felling av trær og rydding av skog i forbindelse med bygging av gang – og sykkelveg medfører 

inngrep i dette området.  

 

Innenfor eller like ved planområdet er det registrert i "Artdatabanken" til miljødirektoratet ulike arter innenfor 

rødlistekategorien og fremmedartkategorien. En fremmedart - Krypfredløs er innenfor planområdet og vil 

kunne bli berørt av anlegget. En fremmedart er innenfor planområdet – Sibiriris, vil ikke bli berør av anlegget. 

Andre rødlistet eller fremmedarter ligger utenfor eller i nærheten av plangrensen.   

 

6.5 Konsekvenser for trafikal situasjon 

Generelt sett vil planforslaget øke trafikksikkerheten for alle de ulik trafikkgruppene. Særlig vil økt fokus på 

gående og syklende med ny gang – og sykkelveg, bidra til dette. 
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6.6 Konsekvenser for eksisterende innbyggere 

Planforslaget vil gi tryggere ferdsel og sikker skoleveg for myke trafikanter i form av gang – og sykkelveg. 

 

6.7 Konsekvenser for barn og unge 

Planen vil gi barn og unge et tilbud om trygg skoleveg og trygg veg til fritidsaktiviteter. 

 

6.8 Konsekvenser for funksjonshemmede 

Forholdene for funksjonshemmede er ivaretatt, gang- og sykkelvegen ligger i ett område som er relativt flatt 

med svak stigning.   

 

6.9 Konsekvens for tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget tilgrenser, samt inngår så vidt i gjeldende planer, men vil ikke tilføre eller endre noe som vil ha 

betydning for gjeldende planer. Arealformålene i gjeldende planer blir videreført i dette planforslaget. 

 

6.10   Konsekvens for drift og vedlikehold 

Planforslaget vil føre til at det blir mer offentlig vegareal som skal vedlikeholdes, i form av gang- og sykkelveg, 

samt grøfterabatt/rabatt mellom gang – og sykkelveg og veg. Der mur eventuelt etableres vil det sikres med 

gjerde. 

 

6.11 Konsekvenser for støysituasjon 

Planforslaget vil ikke generere mer biltrafikk, og dermed ikke tilføre mer støy. 

 

6.12 Konsekvenser for klimatiske forhold 

Tiltakene i planen er miljø- og sikkerhetstiltak som ikke fører til økt trafikk eller økt framkommelighet for 

vegtrafikken. Planen gir ingen endring i utslipp av CO
2
.  

Det er ikke gjort tilpassinger i planen sett i forhold til forventede nye klimatiske forhold, som økt havnivå, 

rasfare, flomfare m.m. I henhold til risiko- og sårbarhetsanalysen er det lite sannsynlig at det i planområdet vil 

skje hendelser som følge av nye klimatiske forhold og hvis slike hendelser skulle skje, vil konsekvensen ikke 

være kritisk eller farlige.  

 

Det er ikke registrert noen rasfare der gang og sykkelvegen er planlagt, men området sør på planområdet, 

ved Refsneslia (nord for Skåland) er i NGU sitt kartverk registrert som utløsnings – og utløpsområde for 

steinsprang. Utløpsområde som defineres som terreng nedenfor utløsningsområde som kan nås av 

steinsprang ligger utenfor plangrensen, og anses ikke som område utsatt for rasfare. Siden planområdet 

ligger tett opp mot dette område, bør det likevel vurderes under byggeplan å rassikre skråning/ur, samt 

grunnundersøkelse bør vurderes. 
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7 RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 

 

7.1 Innledning  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet 

og representativ framstilling av risiko for skade på personer, materielle verdier og miljø i forbindelse med 

kritisk risiko eller sårbarhet. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes forhold med kritisk risiko eller 

sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak.  

 

7.1.1 Risikomatri 

 

 
 Hendelser i røde felt: Uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 
 Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko. Enkle tiltak kan vurderes gjennomført 

 
Dersom en ut fra ovennevnte kriterier finner at det er nødvendig å gjennomføre spesielle tiltak, er det 

prioritert tiltak som reduserer sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal skje. Hvis dette ikke er mulig eller 

gir tilstrekkelig effekt, er det vurdert og eventuelt foreslått tiltak som begrenser konsekvensene 
 

Konsekvensene er vurdert etter følgende kriterier: 

 
Begrep Liv/Helse Miljø Økonomiske 

verdier/produksjonstap 

1. Ufarlig Ingen personskade Ingen skader Tap lavere enn 0,1 mill. kr. 

2. En viss fare Få og små personskader Mindre, lokale skader Tap mellom 0,1 og 1,0 mill. kr. 

3. Farlig  Alvorlige personskader Omfattende skader, 

regionale konsekvenser med 

restitusjonstid < 1 år 

Tap mellom 1,0 og 5,0 mill. kr. 

4.  Kritisk Alvorlige skader/en død Alvorlige skader, regionale 

konsekvenser med 

restitusjonstid > 1 år 

Tap mellom 5,0 og 10 mill. kr. 

5. Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlige og 

langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade 

Tap over 10 mill. kr. 

 

 
  

KONSEKVENS 

 

SANNSYNLIGHET 

  UFARLIG   EN VISS  

    FARE 

FARLIG   KRITISK KATA- 

   STROFALT 

Meget 

 SANNSYNLIG 

     

 

SANNSYNLIG 

     

 MINDRE  

    SANNSYNLIG 

     

 LITE                                       

    SANNSYNLIG 
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Sannsynlighet for en utilsiktet hendelse er vurdert etter følgende kriterier: 

 

Begrep Frekvens 

1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang pr. 50 år 

2. Mindre sannsynlig Mellom en pr.10 år og en gang pr.50 år 

3. Sannsynlig Mellom en pr. år og en gang pr. 10 år 

4. Svært sannsynlig Mer enn 1 gang i løpet av ett år 

 

7.2 Matrise for hendelse i drift og anleggsfasen 

 

 HENDELSE I 

DRIFTSFASEN og 

ANLEGGSFASEN 

SANNSYN

LIGHET 

KONS

E- 

KVENS 

RISIKO TIL

-

TA

K 

MERKNADER/KOMMENTA

R/TILTAK 

 NATURGITTE FORHOLD      

 Vil 

utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser innenfor 

området eller i 

nærliggende områder 

kunne utgjøre en risiko 

for området? 

     

7.2.1 - Ustabile grunnforhold Lite 

sannsynlig 

En viss 

fare 

 Ja Tiltak i detaljprosjektering: 

Grunnundersøkelse vurderes i 

byggeplan. 

 

 

7.2.2 - Flom 

 

Lite 

sannsynlig 

En viss 

fare 

 Ja Tiltak i detaljprosjektering: 

Sluk/kummer som har 

tilstrekkelig kapasitet til å 

håndtere nødvendig 

nedbørsmengde. 

 

 

7.2.3 - Rasfare/steinsprang 

 

Lite 

sannsynlig 

En viss 

fare 

 Ja Tiltak i detaljprosjektering: 

Sikring av ur vurderes. 

 

 

 INFRASTRUKTUR      

 Vil 

utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan 

     



 

    17 
 

inntreffe på nærliggende 

transport årer utgjøre en 

risiko for området? 

7.2.4 - Hendelser på veg 

trafikkulykker 

Sannsynlig Kritisk  Ja Planforslaget vil gi en betydelig 

sikring av de myke 

trafikantene. Før anleggsfasen 

skal det utarbeides 

arbeidsvarslingsplan for å sikre 

arbeidere og trafikanter i 

anleggsfasen. 

 

 

7.2.5 - Eks VA anlegg 

Hovedledninger for vann 

og avløp 

Sannsynlig En viss 

fare 

 Ja Tiltak i byggeplan. 

Restriksjoner bør angis i 

byggeplanen (anleggsfasen). 

 

 

 

 

Medfører bortfall av 

tilgang på følgende 

tjenester spesielle 

ulemper for veien? 

     

7.2.6 - Elektrisitet Sannsynlig Ufarlig  

 

Nei  

 

 

 

 

7.2.7 - Teletjenester 

 

Sannsynlig Ufarlig  Nei  

 

 

 

 Dersom det går 

høyspentlinjer 

ved/gjennom området: 

     

 HENDELSE I 

DRIFTSFASEN og 

ANLEGGSFASEN 

SANNSYN

LIGHET 

KONS

E- 

KVENS 

RISIKO TIL

-

TA

K 

MERKNADER/KOMMENTA

R/TILTAK 

 Er det spesielle farer 

forbundet med bruk av  

transportnettet for 

gående, syklende og 

kjørende innenfor 
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området? 

7.2.8 Myke trafikanter langs 

vei 

Meget 

sannsynlig 

Kritisk   Ja Tiltak må beskrives i 

reguleringsplanen. 

Tiltak i anleggsfasen: G/S 

forbindelser skal opprettholdes 

i hele anleggsfasen.  

Det skal utarbeides 

arbeidsvarslingsplan. 

 Brannberedskap      

7.2.9 - Har området 

tilstrekkelig 

brannvannsforsyning 

(mengde, trykk) 

   Nei Brannforsyning ansees 

tilstrekkelig. 

 Miljøtiltak      

7.2.1

0 

 Støy i anleggsfasen Sannsynlig En viss 

fare 

 Ja Krav til maks støynivå   i 

anleggsfasen skal følge T-

1442-12 Tillatt støynivå 

reduseres i henhold til tabell 5 

i støyretningslinjen.  

I byggeplan utføres egen 

beregning for anleggsstøy med 

angivelse av nødvendige 

midlertidige skjermingstiltak.  

7.2.1

1 

 Luftforurensing i 

anleggsfasen. 

Sannsynlig En viss 

fare 

 Ja Tiltak mot støvplager fra 

anlegget skal utføres for hele 

anleggsarbeidet. 

 
 

 

 

 

 

KOMMENTAR TIL ANGITTE FORHOLD I DRIFTS – OG ANLEGGSFASEN MED FORSLAG TIL TILTAK 

 

7.2.1 Ustabile grunnforhold 

I følge NGUs kartverk består grunnen av anortositt, som er en grovkornet magmatisk bergart. Det er ellers 

ikke utført noe grunn – eller geologiske undersøkelser i forbindelse med planarbeidet.  

 

7.2.2 Flom  

Data over nedbørsmengder (senorge.no) viser en mengde på 2000 - 3000 mm nedbør pr. år i området. Det 

ligger ingen vassdrag innenfor planområdet og heller ingen fare for oversvømmelse. 

 

Avbøtende tiltak: Veganlegget må planlegges med sluk/kummer som har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 

forventet nedbørsmengde.  
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7.2.3 Rasfare/steinsprang 

Parsellen berører ikke området NGU har registrert som aktsomhetsområde for steinsprang, men grenser tett 

inntil området og kan dermed være en viss risiko for rasfare/steinsprang. Grensen for dette området er 

omtrentlig og kan dermed gi unøyaktig grense, noe som fører til at avbøtende tiltak vurderes settes i verk. 

 

Avbøtende tiltak: Sikre ura / grunnundersøkelse 

 

7.2.4 Hendelser på veg 

Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten på strekningen både for biltrafikk og myke trafikanter. 

Det har i løpet av de siste 12 år registrert 5 ulykker innenfor planområdet (Norsk vegdatabank - NVDB). Det 

dreier seg både om ulykker der fotgjengere krysser kjørebane i gangfelt utenfor kryss samt ulykker der enslige 

kjøretøy kjører utfor på rett vegstrekning. 

 

Avbøtende tiltak: opphøyd gangfelt vil markere overgangen på en mer synlig måte – både for de myke 

trafikantene og for de kjørende. I tillegg vil hastigheten reduseres ved opphøyd gangfelt.  

 

7.2.8 Myke trafikanter langs veg 

Skole like utenfor planområdet genererer skolebarn langs fylkesvegen, og kryssing over fylkesvegen.   

 

Tiltak i reguleringsplanfasen: Planforslaget regulerer en gjennomgående grøfterabatt på 3 meter langs 

fylkesvegen. Det legges til rette for trygg kryssing for myke trafikanter ved boligområde (Lundestranda) 

Tiltak i anleggsfasen: Gang og sykkelveg – forbindelser skal opprettholdes i hele anlegget. Det skal 

utarbeides arbeidsvarslingsplan før anlegget starter opp. 

 

7.2.10 Støy i anleggsfasen 

Krav til maks støynivå i anleggsfasen er gitt i veileder T -1442/12 som skal følges for anleggsarbeidene.  
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8 MERKNADSBEHANDLING  

Nr Avsender Merknad Kommentar 

 

1 

  

Fylkesmannen i Rogaland 

 

 

 

 

 
Brev 26.01.2018 
 
Det må bli gjort vurderingar etter 
naturmangfaldlova §§ 8-12, jf. § 7. 
Konsekvensane av det planlagde tiltaket 
for naturverdiane må utgreiast.  
 
Planarbeidet må ta særleg omsyn til natur- 
og vassdragsinteresser, både under og 
etter ferdigstilling av tiltaket. Dette må 
innarbeidast i plankartet og tilhøyrande 
føresegner for å sikre juridisk forankring. 
Føresegnene må vidare sikre at masser 
under anleggsarbeid vert lagra i 
tilstrekkeleg avstand frå vassdrag, og at det 
vert satt nødvendige vilkår om tiltak for å 
hindre avrenning til Lundevatnet.    
  
Planområdet ligg i direkte tilknyting til 
Lundevatnet. Dersom tiltaket krev inngrep i 
vassdraget, må det vurderast om tiltaket er 
konsesjonspliktig etter vassressurslova § 8. 
NVE er vassdragsmyndigheit for 
konsesjonspliktige tiltak. Viss tiltaka ikkje er 
konsesjonspliktige, skal inngrep i vassdrag 
handsamast etter lakse- og 
innlandsfiskelova med tilhøyrande forskrift. 
Lundevatnet er ei ikkje-anadrom strekning 
(ikkje lakse- og/eller sjøaureførande) og det 
vil dermed vere fylkeskommunen som 
eventuelt er vassdragsmyndigheit i saka.  
 
Val av trase for gang- og sykkelveg må 
vere minst mogleg i konflikt med 
vassdragsinteresser, ettersom 
kantvegetasjonsbeltet er smalt på 
strekninga. I vidare planprosess bør det 
derfor vurderast om tiltaket kan etablerast 
på oppsida av vegen.   
 
 
  

 

 

 
Tas til etterretning, beskrives i 
planbeskrivelsen. 
 
 
Tas til etterretning, beskrives i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plangrensen nord på planen grenser til 
vassdraget, men anlegget berører ikke 
vassdraget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 

 

2 

 

Rogalande 

Fylkeskommune 

-kulturavdelingen 

 

Brev 26.01.2018 
 
Det befinner seg automatisk fredete 
kulturminner i planområdets nærhet, og 
innenfor en del av det varslede 
planområdet vurderes det også til å være 
potensial for tilstedeværelse av uregistrerte 
automatisk fredete kulturminner.  
 
Fylkesrådmannen har derfor behov for å 
gjennomføre en arkeologisk registrering før 
det kan avgis endelig uttalelse vedrørende 
planforslagets innvirkning på automatisk 
fredete kulturminner. 

 

 

 

Plangrense for planområdet vil ikke 

inngå i området kultavdelingen har satt 

krav om arkeologiske registreringer, og 

kravet vil dermed falle bort. 
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3 

 

NVE 

 

 

 

 

 
Brev 10.01.2018 
 
Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra 
flom- erosjon og skred. Plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift 
(TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet 
mot flom, erosjon og skred ved planlegging 
og utbygging. På reguleringsplannivå vil 
det ofte være behov for en detaljert 
fagkyndig utredning av naturfare. Dere skal 
også vurdere virkning av forventede 
klimaendringer. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne 
interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 
dersom vassdragsinteressene er godt nok 
ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til 
anlegg som er planlagt eller har konsesjon 
etter energi- og vassdragslovgivningen.    
 
 
 
 

 

 

 
Brev tas til orientering. 

 

4 

 

Opplysningsvesenets 

fond 

 

 

 

 

 
Brev 03.01.2018 
 
OVF har ingen bemerkninger på dette 
stadiet, men vi mottar gjerne signaler om 
trasévalg før reguleringsarbeidet kommer 
så langt som til offentlig ettersyn. Tenkes 
gang- og sykkelveien for eksempel etablert 
på oppsiden eller nedsiden av bilveien? 
Fint om du sender noe mer info ved 
leilighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Brev tatt til orientering. 
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5 

 

Statens vegvesen 

 

 

 

 

 
Brev 12.01.2018 
 
 
•Veganlegget skal dimensjoneres og gis en 
teknisk utforming iht. krav stilt i gjeldende 
håndbøker «N100 Veg- og gateutforming» 
og «V121- Geometrisk utforming av veg- 
og gatekryss». 
 
•Det må reguleres inn annen veggrunn 
mellom kjørebanen og gang- og 
sykkelvegen på minimum 3 meter regnet 
fra vegkant til vegkant. 
 
•Skråning og fylling mot sideterreng må 
reguleres. Kommunen må som en del av 
planarbeidet vurdere behovet for å regulere 
inn arealer utover selve gang- og 
sykkelvegen som er nødvendige for å 
kunne bygge den, herunder rigg- og 
anleggssoner samt 
overvannsledninger/ledningsnett. 
•Overgangene mellom tiltakene som skal 
gjennomføres innenfor planområdet og de 
eksisterende forholdene må beskrives. 
 
•Tekniske planer for alle tiltak som berører 
fv. 1 skal oversendes til Statens vegvesen 
for gjennomsyn. Dette må sikres som et 
eget punkt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Vi tar forbehold om ytterligere merknader 
når planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brev tatt til orientering. 
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6 

 

Svein Arild Skåland 

og Heidi Ims Skåland 

 
Brev 30.01.2018 
 
 
Som grunneier i reguleringsområdet, og 
bosatt på Skåland, langs Fylkesvei 1, har vi 
noen kommentarer til reguleringsarbeidet. 
  
Formålet med reguleringen er å bedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter på 
strekningen Lundestranda - Skåland. Vi er 
positive til gang / sykkelveg på strekningen. 
Vi mener denne bør anlegges på øvre 
siden av Fylkesvei 1 for å minimalisere 
inngrep i naturen/landskapet. Det er bratt 
på nedsiden av veien og Lundevannet 
Iigger nær. Vi ber om at Gang/sykkelveg i 
sør avsluttes ved bekk som går under vei 
på «Refsnes». Ovenfor dette, siste rest opp 
til skåland er terrenget  meget bratt, og 
gang/sykkelsti  her vil gjøre store  inngrep  I 
terrenget. 
 
For å bedre trafikksikkerheten mener vi at 
starten på 50 sonen som går igjennom 
Skåland, bør flyttes til der Gang/sykkelveg 
avsluttes. Når det gjelder overholdelse av 
fartsgrense i 50 sonen forbi vårt Hus 
/ gårdstun som Iigger som første hus på 
Skåland, så er den ikke bra, selvfølgelig 
med noen gode unntak. Trafikken på 
Fylkesvei 1 gjennom Skåland har de siste 
årene økt betydelig, og farten er ofte Iangt 
over fartsgrensen på 50. Dette gjelder både 
personbiler og tungtrafikk. Trafikken har økt 
blant annet grunnet  omfattende  
hyttebygging  utover Stranden. 
Hvis formålet med Gang/sykkelveg er å 
bedre trafikksikkerheten mellom 
Lundestranda og Skåland ber vi om at det 
også anlegges fartsdumper igjennom i 
hvert fall den Nordre del av Skåland. Slik 
situasjonen er i dag, så er 
trafikksikkerheten igjennom den delen av 
Skåland som grenser mot Nord ikke bra. 
 
 

 

 

 

 

Brev tatt til orientering. 


