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1. I nnledning
1.1 Bakgrunn
Kommunedelplan for Åkrehamn er en såkalt areal-kommunedelplan, jf. plan - og
bygningslovens § 11-1. Når en utarbeider eller reviderer en areal-kommunedelplan, gjelder
de samme krav til prosess og innhold som ved kommuneplanens arealdel, det vil si plan - og
bygningslovens §§ 11-12 til 11-15. Dette medfører blant annet bestemte krav til utredninger.
Mer konkret vil kommunedelplanen utløse krav om konsekvensutredninger av planens
virkninger for miljø og samfunn, jf. plan - og bygningslovens § 4-2. I tillegg utlø ser
kommunedelplanen krav om risiko - og sårbarhetsanalyse,jf. plan - og bygningslovens § 4-3.

1.2 Sammenstilt konsekvensutredning og risiko - og sårbarhetsanalyse
Konsekvensutredningen (KU) og risiko - og sårbarhetsanalysen(ROS) for Kommunedelplan
for Åkr ehamn er valgt sammenstilt i ett dokument. Denne løsningen er valgt fordi:
Konsekvensutredningen er av et omfattende format. Dersom konsekvensutredningen
inngikk i planbeskrivelsen, ville dette utgjøre et dokument med et betydelig antall
sider.
Arbeidet med konsekvensutredning og ROS-analyse er naturlig å se i sammenheng.
Konsekvensutredningene bygger på de forutsetninger som legges til grunn i forskrift for
konsekvensutredninger. Alle endringer i arealbruk og bestemmelser fra Kommuneplanens
arealdel 2014-2023,er vurdert. Det presiseresat forskrift om konsekvensutredninger § 18 sier
at konsekvensutredning av kommunedelplaner: «…skal bare omfatte de delene av planen
som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den
gjeldende planen». Dette innebærer at en rekke endringer fra Kommuneplanens arealdel
2014-2023(gjeldende plan) til Kommunedelplan for Åkrehamn, er tiltak og forhold som etter
forskriften ikke skal konsekvensutredes. Det gis en mer utfyllende forklaring av hvilke
endringer som er konsekvensutredet i kapittel 2.
Risiko - og sårbarhetsanalysentar utgangspunkt i de scenarioenesom legges fram i Karmøy
kommunes helhetlige risiko - og sårbarhetsanalysesamt byggteknisk forskrift (TEK17). Alle
endringer i arealbruk med tilhørende bestemmelser som er beskrevet i
konsekvensutredningen, er vurdert.

1.3 Struktur en i dokumentet
K apittel 2 og 3 er en gjennomgang av de føringene og forutsetningene som
konsekvensutredningen og risiko - og sårbarhetsanalysenbygger på. I kapittel 4 finner man
konsekvensutredninger og risiko - og sårbarhetsanalyserfor planens enkeltområder. Totalt 6
områder /endringer omtales. I noen tilfeller vil flere områder bli sett i sammenheng og
omtales som ett område. Dette gjelder arealer som i kommunedelplanen har blitt
differensiert eller oppstykket i mindre områder, men som i kommuneplanen er vist som
større, sammenhengende områder. I kapittel 5 gis det en samlet vurdering av planens
virkninger for miljø og samfunn.
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1.4 Dele r av planen som konsekvensutredes og risikovurderes
1.4.1 Oversiktskart
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2.
3.
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5.
6.

B/TY 14
B/TY 15
TY14
TY15
H570_3
B/K03

3,4 og 5
1

2

Figur: En oversikt over enkeltområdene i kommunedelplanen som er konsekvensutredet og risikovurdert. Kilde: Karmøy
kommune.

1.4.2 Beskrivelse av områder
Område

Omfang

B/TY14

1,3 daa

B/TY15
TY14
TY15

1,9 daa
13,7 daa
0,8 daa

H570_3

14,5 daa

B/K03

3,8 daa

Lokalisering og beskrivelse
Stong.L okalene til Røde kors i Åkrehamn og tilh ørende tomt
endres fra formål tjenesteyting til formål bolig/tjenesteyting .
Ådland. Lokalene til Åkra speidergruppe og tilhørende tomt endres
fra formål tjenesteyting til kombinert formål bolig/ tjenesteyting .
Mortholmen.Mortholmen endres fra formål næring til formål
tjenesteyting. Det tidligere sildesalteriet blir i dag brukt som
kulturhushus/ forsamlingshus. Det legges en hensynssonefor
bevaring av kulturmiljø rundt TY14 og TY15 med den hensikt å
bevare kulturminnene - og miljøet på Mortholmen.
Tjøsvoll. Område ved kryss fv.47-Tjøsvollvegen endres fra formål
næring til kombinert formål bolig/kontor.
5

2. K onsekvensutredning
2.1 Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om konsekvensutredninger utdyper hvordan plan - og bygningslovens § 4-2 krav
om konsekvensutredninger skal følges opp.
Ifølge forskriftens § 4 er den som fremmer planforslaget alltid regnet som forslagsstilleren.
Det er forslagsstillerens ansvar å utarbeide planen etter de føringene som angis i plan - og
bygningsloven og fors krift om konsekvensutredninger. I forskriftens § 5 framgår det at
ansvarlig myndighet er planmyndigheten for den aktuelle planen etter plan - og
bygningsloven, og vedtaksmyndigheten for tiltak etter andre lover . Når det gjelder
Kommunedelplan for Åkrehamn, er Karmøy kommune både forslagsstiller og ansvarlig
myndighet.
Hvilke planer som skal konsekvensutredes, framgår av forskriftens § 6. Her står det blant
annet at kommunedelplaner etter plan - og bygningslovens § 11-1, det vil si arealkommunedelplaner, alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram og melding.
Videre utdyper forskriftens § 18 om konsekvensutredninger for overordnede planer spesielt.
Det står blant annet at for overordnede planer, herunder kommunedelplaner, kan
konsekvensutredningen begrensestil å redegjøre for virkningene planen eller programmet
kan få på overordnet nivå. Videre utdypes det at konsekvensutredninger for
kommunedelplaner skal:
Bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og
som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen.
Beskrive virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i
utbygde områder kan få for miljø og samfunn.
Gi en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen.
Inneholder planen bare strategier for fremtidig arealbruk, skal det vurderes hvordan
disse vil påvirke miljø og samfunn.
Redegjørefor hvilke forhold som skal avklares og belyses nærmere i senere
regulering av områdene, jf. plan - og bygningsloven § 11-9 nr. 8.

2.2 Konsekvensutredning - Kommunedelplan for Åkrehamn
Miljødepartementet (2009)har utarbeidet en veileder til konsekvensutredning av
kommuneplanens arealdel. De samme føringene skal legges til i konsekvensutredning av
areal-kommunedelplaner. I den grad det er vurdert som hensiktsmessig, er
konsekvensutrednin gen til Kommunedelplanen for Åkrehamn utarbeidet etter de generelle
råd og anbefalinger som framgår av veilederen.
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2.2.1 Enkeltområder og planens samlede virkninger
Ifølge veilederen skal konsekvensutredningen beskrive virkningene av enkeltområder og av
de samlede arealbruksendringene i planforslaget.
I konsekvensutredningen til Kommunedelplan for Åkrehamn er virkningene av
enkeltområder utredet etter en bestemt mal. Dette er gjort for å gjøre utredningene
systematiske og oversiktlige. Utredningenes omfang er tilpasset størrelse (areal og
dimensjonering) og de antatte virkningene (forventet konflikt med berørte verdier og
interesser) av endringsforslaget.
Konsekvensutredningen inneholder også en samlet vurdering for endringene i planforslaget.
Her sees virkningene av enkeltområdene i sammenheng, altså summen av
arealbruksendringer i planforslaget med tanke på miljø og samfunn. Planens samlede
virkninger er utredet etter samme mal som utredningene av enkeltområder.
2.2.3 Hvilke deler av planen er kon sekvensutredet ?
Følgende deler av Kommunedelplanen for Åkrehamn blir konsekvensutredet:
Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål der underformål og
bestemmelser åpner for utbygging , jf. plan - og bygningslovens § 11-7, pkt. 1, 2, 4, 5 og
6.
Endret utbyggingsformål.
Ettersom en igjennom kommuneplanrevisjonen (2012-2015)blant annet sikret en langsiktig
forsyning av boligområder, næringsområder og områder for offentlig/privat tjenesteyting i
Åkrehamn området, har en i liten grad prioritert å sikre ytterligere arealreserver i
Kommunedelplan for Åkrehamn . Istedenfor har en tatt sikte på å differensiere de arealene
som allerede ligger ute. Slike endringer er ikke konsekvensutredet, fordi man i
kommunedelp lanen ikke åpner opp for nye utbyggingsområder eller nye former for
bebyggelse/virksomhet utover det som framgår i kommuneplanen. I slike tilfeller vil det nye
formålet som oftest være i tråd med vedtatt reguleringsplan. Fra sentrumsformål i
kommuneplan ti l kombinert formål bolig/forretning/kontor i kommunedelplan, er et
eksempel på en slik endring . Et annet forhol d som ikke er konsekvensutredet, er
reguleringer vedtatt i ettertid av forrige revisjon av kommuneplan. Dette er å regne som
oppdateringer av pla nkartet.
2.2.4 Detaljeringsnivå
Veilederen anbefaler at utredningenes detaljeringsgrad og omfang tilpasses plannivået.
Ettersom kommunedelplanen for Åkrehamn er en overordnet plan, vil utredningene også
være av overordnet karakter. Ifølge veilederen bør fokus for konsekvensutredningen for en
kommune(del)plan være å få frem:
V iktige miljø - og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene .
V irkningene utbyggi ngen kan få for disse verdiene.
H va som kan gjøres for å avbøte negative virkninger .
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Konsekvensutredningen til Kommunedelplan for Åkrehamn legger til grunn de samme tre
holdepunktene som nevnes over.
Planen vil i liten grad fokusere på detaljnivået. Med detaljnivået menes det her forhold som
er både naturlig og mest hensiktsmessig å avk lare i reguleringsplan - og
byggesakssammenheng.Konsekvensutredningen for Kommunedelplan for Åkrehamn vil
derfor ikke gi detaljerte avklaringer eller vurderinger om forhold som omhandler
utformingen og tilpasning av bygg, terreng eller infrastruktur.

2.3 Framgangsmåte
Planprogrammet for Kommunedelplan for Åkrehamn legger føringer for
konsekvensutredningen. Planprogrammets kap. 4.5 sier:
Plan- og bygningslovens «forskrift om konsekvensutredning» omtaler de virkninger
for natur, miljø og samfunn som det er aktuelt å utrede.
De ulike tema skal så langt som mulig utredes med grunnlag i tilgjengelig
informasjon fra gjeldende planer og informasjon som finnes i andre offentlige
rapporter og registreringer.
Utredningene vil omfatte en omtale av den eksisterende situasjonen for de ulike
temaene, hvilke konsekvenser planforslaget medfører og en beskrivelse av eventuelle
avbøtende tiltak.
Ved vurdering av konsekvenser vil det bli vurdert hvilke følger planforslaget vil få
for de ulike tema. Utredninga v il bli gjort på overordnet nivå og på tiltaksnivå for nye
utbyggingsområder.
For å beskrive konsekvenser vil det bli benyttet en 5-delt skala: svært negativ negativ -nøytral -positiv -svært positiv.
2.3.1 Tema som utredes
I konsekvensutredningen for Kommun edelplan for Åkrehamn blir alle omtalte områder
vurdert opp mot 12 tema:
1. Samferdsel og transport
2. Næringsliv og sentrumsutvikling
3. Naturmiljø og biologisk mangfold
4. Landbruk og jordressurser
5. Samfunnssikkerhet og naturfare
6. Kulturminner og kulturmiljø
7. Forure nsing
8. Grønnstruktur, strandsone og friluftsliv
9. Barn og unge
10. Teknisk infrastruktur
11. Sosial infrastruktur
12. Folkehelse
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De fleste temaene er valgt med bakgrunn i § 21 i forskrift om konsekvensutredninger .
Enkelte tema er derimot formulert med bakgrunn i planb eskrivelsens kap. 2.1 (by - og
tettstedsutvikling) og kap 3.2 (barnetråkk).
2.3.2 Vurderinger og k unnskapsgrunnlag
Utredningene knyttet til de 12 temaene er basert på bestemte vurderingskriterier. For enkelte
områder og arealformål vil noen vurderingskriterier være av liten relevans, og vil derfor ikke
utredes. Kunnskapsgrunnlaget som er brukt i utredningene framgår av kolonnen til høyre i
tabellen.
Samferdsel og transport
Vurderingskriterier
Trafikkproduksjonen som følge av formålsendring
Arealets avstand til kollektivtransport
Arealets tilkobling/Avstand til gang- og sykkelveg
Arealets trafikksikkerhet

Kunnskapsgrunnlag
SVV: Håndbok V713 Trafikkberegninger
https://www.vegvesen.no/vegkart
GISLINE (Kommunens egne kartressurser):
Flyfoto 2017,plankart i godkjente arealplaner,
målefunksjoner

Næringsliv og sentrumsutvikling
Vurderingskriterier
Arealets avstand til sentrum
Graden av tilrettelegging for handels- og
sørvisfunksjoner i eller utenfor sentrum som følge av
formålsendringen.

Kunnskapsgrunnlag

GISLINE (Kommunens egne kartressurser):
Flyfoto 2017og måleverktøy

Naturmiljø og biologisk mangfold
Vurderingskriterier
Registrerte plantearter, dyrearter eller landskapstyper
innenfor arealet

Kunnskapsgrunnlag
www.temakart -rogaland.no
(Kartlag for tema om natur)
www.artsdatabanken.no

Landbruk og jordressurser
Vurderingskriterier
Registrert landbruksjord, spesielt fulldyrka og
overflatedyrka jord, innenfor arealet.

Kunnskapsgrunnlag
Markslagskart (AR5)

Samfunnssikkerhet og naturfare
Vurderingskriterier
Arealets sårbarhet med tanke på flom, ras eller
havnivåstigning

Kunnskapsgrunnlag
www.temakart -rogaland.no
(Kartlag for tema om samfunnssikkerhet)

Kulturminner og kulturmiljø
Vurderingskriterier
Registrerte kulturminner innenfor arealet.

Kunnskapsgrunnlag
www.askeladden.no

Forurensing
Vurderingskriterier
Registrert forurensing innenfor/ved arealet
Arealets grad av støy-eksponering fra fylkesveg

Kunnskapsgrunnlag
www.temakart -rogaland.no
(Kartlag for tema om forurensing)

Grønnstruktur, strandsone og friluftsliv
Vurderingskriterier
Registrerte friluftsområder innenfor/ved arealet:
statlig sikrede friluftsområder og regionale
friluftsområder (FINK 20014)
Graden av tilrettelegging/tilgang til strandsonen for
allmennheten som følge av formålsendringen.

Kunnskapsgrunnlag
www.temakart -rogaland.no
(Kartlag for tema om friluftsliv)
Stedsanalyse,Åkrehamn
https://www.karmoy.kommune.no/no/tema/bolig -ogeiendom/kommunal -planlegging/byutviklingsprosjekter -
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og-stedsanalyser

Barn og u nge
Vurderingskriterier
Registrerte områder til lek og uteopphold for barn
innenfor arealet.

Kunnskapsgrunnlag
Barnetråkkregistrering, Karmøy kommune 2017
https://www.karmoy.kommune.no/dokumenter/2074226

Teknisk infrastruktur
Vurderingskriterier
Arealets tilkobling til vannledningsnett

Kunnskapsgrunnlag
GISLINE (Kommunens egne kartressurser):
Kart over kommunalt og privat vannledningsnett og
avløpsledningsnett

Arealets tilkobling til avløpsledningsnett

Sosial infrastruktur
Vurderingskriterier
Arealets avstand til skoler, barnehager og andre
tjenestetilbud

Kunnskapsgrunnlag
GISLINE (Kommunens egne kartressurser):
Flyfoto 2017,plankart i godkjente arealplaner,
målefunksjoner

Folkehelse
Vurderingskriterier
Avstand i planen til friluftsområde/rekreasjon, til
skole, til butikk, kollektiv trafikk og at
transportoppgavene (helt/delvis) kan løsestil fots/
sykkel og fremmer derfor folks helse.

Kunnskapsgrunnlag
Samlet vurdering basert på temaene sosial infrastruktur,
barn og unge, samferdsel og trafikk samt grønnstruktur,
friluftsliv og strandsone.

2.3.3 Vekting av konsekvenser
Konsekvensene knyttet til hvert av temaene er vurdert etter en femdelt skala. Den
konsekvensen som det konkluderes med for hvert tema, er resultatet av en kvalitativ
vurdering m ed bakgrunn i vurderingskr iteriene og kunnskapsgrunnlaget som framgår i kap.
2.3.2.Ettersom kommunedelplanen for Åkrehamn er en overordnet plan, er også
konsekvensutredningene tilpasset dette plannivået. Vurderingene er derfor av en
grovmasket og retningsgivende karakter.
Svært positiv : Vurderes til å ha svært positive konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Positiv: V urderes til å ha moderat positive konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Nøytral: V urderes til verken å ha ensidig posit ive eller negative konsekvenser i
forhold til dagens situasjon. I de tilfeller der et tema er av liten relevans eller at det
ikke er registrert funn av verdier, blir konsekvensutredningen også satt til nøytral.
Negativ: V urderes til å ha moderat negative konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Svært negativ: V urderes til å ha svært negative konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
2.3.4 Alternativer
Utgangspunktet i vurderingene er hvilke konsekvenser endringene vil ha i forhold til dag ens
situasjon (0-alternativet). Med dagens situasjon siktes det spesielt til områdets/arealets status
i kommuneplan.
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3. Risiko - og sårbarhetsanalyse
3.1 Lov hjemmel
Plan- og bygningslovens § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko - og sårbarhetsanalyse, sier:
«Ved utarbeidelseav planerfor utbygging skal planmyndighetenpåseat risiko- og
sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor planområdet,eller selv foretaslik analyse.Analysenskal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
somhar betydningfor om arealeter egnettil
utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slikeforhold somfølge av planlagt utbygging.
Områdemedfare,risiko eller sårbarhetavmerkesi planensomhensynssone,
jf. §§ 11-8 og 126. Planmyndighetenskal i arealplanervedtaslikebestemmelser
om utbyggingeni sonen,
herunderforbud,somer nødvendigfor å avvergeskadeog tap.
Kongenkan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser».

3.2 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune
Risiko - og sårbarhetsanalysenfor Kommunedelplan for Åkrehamn bygger på Karmøys
helhetlige risiko - og sårbarhetsanalyse(K ommune -ROS). På bakgrunn av Kommune -ROS
har det blitt avveid hvilke tema knyttet til risiko - og sårbarhet som er hensiktsmessig å
vur dere i Kommunedelplanen for Åkrehamn . Opplegget for ROS-analyser til
Kommunedelplan fo r Åkrehamn beskrives i kap. 3.3.
3.2.1 Kommune -ROS
Målet med Karmøys Kommune -ROS er å gi et bilde av risiko - og sårbarhetsområdene i
kommunen på et overordnet nivå, med vekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn,
kommune og tjenesteproduksjon. ROS-analysen skal bidra til å ivareta k om munens plikter i
henhold til l ov om kommunal beredskapsplikt og sivilebeskyttelsestiltak, og danner
grunnlaget for arbeid med kommunal beredskap og planlegging herunder arealplanlegging
og kommunedelplaner .
Kommune -ROS for Karmøy ble sist revidert i 2016. Kommune -ROS er en selvstendig ROSanalyse for Karmøy kommune, men bygger på og må seesi sammenheng med
fylkesmannens ROS (2013) og andre ROS-analyser som er foretatt på temaområder mv. i
kommunen. DSBs«Nasjonalt risikobilde 2014»er også brukt som grun nlagsdokument i
analysen.
Både kommune -ROS og beredskapsplan er tilgjengelig for nedlastning på kommunens
hjemmeside.
Risiko - og sårbarhetsanalyse– Karmøy kommune 2016:
https://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planoversikt/andre
planer/ROSanalyse2016.pdf
Plan for kommunal beredskap – Karmøy kommune 2017:
https://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planoversikt/andre
planer/Planforoppflgingavkommunalberedskap s2016.pdf

-kommunale -

-kommunale -
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3.2.2 Hoved - og underkategorier av hendelser
Kommune -ROS foretar risiko - og sårbarhetsvurderinger innenfor 9 hovedkategorier og 33
underkategorier av hendelser:
1. Brudd på infrastruktur (4 underkategorier) :
Svikt i data-/telesamband, l angvarig strømbrudd, h indring av transport (på vei, i sjø
og luft) og bortfall av vann, avløp og renovasjon
2. Helse (3 underkategorier) :
Dyrehelse, f orsyningssvikt og Smitte
3. Natur og klima (5 underkategorier) :
Nedbør, f lom, springflo, havnivåstigning, r as, t ørke og v ind
4. Gass og kondensat (2 underkategorier) :
Gass til forbruker og t ransport av gass (rørledning)
5. Brann (7 underkategorier) :
Brann i kulturminne , brann i skip , skog- og lyngbrann , brann i T-forbindelsen , brann
i industrianlegg , brann i publikumsbygg og brann i omsorgsbolig/institusjon
6. Ulykker (3 underkategorier) : Flyhavari , t rafikkulykker og skipsulykker/ -forlis
7. Akutt forurensing (4 underkategorier) :
Oljeutslipp , ammoniakkutslipp , f arlig gods og u lykker med radioaktivt utslipp
8. Sabotasje og terror (2 underkategorier ):
Sabotasjeog terror generelt, pågående livstr uende vold (PLIVO)/voldstrusler
9. Annet (3 underkategorier) :
Psykososialt, evakuering og informasjon/kommunikasjon og omdømme
3.2.3 Metode
Kommune -ROS for Karmøy baserer sine analyser på en risikomatrise, der risiko er produktet
av sannsynlighet ganger konsekvens. Risikomatrise samt skala for sannsynlighet og
konsekvensomfang i Kommune -ROS vises i tabellene under .

Risikomatrise

Sannsynlighet

Konsekvens
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Nedenfor vises et oppsett der samtlige av hendelsene i Kommune -ROS for Karmøy plassert i
risikomatrisen.
Lite sannsynlig

Noe sannsynlig

Ubetydelig

Sannsynlig

Svært sannsynlig

Informasjonskrise

En viss fare

Ras: Jord og stein,
kvikkleire, snø

Evakuering

Psykososiale
Langvarig
kommunikasjonssvikt
(vei/luft/sjø)

Forsyningssvikt
(VAR, mat, medisiner)
Brann i stort
publikumsbygg
Forurenset
drikkevann – innsug
Skadelig utslipp til
vann, sjø, luft
Økt vannstand
Forurensing i sjø som
føres hit med
havstrømmene

Omdømmekrise
Vannledningsbrudd
Overflateflom og
urbanflom
Svikt i IKT -løsninger
Dyresykdommer/ epidemier
Smitte - resistente bakterier
Næringsmiddelssmitte
Trafikkulykke
Større brann i
skog/mark/lynghei

Ekstrem vind med
orkan i kastene
Ekstrem vind og
ekstrem nedbør
samtidig

Alvorlig

Ekstrem vind, ekstrem
nedbør og stormflo
Lekkasje fra
tankanlegg
Grunnstøting
Trafikkulykke med
buss involvert
Ekstrem tørke
Bygningskollaps pga
værforhold (regn, snø)

Brann ved Snurrevaden

Kollisjon mellom
fartøy

Brann i kulturhistoriske
områder
Generell svikt i
vanntilførsel og evt.
avløpssystem

Kritisk

Strømbrudd langvarig
Brann ved
tankanlegg/industrianlegg
Brann om bord i fartøy

Katastrofalt

Radioaktivt nedfall

Svikt i IKT -løsninger

Gasslekkasje i
gassrørledning

Gasslekkasje i
gassrørledning,
fordelingsnett

Flyulykke med stort
passasjerfly

Gasseksplosjon i bygg

Dambrudd

Brann i passasjerskip

Sabotasje i Karmøy
kommune

Smitte ved sabotasje
Virus/pandemi
Brann i T -forbindelsen større kjøretøy

Situasjon hvor
barn/voksne blir tatt som
gissel/fremsatt trusler mot

Brann ved
tankanlegg/industrianlegg
Brann i
omsorgsbolig/institusjon

Ulykke ved transport
av farlig gods
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3.3 Risiko - og sårbarhetsanalyse til Kommunedelplan for Åkrehamn
3.3.1 Hvilke områder blir risiko vurdert?
ROS-analysen til Kommunedelplan for Åkrehamn må seesi sammenheng med
konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen tar for seg nye områder for utbygging,
eller områder der utbyggingsformålet endres. Alle områder som er konsekvensutredet, blir
også risikovurdert.
3.3.2 Hvilke hendelser er relevant å risikovurdere?
Kommune -ROS gir en overordnet vurdering av hendelsesforløpenessannsynlighet og
konsekvens for Karmøy generelt. Risikovurderingene til k ommunedelplanen tar
utgangspunkt i disse hendelsesforløpene, men det er gjort en avveining av hvilke hendelser
som er relevante for arealbruken ved enkeltområdene.
Det er fortatt en kvalitativ vurdering av hvilke hendelser som framstår som relevante med
utgangspunkt i de faktiske, fysiske forhold og utbygging sområdene som
k ommunedelplanen åpner for. For ROS-analysen til Kommunedelplan for Åkrehamn er to
hovedkategorier vurdert som særlig relevant. Dette er hendelser knyttet til natur og klima og
hendelser knyttet til ulykker. Der det er vurdert hensiktsmessig, er også andre typer
hendelser vurdert. Hvilk e hendelser som er vurdert, framgår av de etterfølgen de
skjema/tabeller i kapittel 4.
Det understrekes at mange av hendelsesforløpene vil også ha korre lasjon med hverandre,
men dette blir i liten grad vektlagt i ROS-analysen til kommunedelplanen .
3.3.3 Detaljeringsnivå
I likhet med konsekvensutredningene, vil risikovurderingene også være av en overordnet
karakter . Hovedfokuset er å få fram om enkeltområder er egnet til utbyggingsformål og om
arealdisponeringen skaper særlig risiko . Vurderingene innehol der ikke en detaljert gradering
av verken risiko eller sårbarhet. Områdene som innarbeides eller endres i
kommunedelplanen vil kreve ytterligere detaljavklarin ger- og vurderinger gjennom videre
reguleringsplan - og byggesakssammenheng.Av den grunn er det l ite hensiktsmessig å gi
omfattende og detaljerte risiko - og sårbarhetsanalyser på kommunedelplannivå . På
detaljnivå har en mulighet til å gi en nærmere vurdering for hvilke avbøtende tiltak som må
gjennomføres for å forebygge uønskede hendelser og redusere eventuell risiko ved framtidig
bruk og utbygging på arealet.
3.3.4 Kunnskapsgrunnlag
Risikovurderingene bygger på det samme kunnskapsgrunnlaget som
konsekvensutredningene (se kap. 2.3.2).Andre brukte kilder er:
Rogalands k limaprofil fra Norsk klima servicesenter:
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil rogaland/_attachment/12037?_ts=15d9d3cf21c
Vindkart fra Norges vassdrag- og energidirektorat: :
https://www.nve.no/energiforsyning -og-konsesjon/vindkraft/vindressurser/
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3.3.5 Beskrivelse av hendelser i Karmøy generelt og kommunedelplanen spesielt
Her f ølger en beskrivelse av de hendelsene i Kommune -ROS som er vurdert som mest
aktuelle for K ommunedelplan for Åkrehamn .
Økt vannstand (springflo/stormflo og havnivåendring)
Kommune -ROS vurderer økt vannstand som en sannsynlig hendelse med et
konsekvensomfang av en viss fare. Ettersom Karmøy er en kystkommune med mye av
bebyggelsen innenfor 100-m etersbeltet kan mye av bebyggelsen være sårbar med tanke på
slike hendelser. Omfanget ved slike hendelser kan forsterkes i de situasjoner der
kombinasjonen av høy vannstand, ekstrem vind og flom inntreffer. Det forventes en
havnivåstigning på mellom 20 og 40 cm fram mot år 2050og opptil 140-160 cm ved stormflo.
Fram mot 2100forventes en havnivåstigning på opp til 110 cm og opptil godt over to meter
ved stormflo. Vurdert isolert ut fra arealbruken vist i kommune del planen, kan det være en
viss fare knyttet til bygningsskader som følge av springflo og havnivåstigning. På dette
punktet har imidlertid kommunen etablert rutiner ved teknisk godkjenning av bygningers
høydebeliggenhet som skal forhindre dette. I kommunedelplanens bestemmelser framgår
det at l aveste golvnivå skal vurderes ved behandling av søknad om byggetillatelse og
fastsettesi samsvar med temaveileder «Havnivåstigning og stormflo» fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Ansvarlig for håndhevelse av kravet er lagt til den del av
forvaltningen som godkjenner øvrige tekniske anlegg.
Flom og overflateflom/urban flom
Kommune -ROS vurderer overflateflom/urbanflom som en svært sannsynlig hendelse med et
potensielt kon sekvensomfang av en viss fare. Ifølge Norsk klimaservicesenter kan det for
Rogaland/Haugalandet forventes en nedbørsøkning på ca. 20-30 % fra perioden 1971-2000til
2031-2060.På generelt grunnlag må man derfor alltid påregne risiko for skader som følge av
økte nedbørsmengder som forårsakes av flom, overflatevann og høy gru nnvannstand.
Skader som følge av ekstreme nedbørssituasjoner har i all hovedsak sin bakgrunn i
dimensjoneringen og den tekniske standard på ledningsnettet. Kommunen har et
kontinuerlig arbeid knyttet til oppgradering av ledningsnettet for borttransport av spill - og
overflatevann. Dette arbeidet har som følge av økt nedbørsintensitet fått økt fokus. I
kommunedelplanens bestemmelser framgår det at VA -infrastruktur skal reguleres og bygges
i tråd med den til enhver tid gjeldende VA -norm for Karmøy kommune. I tillegg framgår det
av planbestemmelseneat ved utarbeidelse av områdeplaner og detaljerte reguleringsplaner
skal overvannshåndtering og flomveier beskrives. Naturlige flomveier skal kartlegges og i
størst mulig grad bevares.Dersom det er behov for det, skal det avsettes areal til
fordrøyningstiltak på egen eller felles eiendom.
Ras: Jord og stein, kvikkleire, snø
Kommune -ROS vurderer skred som en lite sannsynlig hendelse med et potensielt
konsekvensomfang av en viss fare. Topografien i Karmøy gjør kommunen lite eksponert for
hendelser knyttet til ras, og histo risk sett er få rashendelser registrert. Selv om skredfaren i
Karmøy fremstår som marginal, er mange områder i kommunen under marin grense og ved
en rekke lokaliteter vil det også være sannsynlighet for forekomster av marin leire.
lok4aliteter er det sannsynlig forekomster av marin leire. Hvis det vurderes hensiktsmessig,
kan mer detaljerte kartlegginger, utredning og tiltak med sikrende/avbøtende effekt være
aktuelt i reguleringsplanarbeid og byggesakssammenheng.
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Vind
Kommune -ROS vurderer ekstrem vind i ulike kombinasjoner med nedbør og springflo som
en sannsynlig hendelse med potensielt alvorlig konsekvensomfang. Ettersom Karmøy er en
kystko mmune, er kommunen også eksponert for vind. Dette gjelder særlig for øydelens
sørside og vestside. I en vindkartlegging fra NVE har vestsiden en årsmiddelvind på ca. 8,09,5 m/s. Det må forventes at det er kraftig vind i løpet av vinterhalvåret, og det er ikke
utenkelig at Kar møy kan årlig utsettes for kraftig vind av storm styrke, men også storm med
orkan i kastene. I slike situasjoner kan det oppstå betydelige materielle ødeleggelser,men det
er også en viss fare for liv og helse. Hvis det vurderes hensiktsmessig, kan kartleg ging,
utredning og tiltak med sikrende/avbøtende effekt være aktuelt i reguleringsplanarbeid og
byggesakssammenheng.
Trafikkulykker
Kommune -ROS vurderer trafikkulykker som en svært sannsynlig hendelse med et potensielt
konsekvensomfang av en viss fare. A v menneskeskapte tiltak som har risiko knyttet til seg,
er vegtrafikken den dominerende risikofaktor. Her har kommunen, gjennom sin
kommunedelplan for trafikksikkerhet, et løpende arbeid både med fysiske og
holdningsskapende tiltak for å redusere risikoen for uønskede hendelser. Gjennom sin
arealplanlegging for nye utbyggingsområder er det et mål for kommunen at
trafikksikkerheten blir vektlagt ved utbyggingen . Der en etablerer kommunal og privat veg,
skal dette gjøres etter den kommunale vegnormen . Dette f ramgår også i
kommunedelplanens planbestemmelser. Utforming skal skje med bakgrunn i de
anbefalinger og krav som framgår i Statensvegvesenshåndbøker, slik at en i størst mulig
grad kan unngå, forebygge eller begrensetrafikkulykker.
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4. Utredning av enkeltområder i planen
4.1 Område B/TY 14 (Stong )

Lokalisering:
Arealmessig omfang:
Beskrivelse av
endring:

Konsekvensutredning
Stong (Område B/TY14)
1,3 daa
L okalene til Røde kors i Åkrehamn og tilhørende tomt endres fra
formål tjenesteyting til formål bolig/tjenesteyting .
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Tema

Samferdsel og
transport
Næringsliv og
sentrumsutvikling
Naturmiljø
og biologisk mangfold
Landbruk og
jordressurser

Samfunnssikkerhet og
naturfare
Kulturminner og
kulturmiljø
Forurensing
Grønnstruktur,
strandsone og friluftsliv
Barn og
unge
Teknisk
infrastruktur
Sosial
infrastruktur

Konsekvens

Positiv
Positiv

Nøytral
Nøytral

Nøytral
Nøytral
Nøytral

Vurdering
Ved boligbygging vil dette bidra til økt trafikk.
Kryssløsningen til fv. 47 kan være problematisk
med tanke på trafikksikkerhet. Lokalisert ca. 150
meter fra kollektivtransport. Arealet er tilkoblet
gang- og sykkelveg langs fv. 47.
Kombinasjonsbruk av arealet tilrettelegger for flere
boliger i nær avstand til sentrum.
Ingen registrerte funn på arealet. Det påpekes at
Åkrasanden, som grenser til arealet, er et nasjonalt
friluftsområde og naturområde med høy verdi.
Ingen registrerte funn.
Arealet er under marin grense. Det er stor
sannsynlighet for forekoms ter av marin leire på
arealet. Arealet ligger 3 meter over havet og kan
være utsatt i samband med havnivåendring.

Nøytral

Ingen registrerte funn .
Ingen registrerte funn.
Ingen registrerte funn på arealet. Det påpekes at
Åkrasanden, som grenser til arealet, er et nasjonalt
friluftsområde og natur område med høy verdi.

Nøytral

Ingen registrerte funn.

Nøytral

Arealet er tilkoblet ledningsnett for vann og avløp.

Positiv

Arealet er i nær avstand til sosial infrastruktur.
I nær avstand til friluftsområder. Nær avstand til
skole. Nær avstand til butikk. Nær avstand til
kollektivtransport. Tilkoblet gang- og
Folkehelse
Positiv
sykkelvegnett.
Ikke relevant Ingen øvrige opplysninger.
Andre opplysninger
Samlet vurdering
I arbeidet med kommunedelplanen har det kommet signaler om at Røde kors ønsker å flytte
sin virksomhet til andre lokaler. Arealet vurderes som godt egnet til videreutvikling i
retning av flere boliger og aktiviteter i et sentrumsnært område.
I vurderingen er det påpekt aktuelle problemstillinger knyttet til trafikksik kerhet,
naturmiljø/landskap og naturfare . I den videre utviklingen av arealet bør nevnte forhold
grundigere belyses/vurderes eller avklares. Eventuelle avbøtende tiltak blir fastl agt i
reguleringsplan - og byggesakssammenheng.
Konklusjon: Den samlede vurderingen er at endringen vil bidra til positive konsekvenser
i forhold til dagens situasjon.
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Risiko - og sårbarhetsanalyse
Stong (Område B/TY14)

Lokalisering:
Arealmessig
omfang:
1,3 daa
Beskrivelse av Lokalene til Røde kors i Åkrehamn og tilhørende tomt, endres fra formål
endring:
tjenesteyting til formål bolig/tjenesteyting.
Hendelsestype
Kommentar
Risikovurdering
Flom/overf lateflom/urbanflom
Når det kommer til arealet B/TY14, vurdere s dette
som en lokalitet hvor overflateflom og/eller
urbanflom kan inntreffe. Per i dag er ikke lokaliteten
registrert til å være utsatt for denne typen hendelser,
men i situasjoner med ekstrem nedbør kan en ikke
utelukke at en slik hendelse inntreffer. Ved
utbygging av arealet vil det derfor være særlig viktig
å etablere gode løsninger for overvannshåndtering. I
en framtidig utbygging av arealet skal en legge til
grunn kommunedelplanens bestemmelser for
overvannshåndtering og VA -infrastruktur. I tillegg
skal en etterfølge de krav som framgår av andre
relevante lovverk og forskrifter. På denne måten kan
man redusere risikoen for skader, og spesielt
materielle skader, som følger av økte
nedbørsmengder og sammenkoblede hendelser som
overflateflom/urbanflom .

Natur og klima

Springflo og havnivåstigning
B/TY14 ligger 3 meter over havnivå. Av den grunn er
det sannsynlig at arealet kan bli berørt av både
springflo og havnivåendring. For å redusere risiko for
slike hendelser og det medfølgende
konsekvensomfanget, hvis det vurderes som
hensiktsmessig, skal kommunedelplanens
bestemmelser om høydeplassering av bygninger ved
sjø legges til grunn. Hvis det er vurdert som
hensiktsmessig, skal en legge også til grunn
kommunaltekniske normer og TEK17.
Ras
Den samlede vur deringen er at B/TY14 i sin helhet
ikke kan ansessom skredfarlig . Man kan likevel ikke
fullstendig utelu kke muligheten for tilfeller
masseutglidning , blant annet fordi det kan være
forekomster av marin leire på arealet. Man bør påse
at en i det videre arbeidet gjør nødvendige
undersøkelser av grunnen og vurderer deretter tiltak

Risiko for
hendelser knyttet
til natur og klima,
herunder nedbør,
overflate flom /urba
nflom , springflo og
havnivåstigning,
ras og vind.
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som utelukker muligheten for skredhendelser.
Vind
Arealet B/TY14 vil også være påvirket av hendelser
med sterk vind, som kystnære strøk alltid er.
Vurderingen blir derfor at det er sannsynlighet for
hendelser som en følge av sterk vind. Ved at en
bygningsutforming på arealet følger bestemmelsenei
TEK17, blir både sannsynlighet og
konsekvensomfanget av vind -relaterte hendelser
redusert.
Trafikkulykker
B/TY14 vil medføre noe økt trafikk ved utbygging. På
generelt grunnlag er det svært sannsynlig at
trafikkulykker vil skje. For å redusere risikoen for
Risiko for
trafikkulykker vil det derfor være å utforme
hendelser knyttet
vegløsninger til arealet i samsvar med de
til ulykker,
trafikksikkerhetskrav som stilles i Statens vegvesens herunder
Ulykker
håndbøker og kommunalteknisk norm for veg.
trafikkulykker.
Samlet vurdering
Følgende hendelser trekkes fram som relevante i risiko - og sårbarhetsanalysen:
Risiko for hendelser knyttet til natur og klima , økte nedbørsmengder,
overflateflom/urbanflom, springflo og havnivåstigning, ras og vind.
Risiko for ulykker, herunder trafikkulykker.
Konklusjon: Risiko - og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen vurderes til å
være av et nivå og omfang som kan aksepteres.
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4.2 Område B/TY 15 (Ådland )

Lokalisering:
Arealmessig omfang:
Beskrivelse av
endring:
Tema
Samferdsel og
transport

Konsekvensutredning
Ådland (Område B/TY15)
1,9 daa
Lokalene til Åkra speidergruppe med tilhørende tomt endres fra
formål tjenesteyting til kombinert formål bolig/tjenesteyting.
Konsekvens
Vurdering
Ved boligbygging vil dette bidra til økt trafikk.
Positiv
Kryssløsningen til fv. 47 kan være problematisk
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Næringsliv og
sentrumsutvikling
Naturmiljø
og biologisk mangfold
Landbruk og
jordressurser

Samfunnssikkerhet og
naturfare
Kulturminner og
kulturmiljø
Forurensing
Grønnstruktur,
strandsone og friluftsliv
Barn og
unge
Teknisk
infrastruktur
Sosial
infrastruktur

Positiv

Nøytral
Nøytral

Nøytral
Nøytral
Nøytral

med tanke på trafikksikkerhet. Lokalisert ca. 150
meter fra kollektivtransport. Arealet er tilkoblet
gang- og sykkelveg langs fv. 47.
Kombinasjonsbruk av arealet tilrettelegger for flere
boliger i forholdsvis nær avstand til sentrum.
Ingen registrerte funn på arealet. Det påpekes at
Åkrasanden, som grenser til arealet, er et nasjonalt
friluft sområde og naturområde med høy verdi .
Ingen registrerte funn.
Arealet er under marin grense. Det er stor /svært
stor sannsynlighet for forekomster av marin leire
på arealet. Arealet er 4 meter over havet og er
delvis innenfor aktsomhetssonefor flom. Dette
inn ebærer at arealet kan være sårbart ved høy
springflo eller framtidig havnivåendring .

Nøytral

Ingen registrerte funn.
Ingen registrerte funn.
Ingen registrerte funn på arealet. Det påpekes at
Åkrasanden, som grenser til arealet, er et nasjonalt
friluft sområde og naturområde med høy verdi .

Nøytral

Ingen registrerte funn.

Nøytral

I nær avstand til ledningsnett for vann og avløp.

Nøytral

Arealet er i nær avstand til sosial infrastruktur.
I nær avstand til friluft sområder. Nær avstand til
skole. Nær avstand til butikk. Nær avstand til
kollektivtransport. Tilkoblet gang- og
Folkehelse
Positiv
sykkelvegnett.
Ikke
relevant
Ingen
øvrige opplysninger.
Andre opplysninger
Samlet vurdering
Arealet for lokalene til Åkra speidergruppe vurderes som godt egnet til videreutvikling i
retning av flere boliger og aktiviteter i et sentrumsnært område.
I vurderingen er det påpekt aktuelle problemstillinger knyttet til trafikksikkerhet,
naturmiljø/landskap og naturfare . I den videre utviklingen av arealet bør nevnte forhold
grundigere belyses/vurderes eller avklares. Eventuelle avbøtende tiltak blir fastlagt i
reguleringsplan - og byggesakssammenheng.
Konklusjon: Den samlede vu rderingen er at endringen vil bidra til positive konsekvenser
i forhold til dagens situasjon .
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Risiko - og sårbarhetsanalyse
Ådland (Område B/TY15)

Lokalisering:
Arealmessig
omfang:
1,9 daa
Beskrivelse av Lokalene til Åkra speidergruppe og tilhørende tomt endres fra formål
endring:
tjenesteyting til kombinert formål bolig/tjenesteyting.
Hendelsestype
Kommentar
Risikovurdering
Flom/overf lateflom/urbanflom
Når det kommer til arealet B/TY15, vurdere s dette som
en lokalitet hvor overflateflom og/eller urbanflom kan
inntreffe. Per i dag er ikke lokaliteten registrert til å
være utsatt for denne typen hendelser, men i
situasjoner med ekstrem nedbør kan en ikke utelukke
at en slik hendelse inntreffer. Ved utbygging av arealet
vil det derfor være særlig viktig å etablere gode
løsninger for overvannshåndtering. I en framtidig
utbygging av arealet skal en legge til grunn
kommunedelplanens bestemmelser for
overvannshåndtering og VA -infrastruktur. I tillegg
skal en etterfølge de krav som framgår av andre
relevante lovverk og forskrifter. På denne måten kan
man redusere risikoen for skader, og spesielt materielle
skader, som følger av økte nedbørsmengder og
sammenkoblede hendelser som
overflateflom/urbanflom .

Natur og klima

Springflo og havnivåstigning
B/TY15 ligger 4 meter over havnivå. Av den grunn er
det sannsynlig at arealet kan bli berørt av både
springflo og havnivåendring. For å redusere risiko for
slike hendelser og det medfølgende
konsekvensomfanget, hvis det er vur dert som
hensiktsmessig, skal en legge til grunn
kommunedelplanens bestemmelser,
kommunaltekniske normer og TEK17.
Ras
Risikoen for ras/masseutglidning på B/TY15 vurderes
som liten. Man kan likevel ikke fullstendig utelu kke
muligheten for tilfeller av masseutglidning , blant annet
fordi det kan være forekomster av marin leire på
arealet. Man bør påse at en i det videre arbeidet gjør
nødvendige undersøkelser av grunnen og vurderer
tiltak som utelukker muligheten for
masseutgldining/ skredhendelser.

Risiko for
hendelser knyttet
til natur og klima,
herunder nedbør,
overflateflom/urb
anflom, springflo
og
havnivåstigning,
ras og vind.
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Vind
B/TY15 vil være påvirket av hendelser med sterk vind,
som kystnære strøk alltid er. Vurderingen blir derfor
at det er sannsynlighet for hendelser som følge av sterk
vind. Ved at bygningsutforming på arealet følger
bestemmelsenei TEK17, blir både sannsynlighet og
konsekvensomfanget av vind -relaterte hendelser
redusert.
Trafikkulykker
B/TY15 vil medføre noe økt trafikk ved utbygging. På
generelt grunnlag er det svært sannsynlig at
trafikkulykker vil skje. For å redusere risikoen for
Risiko for
trafikkulykker er det viktig å utforme vegløsninger til
hendelser knyttet
arealet i samsvar med de trafikksikkerhetskrav som
til ulykker,
stilles i Statens vegvesenshåndbøker og
herunder
Ulykker
kommunalteknisk norm for veg.
trafikkulykker.
Samlet vurdering
Følgende hendelser trekkes fram som relevante i risiko - og sårbarhetsanalysen:
Risiko for hendelser knyttet til natur og klima , herunder økte nedbørsmengder,
overflateflom/urbanflom, springflo og havnivåstigning, ras og vind.
Risiko for ulykker, herunder trafikkulykker.
Konklusjon: Risiko - og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen vu rderes til å
være av et nivå og omfang som kan aksepteres.
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4.3 Område T Y14, TY15 og H570_3 (Mortholmen)

Lokalisering:
Arealmessig omfang:

Beskrivelse av
endring:

Konsekvensutredning
Mortholmen (område TY14, TY15 og H570_3)
13,7 daa (TY14) + 0,8 daa (TY15) + 14,5 daa (H570_3)
Mortholmen endres fra formål næring til formål tjenesteyting. Det
tidligere sildesalteriet blir i dag brukt som
kultur hus/forsamlingshus. Det legges en hensynssonefor
bevaring av kulturmiljø rundt TY14 og TY15 med den hensikt å
bevare kulturminnene - og miljøet på Mortholmen.
25

Tema

Konsekvens

Samferdsel og
transport

Nøytral

Næringsliv og
sentrumsutvikling

Nøytral

Naturmiljø
og biologisk mangfold
Landbruk og
jordressurser

Nøytral
Nøytral

Nøytral

Ingen registrerte funn.
Arealet har en plassering på ca. 1-2 meter over
havnivå og ligger delvis innenfor aktsomhetssone
for flom . Av den grunn kan arealet være sårbart
ved springflo. Arealet ligger under marin grense.
Ifølge Kommunedelplan for kulturminne r 20142020inngår Mortholmen i et kulturmiljø i
havneområdet uten fredning eller vern
(Mortholmen, moloanlegg og Sveinsholmen).
Etablering av hensynsone – bevaring kulturmiljø er
et positivt grep for å bevare
kulturmiljøet/kulturminnene på Mortholmen.
Ingen registrerte funn.
Arealet inngår i én av få gjenværende strekninger i
strandsonen med god ti lgjengelighet for
allmennheten. Strekningen Svendsholmenmoloanlegget -Mortholmen er også et populært
turområde.

Nøytral

Ingen registrerte funn.

Samfunnssikkerhet og
naturfare

Nøytral

Kulturminner og
kulturmiljø
Forurensing

Positiv
Nøytral

Grønnstruktur,
strandsone og friluftsliv
Barn og
unge

Vurdering
Endringen vurderes til å ikke øke
trafikkbelastningen. Veg fra Mortholmen til
Svendsholmen via moloanlegget er ikke åpen for
personbiltrafikk (ca. 600 m) . Arealet er ca. 1, 9 km
fra kollektivtransport ved fv. 47. Gang- og
sykkelveg først ved kryss Øyavegen-Boktavegen,
som er ca. 1,2 km i avstand fra Mortholmen. Gangog sykkelveg langs Øyavegen og Holmavegen vil
gi mer trafikksikker adkomst for myke trafikanter
til Mortholmen. Det understrekes at det er
registrert 2 trafikkulykker siden 2001på
Holmavegen i nasjonal vegdatabank, noe som
tyder p å at det skjer få trafikkulykker i området.
Det er allerede godkjent bruksendring på lokalene
på Mortholmen. Endringen i kommunedelplanen
vil reelt ikke skape nye funksjoner, men vise arealet
med et formål som stemmer bedre ov erens med
dagens bruksfunksjon .
På sjøbunnen rundt arealet er det registrert stortare
og på arealets nordre side kan det være
forekomster av ålegras. Det er registrert et rikt
fugle liv på Mortholmen i nyere tid (2016),deriblant
fuglearter med status som truet, nær truet eller av
stor forvaltningsmessig interesse.
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Teknisk
infrastruktur
Sosial
infrastruktur

Ingen registreringer i kommunale kart. Ukjent
Nøytral
status/opplegg for vann og avløp.
Ut i fra arealformålet vurderes sosial infrastruktur
Nøytral
til å være av mindre viktighet.
I nær avstand til friluftsområder (av mindre
viktighet i denne sammenheng). Nær avstand til
skole (av mindre viktighet i denne sammenheng).
Nær avstand til butikk (Av mindre viktighet i
denne sammenheng). I forholdsvis nær avstand til
kollektivtransport. Arealet er ikke t ilkoblet gangFolkehelse
Nøytral
og sykkelvegnett.
Ikke r elevant Ingen øvrige opplysninger.
Andre opplysninger
Samlet vurdering
Det har tidligere vært fiskerirelatert industri - og næringsvirksomhet på Mortholmen .
Bygningene på arealet inngår i et k ulturmiljø som representerer tiden der Åkrehamn vokste
fram på bakgrunn av fiskerinæringen. I dag nyttes lokalene på Mortholmen til
forsamlingshus i samband med kulturarrangement , og endring til formål tjenesteyting vil i
større grad reflektere dagens faktiske bruk av arealet. Endringen kan seesi sammenheng
med utviklingen der sjønærenæringsarealer i urbane områder får nye funksjoner i bybildet.
Hvis det er hensiktsmessig, skal forhold fra konsekvensutredningen nærmere vurderes eller
avklares. Dette kan være aktue lt dersom en i framtiden ønsker å utvide dagens virksomhet
på arealet. Eventuelle tiltak blir fastlagt i reguleringsplan - og byggesakssammenheng.
Konklusjon: Den samlede vu rderingen er at endringen vil bidra til positive konsekvenser
i forhold til dagens situasjon.

Lokalisering:
Arealmessig
omfang:

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Mortholmen (område TY14, TY15 og H570_3)

13,7 daa (TY14) + 0,8 daa (TY15) + 14,5 daa (H570_3)
Mortholmen endres fra formål næring til formål tjenesteyting. Det tidligere
sildesalteriet blir i dag brukt som kulturhushus/forsamlingshus. Det legges
Beskrivelse av en hensynssonefor bevaring av kulturmiljø (H570_3) rundt TY14 og TY15
endring:
med den hensikt å bevare kulturmi nnene- og miljøet på Mortholmen.
Hendelsestype
Kommentar
Risikovurdering
Natur og klima Springflo og havnivåstigning
TY14 og TY15 ligger 1-2 meter over havnivå. Av den
grunn er det sannsynlig at arealet kan bli berørt av
både springflo og havnivåendring. For å redusere
risiko for slike hendelser og det medfølgende
Risiko for
konsekvensomfanget, hvis det er vurdert som
hendelser knyttet
hensiktsmessig, skal en legge til grunn
til natur og klima,
kommunedelplanens bestemmelser,
herunder
kommunaltekniske normer og TEK17.
springflo og
havnivåstigning,
ras og vind.
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Ras
Risikoen for ras/masseutglidning på TY14 og TY15
vurderes som liten. Man kan likevel ikke fullstendig
utelu kke muligheten for tilfeller av masseutglidning ,
blant annet fordi det kan være forekomster av marin
leire på arealet. Man bør påse at en i det videre
arbeidet gjør nødvendige undersøkelser av grunnen og
vurderer tiltak som utelukker muligheten for
masseutglidning/ skredhendelser.

Ulykker

Vind
TY14 og TY15 vil også være påvirket av hendelser med
sterk vind, som kystnære strøk all tid er. Vurderingen
blir derfor at det er sannsynlighet for hendelser som en
følge av sterk vind. Ved at bygningsutforming på
arealet følger bestemmelsenei TEK17, blir både
sannsynlighet og konsekvensomfanget av vind relaterte hendelser redusert.
Trafikkulykker
Endringen vurderes ikke til å øke risikoen for
trafikkulykker. I dag er det ikke personbiltrafikk ut til
Mortholmen. Dersom det i framt ide n åpnes opp for
mer transport, kan risikoen for trafikkulykker øke. På
generelt grunnlag må man forvente at sannsynligheten
for at trafikkulykker vil skje, er stor. For å redusere
risikoen for trafikkulykker , hvis det er aktuelt med
utbygging på arealet,, vil det være viktig å utforme
arealet i samsvar med trafikksikkerhetskrav som stilles
i Statens vegvesenshåndbøker og kommunalteknisk
norm for veg.
Skadelig utslipp til vann, sjø og luft
Kommune-ROS vurdererskadeligutslipp til vann, sjøog
luft somen sannsynlighendelsemedkonsekvensomfang
av
en viss fare.

Risiko for
hendelser knyttet
til ulykker,
herunder
trafikkulykker.

Slike hendelser vil være aktuelle i samband med TY14
og TY15 pga av konsekvensutredningen avdekket funn
knytte t til naturmangfold på Mortholmen og på
sjøbunnen rundt arealet. Det er viktig å påse i en
Risiko for akutt
eventuell utbygging eller utviding av eksisterende
forurensing,
virksomhet at tiltakene er innenfor rammene til
herunder
relevante lover – og forskriftskrav, med den hensikt å skadelig utslipp
Akutt
unngå forur ensing som kan negativt påvirke dyrelivet til sjø, vann og
forurensing
på og rundt holmen, både på land og på sjøbunnen.
luft.
Samlet vurdering
Følgende hendelser trekkes fram som relevante i risiko - og sårbarhetsanalysen:
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Risiko for hendelser knyttet til natur og klima , herunder økte nedbørsmengder,
overflateflom/urbanflom, springflo og havnivåstigning, ras og vind.
Risiko for ulykker, herunder trafikkulykker.
Risiko for akutt forurensing, herunder skadelig utslipp til sjø, vann og luft.
Konklusjon: Risiko - og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen vurderes til å
være av et nivå og omfang som kan aksepteres.

4.4 Område B/K03 (Tjøsvoll)

Konsekvensutredning
Lokalisering:
Tjøsvoll/Sevland (Område B/K03)
Arealmessig omfang: 3,8 daa
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Beskrivelse av
endring:
Tema

Samferdsel og
transport
Næringsliv og
sentrumsutvikling
Naturmiljø
og biologisk
mangfold
Landbruk og
jordressurser

Samfunnssikkerhet
og naturfare
Kulturminner og
kulturmiljø

Forurensing
Grønnstruktur,
strandsone og
friluftsliv

Område ved kryss fv. 47-fv. 865 Tjøssvollvegen, endres fra formål
næring til kombinert formål bolig/kontor.
Konsekvens
Vurdering
Utbygging av arealet kan utgjøre ca. 12-15 nye boliger
med en anslått trafikkproduksjon på ca. 60-75 ÅDT.
Avstanden til kollektivtransport er 300-350 meter.
Arealet er ti lkoblet gang- og sykkelvegnett via fv. 47,
Nøytral
men ikke langs fv. 865 Tjøsvollvegen.
Tilrettelegger for flere boliger i et forholdsvis
sentrumsnært område (ca. 700-800 meter fra
Nøytral
Rådhusvegen)..

Nøytral

Ingen registrerte funn.

Nøytral

Ingen registrerte funn.
Det er stor sannsynlighet for forekomster av marin
leire på arealet. Arealet er 5-6 meter over havnivå og
vurderes til ikke å være berørt av havnivåstigning og
springflo. Arealet er delvis i nnenfor
aktsomhetsområde for flom og kan være berørt av
hendelser med unormalt høy vannstand i
Tjøsvollvatnet.

Nøytral
Nøytral

Nøytral

Ingen registrerte funn.
Arealet er eksponert for støy fra fv. 47 og fv. 865.
Arealet er innenfor gul og rød sone i Statens
vegvesensstøykart.

Nøytral

Ingen registrerte funn.
Tjøsvollvegen mangler fortau. Ved utbygging må en
Barn og
påse at det etableres en trafikksikker løsning for
unge
Nøytral
gående og syklende.
Teknisk
I nær avstand til ledningsnett for vann og avløp. Kan
infrastruktur
Nøytral
tilkobles eksisterende ledningsnett.
Sosial
Arealet har korte avstander til sosial infrastruktur og
infrastruktur
Positiv
andre tjenestetilbud .
I nær avstand til friluftsområder. Nær avstand til
skole. Nær avstand til butikk. Nær avstand til
kollektivtransport. Arealet er delvis tilkoblet gang- og
Folkehelse
Positiv
sykkelvegnett.
Ikke relevant Ingen øvrige opplysninger.
Andre opplysninger
Samlet vurdering
Område B/K03 er i liten grad nyttet til næringsvirksomhet i dag. De omkringliggende
områdene består i hovedsak av boligbebyggelse. Åpning for boligfunksjoner på B/K03
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vurderes som en hensiktsmessig utvikling av arealet, ettersom denne bruksformen vil
refle ktere den etablerte bebyggelsen i det omkringliggende boligområdet. Område B/K03 er
lokalisert i forholdsvis nær avstand til sentrum og ansessom et positivt bidrag til
utviklingen av de mer sentrale delene av Åkrehamn.
I vurderingen er det påpekt aktuelle problemstillinger knyttet til trafikksikkerhet, barn og
unge, forurensing, naturfare og folkehelse. I den videre utviklingen av arealet bør nevnte
forhold grundigere belyses/vurderes eller avklares. Eventuelle avbøtende tiltak blir fastlagt i
reguleringsplan - og byggesakssammenheng.
Konklusjon: Den samlede vurderingen er at endringen vi l bidra til positive konsekvenser
i forhold til dagens situasjon.
Risiko - og sårbarhetsanalyse
Tjøsvoll/Sevland (Område B/K03)

Lokalisering:
Arealmessig
omfang:
3,8 daa
Beskrivelse av Område ved kryss fv. 47-fv. 865 Tjøssvollvegen, endres fra formål næring
endring:
til kombinert formål bolig/kontor.
Hendelsestype
Kommentar
Risikovurdering
Flom/overf lateflom/urbanflom
Når det gjelder til arealet B/K03, vurdere s dette som en
lokalitet hvor overflateflom og/eller urbanflom kan
inntreffe. Eksempelvis er området i nærheten av
Tjøsvollvatnet. Arealet kan derfor ved ekstreme
situasjoner, som ved unormalt høy vannstand i
vassdraget, bli berørt av flom. Per i dag er i kke
lokaliteten registrert til å være utsatt for denne typen
hendelser, men i situasjoner med ekstrem nedbør kan
en ikke utelukke at en slik hendelse inntreffer. Ved
utbygging av arealet vil det derfor være viktig å
etablere gode løsninger for overvannshåndtering. I en
framtidig utbygging av arealet skal en legge til grunn
kommunedelplanens bestemmelser for
Natur og klima overvannshåndtering og VA -infrastruktur. I tillegg
skal en etterfølge de krav som framgår av andre
relevante lovverk og forskrifter. På denne måten kan
man redusere risikoen for skader, og spesielt materielle
skader, som følger av økte nedbørsmengder og
sammenkoblede hendelser som
overflateflom/urbanflom .
Risiko for
hendelser knyttet
Ras
til natur og klima,
Den samlede vurderingen er at B/K 03 ikke kan anses
herunder nedbør,
som skredfarlig , fordi arealet delvis er planert og har
overflateflom, ras
små høydeforskjeller. Man kan likevel ikke fullstendig og vind.
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utelu kke muligheten for tilfeller av masseutglidning på
B/K 03 ved framtidig utbygging , blant annet fordi det
kan være forekomster av marin leire på arealet. Man
bør påse at en i det videre arbeidet gjør nødvendige
undersøkelser av grunnen og vurderer deretter tiltak
som utelukker muligheten for skredhendelser.
Vind
Arealet B/K 03 vil være påvirket av hendelser med
sterk vind, som kystnære strøk alltid er. Vu rderingen
blir derfor at det er sannsynlighet for hendelser som
følge av sterk vind. Ved at en bygningsutforming på
arealet følger bestemmelsenei TEK17, blir både
sannsynlighet og konsekvensomfanget av vind relaterte hendelser redusert.
Trafikkulykker
Utbygging av B/K03 vil medføre økt trafikk.
På generelt grunnlag må man forvente at
sannsynligheten for at trafikkulykker vil skje, er stor. I
tillegg mangler fv. 865 fortau/gangveg/sykkelveg. For Risiko f or
å redusere risikoen for trafikkulykker skal det etableres hendelser knyttet
vegløsning er i samsvar med de trafikksikkerhetskrav
til ulykker,
som stilles i Statensvegvesenshåndbøker og
herunder
Ulykker
kommunalteknisk norm for veg.
trafikkulykker.
Samlet vurdering
Følgende hendelser trekkes fram som relevante i risiko - og sårbarhetsanalysen:
Risiko for hendelser knyttet til natur og klima , herunder økte nedbørsmengder,
overvannsflom og urbanflom, ras og vind.
Risiko for ulykker, herunder trafikkulykker.
Konklusjon: Risiko - og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen vurderes til å
være av et nivå og omfang som kan aksepteres.
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5. Samlet vurdering
5.1 Konsekvensutredning – Kommunedelplan for Åkrehamn
I tabellen nedenfor følger en samlet vurdering av virkningene for alle omtalte områder i
konsekvensutredningen. Det påpekes at Kommunedelplan for Åkrehamn legger opp til
andre planmessige grep som vil ha konsekvenser i byutviklingssammenheng, men som er
utelatt fra konsekvensutredningen fordi de vurderes til å falle utenfor KU -forskriftens
virkeområde. Det anbefales likevel at en også ser til planbeskrivels en for et mer detaljert og
helhetlig bilde av Kommunedelplanen for Åkreham n .

Konsekvensutredning
Lokalisering:
Arealmessig omfang:
Beskrivelse av
endring:
Tema

Samferdsel og
transport

Næringsliv og
sentrumsutvikling

Planområdet, Kommunedelplan for Åkrehamn
Ca. 40 daa
Alle omtalte områder: B/TY14, B/TY15, TY14, TY15 og H570_3 og
B/K03
Konsekvens
Vurdering
Kommunedelplanen legger opp til ny bolig - og
næringsbebyggelse. All erfaring tilsier at dette øker
trafikk produksjonen . De n ye utbyggingsområde ne
er lokalisert til etablerte transportsystem . Åkrehamn
har stor trafikkbelastning i form av
gjennomgangstrafikk og interntrafikk. Det er et
faktum at både fv. 47 og kommunalvegnettet har
behov for både kapasitet- og kvalitetsmessig
opprustning. Dette er imidl ertid en problemstilling
som det arbeides med i andre prosjekt - og
planprosesser. Ved at kommunedelplanen legger
opp til at ny utbygging skjer langs kollektivaksen,
bidrar dette til å redusere det samlede
transportbehovet. Alle omtalte områder i KU er
tilk oblet eller lokalisert i nærheten av
kollektivtraseer. På lik linje har alle de nye
bolig områdene tilgang på gang- og sykkelvegnett,
noe som bidrar til mer trafikksikre løsninger for
gående og syklende. I utviklingen av nye og
eksisterende utbyggingsområde r i Åkrehamn skal
Nøytral
trafikksikkerhet være prioritert.
I kommunedelplanen tilrettelegges det for
boligbygging og fortetting i sentrumsområdet . De
nye u tbyggingsområdene er et positivt bidrag som
bygger opp under denne målsetningen. Dette er
planmessige grep som kan gi positive ringvirkninger
i form av å stimulere til en høyere tetthet av boliger,
sørvistilbud og arbeidsplasser i sentrum. Dette kan
også bidra til å redusere handelslekkasjen i
Positiv
Åkrehamnområdet. Kommunedelplanen tar sikte på
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Naturmiljø
og biologisk mangfold

Nøytral

Landbruk og
jordressurser

Nøytral

Samfunnssikkerhet og
naturfare

Nøytral

å etablere et tydeligere og mindre fragmentert
bysentrum i Åkrehamn. I denne sammenheng vil
særlig utviklingen av Rådhusvegen med
tilgrensende gater og kr yss ved fv. 47 prioriteres .
Planområdet, det vil si det sentrale by - og
tettstedsområdet for Åkrehamn, er i hovedsak
bebygd. Kommunedelplanen prioriterer
differensiering av eksisterende areal framfor å legge
ut nye utbyggingsarealer. I det hele legger
kommunedelplanen opp til kun et fåtall nye
utbyggingsområder. Konsekvensutredningen
registrerer i noen grad naturverdier rundt de nye
utbyggings områdene/områdene med endret
utbyggingsformål . Den samlede vurderingen er at
kommunedelplanen medfører ingen vesentlige
konflikter med hensyn til naturmiljø, landskap og
biologisk mangfold. Åkrehamn har viktige
omkringliggende bymarkområder , for eksempel
Åkramarka, som har viktige naturverdier. For å
bevare disse områdene og verdiene er det viktig å
begrense omfanget av byspredning i
Åkrehamnområde t .
I kommunedelplanen er det ikke gjort
omdisponeringer av l andbruksarealer i drift eller
andre potensielt drivverdige landbruksarealer . I den
grad det har vært mulig er kommunedelplanen
avgrenset til å ikke omfatte arealer med LNF -formål.
Planavgrensningen er ment til å tydelig definere en
bygrense for Åkrehamn . På sikt kan dette bidra til å
begrensenedbyggingen av jordbruksarealer ved at
framt idig vekst skal i større grad konsentreres
innenfor planområdet.
M ye av bebyggelsen i Åkrehamn er lokalisert i
nærheten av sjø eller innenfor 100-metersbeltet i
strandsonen. Dette medfører også at mange bygg og
anlegg vil være sårbar i situasjoner med sterk vind
og høy vannstand , samt ved
havnivå stigning/ endringer .
Topografi en vil i all hovedsak unnta Karmøy for
Skred - og flomfare . M ange av Karmøys tettbygde
områder , Åkrehamn inkludert , vil derimo t ha
utfordringer knyttet til overvannshåndtering som
skyldes underdimensjonert overvannsanlegg og en
utbygging som ikke la tilstrekkelig vekt på å utny tte
naturlige vannveger. De nye utbyggingsområdene i
planen framstår ikke som spesielt utsatte områder
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Kulturminner og
kulturmiljø

Positiv

Forurensing

Nøytral

Grønnstruktur,
strandsone og
friluftsliv

Nøytral

med tanke på overflateflom/urbanflom . Men f or å
redusere konsekvensomfanget av
overflateflom/urbanflom i de nye
utbyggingsområdene, er det viktig at en etablerer
gode overvannsløsninger med dimensjonering i tråd
med lover - og forskriftskrav.
Karmøy har en lang og rik historie. All utbygging på
Karmøy i lavereliggende og befolkede områder, har
et visst potensial for å komme i konflikt med
automatisk fredede kulturminner. I
kommunedelplanen for Åkrehamn er det ikke
avdekket konflikter av vesentlig betydning med
tanke på kulturminner i områdene hvor en legger
opp til ny bebyggelse.Det er også gjort grep for å
bevare kult urminner og kulturmiljø med
hensynssone– bevaring kulturmiljø.
Samlet sett gir kommunedelplanen grunnlag for
vekst i inn byggertall og næringsaktivitet. All slik
aktivitetsøkning fører på et generelt grunnlag med
seg økt forurensning. Det blir mer transport med
tilhørende utslipp og støy, og det blir mer
næringsaktivitet som kan føre til utslipp. Det er
likevel en grunnleggende forutsetni ng at all slik
aktivitet skal holde seg innenfor de begrensninger
som framgår av lover og forskrifter, noe som bidrar
til å redusere negative konsekvenser for samfunn og
miljø. En annen side ved saken er at nye
utbyggingsområder og eksisterende
utbyggingso mråder i nnenfor planområde t, er
lokalisert i nærheten til eksisterende internvegnett
og hovedveger. Dette bidrar til redusert
transportbehov og en effektiv arealutnyttelse
innenfor byområdet . Den samlede vurdering er at
kommunedelplanen ikke har
forurensni ngskonsekvenser som er uakseptable.
Karmøy er en arealmessig kompakt kommune med
mye natur - og friluftsområder. Et særtrekk ved
Karmøy er at samtlige by - og tettstedsområder,
Åkrehamn inkludert, har god tilgang på slike
områder. D ette kan ansessom et viktig grunnlag for
å skape gode bomiljø og lokalsamfunn. Det er et
fokus i planen å sikre sammenhengende
grønnstruktur i sentrum sområdet, fra kulturhuset til
Åkrasanden, i form av en grønn «kulturakse».
Grønnstrukturen skal bidra til å skape gode
koblinger mellom by - og aktivitetsrom innenfor
planområdet, men også tilrettelegge for aktiv bruk
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av byens park, uteområder og friområder. I
kommunedelplan for Åkrehamn har en ikke
omdisponert arealer av verdi for friluftsliv og
rekreasjon.

Barn og unge

Nøytral

Teknisk
infrastruktur

Nøytral

Sosial
infrastruktur

Positiv

Tradisjonelt har strandlinjen i sentrum vært lagt av
til nyttebruk, mens i dag er dette en fellesressurs
som i økende grad knyttes til rekreasjonsbruk. Mye
av bebyggelsen i Åkrehamn ligger innenfor 100metersbeltet, noe som begrenser ferdsel langs
strandlinjen. I kommunedelplanen legges det opp til
både fortetting og transformasjon av sjønærearealer.
Et vektlagt fokus i kommunedelplanen har vært at
allmennhetens tilgang til strandlinjen er en interesse
som skal ivaretas. Så langt det er vurdert som
hensiktsmessig, er det igjennom
kommunedelplanen tatt grep som sikrer
allmennheten tilgang til strandlinjen.
Barnetråkkregistreringen fra 2017har kartlagt
viktige områder for uteopphold, lek og annen
aktivitet for barn og unge. Kommunedelplanen
legger ikke opp til utbygging eller inngrep som i
vesentlig grad hindrer barn og unges aktivitet i disse
områdene.
Opparbeidingen og vedlikeholdet av teknisk
infrastruktur medfører vesentlige økonomiske
kostnader. Utvikling av nye utbyggingsarealer for
bolig og næring krever betydelig e investeringer med
tanke på infrastruktur for vann og avløp . Ved
utviklingen av disse arealene må krav til tekniske
anlegg etterkommes i henhold til kommunens norm.
Områdene i kommunedelplanen som åpner for ny
utbygging er enten tilkoblet eller kan tilkobles
eksisterende VA -infrastruktur. Ettersom arealene har
en sentral lokalisering, og at man her kan utnytte
allerede eksisterende VA -infrastruktur , er dette grep
som både bidrar til å r edusere økonomiske
kostnader og samfunns- og miljømessige inngrep fra
selve utbyggingen.
Kommunedelplanen legger opp til at befolkningen
skal ha kort avstand til offentlige og private
tjenestetilbud. Samlet sett er all bebyggelse i
planområdet innenfor en radius på 1,5 km fra
sentrum. Dette betyr også at all boligbebyggelse
innenfor planområdet vil generelt sett ha k orte
avstander til skole, barnehager, butikker osv. En
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sterkere sentralisering av folk og tjenester innenfor
planområdet bidrar til at kapasiteten i sosial
infrastruktur i Åkrehamn , herunder skoler,
barnehager, i drettsanlegg og offentlige institusjoner,
kan utnyttes bedre.
Åkrehamn har god tilgang friluftsområder og
naturområder. Utbyggingsområdene for boliger har
en sentral lokalisering med tanke på sosial
infrastruktur og handelsfunksjoner. Alle nye
utbyggingsområder er lokalisert langs
kollektivaksen og har tilgang på gang- og
sykkelvegnett. Dette er forhold som i større grad
tilrettelegger for at innbyggerne har mulighet til å
være fysisk aktiv i arbeids, - skole og
fritidssammenheng.

Positiv
Ikke relevant
Samlet vurdering
Kommunedelplanen tar sikte på å avgrense Åkrehamn som et byområde og etablere et
tydeligere og mindre fragmentert bysentrum . Det har derfor ikke vært en prioritet å
tilrettel egge for nye utbyggingsområder i planarbeidet. Istedenfor har kommunedelplanen
fokusert på eksisterende utbyggingsområder igjennom differensiering av arealbruk og
tilrettelegging for fortetting og transformasjon . De områdene som likevel har fått endret
utbyggingsformå l i kommunedelplanen, er lokalisert innenfor en radius på 1,5 km fra
sentrum. Utbyggingsområdene er i all hovedsak lokalisert på en måte som utnytter
eksisterende infrastruktur som veg, vann og avløp på en rasjonell og effektiv måte.
Lokaliseringen av de n ye utbyggingsområdene bygger opp under en bedre utnyttelse av
kapasiteten i den sosiale infrastrukturen. Den sentrale lokaliseringen av
utbyggingsområdene tilrettelegger også for transportformer som kollektiv, sykkel og gange.
Dette er forhold som i større grad tilrettelegger for at innbyggerne har mulighet til å være
fysisk aktiv i arbeids, - skole og fritidssammenheng.
I den grad det har vært mulig er kommunedelplanen avgrenset til ikke å omfatte arealer
med LNF -formål. Planavgrensningen skal tydelig definere en bygrense for Åkrehamn . På
sikt kan dette bidra til å begrense nedbyggingen av jordbruksarealer ved at framtidig vekst
skal i større grad konsentreres innenfor planområdet. N aturområder, områder med stort
biologisk mangfold og friluftsområder har også i den grad det er mulig vært holdt utenfor
planen. Områder for grønnstruktur er i all hovedsak videreført som i kommuneplan og
reguleringsplaner. Det har også blitt grep i planarbeidet med den hensikt å sikre
allmennheten tilgang til strandsonen og til sjø, blant annet igjennom å fastsette en
differensiert byggegrense mot sjø i kommunedelplanen.
D et er et faktum at kommunedel planens ambisjoner om mer folk og f unksjoner i
Åkrehamnområdet fører med seg økt forurensning . Den samlede vurdering er at
kommune del planen ikke har forurensnings konsekvenser som er uakseptable. Blant annet
vil kommunedelplanen samlet sett bidra til et redusert transportbehov og en mer effektiv
arealutnytt else.
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Konsekvensutredningen har ikke avdekket konflikter av betydning med tanke på
kulturminner i områdene hvor en legger opp til ny bebyggelse. Det er også gjort grep i
planen for å bevare kulturminner og kulturmiljø.
Med tanke på samfunnssikkerhet vil sjønæreområder være sårbar for havnivåendringer og
situasjoner med høy vannstand. På generelt grunnlag er det utfordringer knyttet til etablert
infrastruktur som i mange tilfeller ikke har dimensjoner som håndteres den regnintensitet
og de nedbørsmengder en har registrert de seinere år.
Konsekvensutredningen påp eker ulike utfordringer knyttet til enkeltområdene. Dette kan
eksempelvis være relatert til sårbarhet for hav nivå/høy vannstand, forurensing og
trafikksikkerhet. I midlertid er dette forhold som kan reduseres i både risiko og
konsekvensomfang igjennom avbøtende tiltak. Det er en for utsetning at utbyggingen av
områdene innenfor kommunedelplanen skal holde seg innenfor de rammene som framgår
av love r og forskrifter , og på den måten redusere negative virkninger for miljø og samfunn .
Det er imidlertid både natu rlig og mest hensiktsmessig å avklare eventuelle avbøtende tiltak
i reguleringsplan - og byggesakssammenheng.
Konklusjon: Kommunedelplanen gir en avgrensing for byområdet Åkrehamn . De
områdene som er omfattet av kommunedelplanen , er vurdert som naturlig å se i
sammenheng for at Åkrehamn som et by område med urbane kvaliteter skal kunne
utvikles videre. Ved å avgrense de sentrale delene av Åkrehamn i planområdet, gir
k ommunedelplanen legger det opp til at utbygging og utvikling av b yområdet kan i
større grad enn tidligere skje innenfor strukturerte rammer . Den samlede vurderingen er
at kommunedelplanen vil medføre p ositive konsekvenser i forhold til dagens situasjon.
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