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Avsendar Hovudpunkt i merknad / uttale Forslagsstillars kommentar: 

Fylkesmannen 
i Sogn og 
Fjordane, 
datert 
21.01.2016 

Fylkesmannen fremjar motsegn til planen inntil 
kommunen kan dokumentere at klimanedringar er 
tilstrekkeleg vurdert og teke omsyn til i planarbeidet, og 
inntil kommunen har vurdert om flaumsonekartlegginga 
frå 2009 kan leggast til grunn for arealplanlegging i 
området.  
 
Beredskap og samfunnstryggleik 

Manglande vurderingar i ROS-analysen 
Ved oppstart av planarbeidet spelte vi inn at ROS-
analysen må vurdere konsekvensane av framtidige 
klimaendringar, som t.d. auka nedbørsmengder og meir 
intense nedbørsperiodar, og om desse endringane kan 
påverke risiko og sårbarheitsforhold i planen. 
Planområdet ligg i eit område der klimaframskridingane 
gir grunn til å forvente større flaumar. NVE tilrår at ein i 
slike område legg til grunn 40 % auke i flaumvassføringa 
fram mot 2100. Vi meiner denne kunnskapen må leggjast 
til grunn for arealplanlegginga i området.  
 
ROS-analysen er basert på ei flaumsonekartlegging av 
Flåmselvi utarbeidd av Norconsult i 2009. Vi kan ikkje sjå 
av planen at flaumsonekartlegginga er oppdatert etter 
flaumen i oktober 2014. Vi er kjent med at flaumen i 2014 
gjorde store skader og at elva kan ha avlagra masse i 
området ved planområdet. I etterkant er det gjennomført 
ei rekke tiltak i og langs elva oppstraums i planområdet. 
Vi sankar ei vurdering i ROS-analysen om 
flaumsonekartlegginga frå 2009 framleis kan leggjast til 
grunn for arealplanlegginga i området, eller om forholda i 
Flåmselvi kan ha endra seg i ein slik grad at det bør 
gjerast ny eller supplerande flaumsonekartlegging for 
området.  
 
Føresetnader for analysen 
Inndelinga som er nytta i ROS-analysen høver truleg godt 
for vurdering av risiko i verksemder og i driftssituasjonar. 
Den kan derimot gje eit feilaktig analyseresultat når det 
blir nytta ved vurdering av risiko knytt til arealbruk 
fordi(for) mange hendingar kan hamne i kategorien «lite 
sannsynleg», og dermed ikkje verte tilstrekkeleg 
analysert. For vurdering av risiko knytt til arealbruk er det 
tenleg å operere med noko lengre tidsperspektiv for 
vurderingar av sannsyn. Mange kommunar nyttar ei slik 
inndeling: lite sannsynleg: sjeldnare enn ein gong per 100 
år, mindre sannsynleg: ein gong mellom kvart 50. og 100. 
år, sannsynleg: ein gong mellom kvart 10. og 50. år, 
mykje sannsynleg: ein gong mellom kvart år og kvart 10. 
år, svært sannsynleg: kvart år. Vi trur denne inndelinga 
av sannsyn gir eit betre utgangspunkt for å vurdere risiko 
knytt til arealbruk.  
 
Fylkesmannen tilrår at kommunen går gjennom ROS-
analysen på nytt og vurderer om inndelinga i sannsyn kan 
ha ført til at hendingar i analysen ikkje er tilstrekkeleg 
vurdert. Dersom konklusjonane i ROS-analysen vert 
endra etter denne gjennomgangen, legg ein til grunn at 
funna vert følgt opp i tilstrekkeleg grad i plankart og 
føresegner før vedtak av planen.  

 
Natur og miljø 

Planområdet ligg ikkje meir enn 30 meter frå 
Flåmsbanen. Støy frå togtrafikken må vurderast i 
planomtalen, og det bør gå fram kvifor støy eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norconsult AS har i juni 2016 
utarbeidd flaumsonekart for 
Orøyane og i september 2016 
for nedre del av 
Flåmsvassdraget. Det er desse 
som no er lagt til grunn for det 
vidare planarbeidet. 40 % auke i 
flaumvassføringa fram mot 2100 
er medteke i desse rapportane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er teke omsyn til 
Fylkesmannen sine merknadar 
vedrørande 
sannsynlegheitsgrad i ROS-
analysen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering av støy frå 
togtrafikken er medteke i ROS-
analysen.  



ikkje er eit problem her. At plannedringa opnar for 
bustadføremål såpass nær Flåmsbana tilseier i 
utgangspunktet at det bør gjerast ei støyvurdering, som 
grunnlag for å ta stilling til eventuelle behov for tiltak for å 
sikre bustadane for tilfredsstillande støytilhøve i samsvar 
med tilrådde grenseverdiar. Viss det skulle vere naudsynt 
med t.d. støyskjermingstiltak skal dette naturligvis 
innarbeidast i plankartet og/eller i 
reguleringsføresegnene.  
 
Fylkesmannen ser det som positivt at det er sett av eit om 
lag 15 m breitt grøntbelte langs Flåmselvi, med krav om 
at eksisisterande terreng og vegetasjon i størst mogleg 
grad takast vare på.  

 
 
 
 
 
 
 

Kommentar frå kommunen:  

 
Ingen kommentar.  

Norges 
vassdrags- og 
energidirektor
at, datert 
15.01.2016. 

NVE er i hovudsak nøgd med den måten planarbeidet har 
teke tak i problemstillingar knytt til flaum- og erosjonsfare. 
Dei har likevel nokre merknader:  

- Flaumen i 2014 og arbeidet i/langs elva kan ha 
medført at elveprofilet er endra. Elva er 
masseførande og ein kjenner og til at elva har 
avlagra masse i området ved planområdet. 
Aurland kommune bør vurdere om evla har like 
god kapasitet no som i 2009.  

- 200 års flaum er i Norconsult sin rapport frå 
2009 berekna til 291 m3, noko som samsvarar 
godt med NVE sin flaumberekning i 2015 (NVE 
rapport 27/15). Flåmselvi ligg imidlertid i eit av 
dei områda som gir størst auke i flaumstorleikar 
fram mot år 2100. NVE rår til at det vert teke 
omsyn til venta klimanedringar. For Flåmselvi gir 
ein 40 % auke i flaumvassføringa fram mot 2100 
ein berekna 200 års flaum på 400 m3.  

 
Samla utgjer punkta over usikkerheits knytt til om 
flaumsonekartet for området gir svar på kva som er 
tilstrekkeleg tryggleik mot flaum i dag og framover i dei 
nye byggverka si levetid.  

Norconsult AS sitt flaumsonekart 
for Orøyane frå 2016 og for 
nedre del av Flåmsvassdraget i 
september 2016 er lagt til grunn 
for det vidare planarbeidet. 40 % 
auke i flaumvassføringa fram 
mot 2100 er medteke i desse 
rapportane.  

Kommentar frå kommunen:  

 
Ingen kommentar.  

 


