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Detaljregulering Vatnestrøm Industriområde   Plan nr: 

Iveland kommune       0935-20160913 

Planbeskrivelse med ROS-analyse 

Datert: 07.02.2017 

 

1 Bakgrunn for planarbeidet 

Gjeldende reguleringsplan for Vatnestrøm Industriområde blei vedtatt av 

kommunestyret 20. 5.1987. Arbeidet med å anlegge nytt sidespor til Sørlandsbanen inn 

på området aktualiserte oppdatering av planen. 

 

2 Planprosessen 

Det blei meldt start av planarbeidet 13.09.2016 med annonse i Fædrelandsvennen og på 

kommunens heimeside. Grunneiere, naboer og offentlige myndigheter er varsla 

elektronisk med brev eller via e-post. Da det i hovedsak er samsvar med overordna plan 

og eksisterende arealbruk, er det ikke aktuelt med konsekvensutgreiing 

 

3 Planstatus og rammetilhøve 

Overordna føringer og gjeldende planstatus:  

• Kommuneplanens arealdel godkjent 1.6.2011 

• Kommuneplanens samfunnsdel, godkjent  9.10.2014 

• Reguleringsplan for Vatnestrøm Industriområde 20.5.1987 

I kommuneplanens samfunnsdel er det formulert målsettinger for utvikling av 

kommunen. Under kap. 4 Kommunikasjon: De viktige veivalgene, er følgende strategier 

nevnt: 

• Bidra i arbeidet mot regionale og statlige myndigheter for å få tungtransport fra 

Voss Production AS over til jernbane. 

• Arbeide aktivt for utbedring av fylkesveg 403 og 405.  
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Bilde 1 viser utsnitt av kommuneplanens arealdel  fra området.  
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Bilde 2 viser reguleringsplan for Vatnestrøm Industriområde. 

    

  

4 Planområdet, eksisterende forhold 

4.1  Avgrensing av planområdet 

Området ligger inn mot Sørlandsbanen nordover fra arm av fylkesvei 405, Stasjonsveien. 

Vatnestrøm stasjon er nedlagt for persontrafikk fra 1989, og har i seinere tid fungert som 

bolig. Det er i dag to produksjonsbedrifter på området; Dørfabrikken Vatnestrøm  og 
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Voss Produksjon. Auken i produksjonsvolum, særlig hos sistnevnte, har aktualisert anlegg 

av nytt sidespor inn på området. Prosjektering av dette sidesporet ligger til grunn for 

endringer i planen.  

Videre er det innen planområdet i dag 11 boenheter for bolig og 3 fritidsboliger. I tillegg 

er det en landbruksvirksomhet som driver relativt intensiv små fedrift.  

Planområdet har samme avgrensing som gjeldende reguleringsplan. Mindre avvik skyldes 

endra vann kontur i forhold til grunnkart fra 1987. 

 

 

Bilde 4 viser avgrensing av planområdet. Bildet ble brukt i forbindelse med melding om 

start. 

 

Sørlandsbanen avgrenser planområdet mot øst. Mot sør og vest avgrensas planområdet 

av Ogge-vassdraget; Vatnestrømkilen. 
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Området omfatter hele eller deler av følgjene eiendommer: 

Gnr. Bnr. 

20 20, 22, 23, 24, 28, 30, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 69, 92, 

107, 140, 150, 152, 155, 157, 158, 169, 175, 179,194 

600 405 

 

4.2 Dagens arealbruk  

På industriområdet er det ubygd areal på 47927 m
2
 , gnr. 20 bnr. 140, som eies av 

Iveland kommune. Dette arealet er regulert til næring og friområde. I tillegg har 

kommunen ervervet eller har avtale om å erverve eiendommene 20/53,63, 20/150, 

20/179 og 20/194, søraust i området. Disse siste eiendommene utgjør et samla areal på 

9061 m
2
. 

Voss Produksjon disponerer gnr. 20 bnr. 155; 42975 m
2
. Dørfabrikken Vatnestrøm 

disponerer gnr. 20 bnr. 152; 6218 m
2
.  To ubygde tomter, på til sammen 6715 m

2
,  er i 

privat eie. 

 

Bilde 3 viser gnr. 20 gnr. 140, Vatnestrøm Industriområde. 



Planbeskrivelse Vatnestrøm Industriområde 

 

6 

 

 

På eiendommene 20/20 og 20/22,23,24 er det registrert  til sammen 55,8 daa dyrka 

mark innenfor planområdet, henholdsvis 6,1 og 49,7 daa. Sistnevnte er i drift. 

I forbindelse med opparbeiding av industriområdet er det nydyrka 50 daa på 20/22, 23, 

24. Myrjord fra industriområdet er planert ut på myr- og skogsmark 

 

 

Bilde 6 viser arealressursene på gnr. 20 bnr. 20. Det er registrert 4,3 daa fulldyrka jord og 

1,8  daa innmarksbeite, til sammen 6,1 daa innenfor planområdet. 
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Bilde 7 viser arealressursene på gnr. 20 bnr. 22, 23, 24. Det er registrert 21,9 daa 

fulldyrka jord og 27,8 daa innmarksbeite, til sammen 49,7 daa innen for planområdet. I 

tillegg til dette  er det nydyrka 50 daa på eiendommen i seinere tid. 

 

4.3 Andre kvaliteter i planområdet 

Området, som en del av området rundt Ogge, er registrert som viktig naturtype i 

Miljødirektoratets Naturbase kart. Det er ikke registrert arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse. 

Det er ikke registret verna eller verneverdige kulturminner innenfor planområdet. 
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Bilde 5 viser flyfoto av området fra 2007. 

 

4.4 Veg og trafikk 

Den sentrale vegen på Vatnestrøm; Stasjonsveien, går gjennom sørlige delen av 

planområdet og ender ved det som var Vatnestrøm stasjon ved Sørlandsbanen. 

Vegen som er en arm av fylkesvei 405, har i følge vegvesenet sitt Vegkart  ei 

trafikkmengde på 150 ÅDT, med 10 % lange kjøretøy. Fylkesvegen har fra Skjerkedalen 

ikke gul midtstripe videre mot Vatnestrøm. I følgje ei beregning som er gjort i forbindelse 

med prosjektering av nytt sidespor kjørte det 20 semitrailere til og fra Vatnestrøm 

Industriområde kvar dag i 2016. I vegvesenets database er det siste ti åra registrert 3 

trafikkulykker på Stasjonsveien. To var møteulykker i kurve. Vegen har nedsett 

fartsgrense til 40 km/t med fartsdempere. 
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4.5  Naturforhold 

Store deler av planområdet er aktsomhetsområde Flom i NVE sitt aktsomhetskart. Det er 

ikke gjort flomsonekartlegging i området. Normalvannstand i Ogge sommerstid er 192 

moh. Erfaring tilsier at en vanlig haustflom kan øke dette opp mot 194 moh. Inne på 

industriområdet ligger planert terreng på 197 +/- 0,5 moh. En antar at dette er over en 

200 års flom. Deler av Stasjonsveien vil stå under vann med en vannstand på 195 moh. 

Etter NVE sitt aktsomhetskart er det ikke fare for jord- og flomskred eller snø- og 

steinsprang i planområdet. 

 

5 Planforslaget 

5.1  Hovedtrekk i planforslaget 

Nedenfor er vist plankartet. Det viser 3 felt avsatt til byggeområder næring;  

vareproduksjon. Dette er en videreføring av eksisterende reguleringsplan. 

Det er lagt inn 3 byggeområder bolig. Det er lagt opp til fortetting og konsentrasjon av 

boligområdene. Av 10 mindre felt avsett til bolig i eksisterende reguleringsplan, er 3 i dag 

fritidsbygg. Disse er videreført i planforslaget. 

Det er avsett areal til bane/sidespor inn på industriområdet. Banearealet er offentlig eid. 

Parallelt med sidesporet er avsatt offentlig veggrunn som skal betjene næringsarealet 

mellom sidesporet og Sørlandsbanen; N2. Dette er også trase for hovedledningsnett VA. 

Næringsareala vest for sporet betjenes av eksisterende adkomstveg. Det er avsatt to 

parkeringsareal som skal betjene næringsareala. Det er satt av areal for framtidig 

gang/sykkelveg mot Vatnestrøm oppvekstsenter. Det vil gi en sammenhengende g/s-veg 

ved detaljregulering av området Heimreneset, som er avsatt til framtidig boligbygging i 

kommuneplanens arealdel. 

Friområdet i eksisterende plan blir foreslått erstatta av et friluftsområde som en buffer 

mellom bolig/landbruksareala i vest og industriareala. Friluftsområdet dekker en åsrygg 

mellom bygge- og næringsareala. Arealet er en del av kommunal eiendom.  

Friluftsområdet sør for Stasjonsveien videreføres fra eksisterende plan. 

Friluftsområdet i vann videreføres. 

Landbruksområdet nord for Stasjonsveien videreføres fra eksisterende plan. 
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Bilde 6 Forslag til detaljregulering Vatnestrøm Industriområde 
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Tabell som viser areal fordelt på ulike formål: 

Bygg og anlegg Boligbebyggelse 
Fritidsbebyggelse 
Offentlig tjenesteyting 
Næringsbebyggelse 

37,1 daa 
3,5 daa 
4,0 daa 

73,4 daa 
Samferdselsanlegg og infrastruktur Veg 

Bane 1, Sørlandsbanen 
Bane 2, Sidespor 
Gang/sykkelveg 
Parkeringsplasser 

13,3 daa 
20,7 daa 

5,0 daa 
0,9 daa 
1,7 daa 

Landbruks-, natur-, og frilufts 
formål 

Jordbruk 
Friluftsområder 

177,8 daa 
45,4 daa 

Bruk og vern av vassdrag Natur- og friluftsområde 23,7 daa 
Hensynssoner Faresone - Høgspenningsanlegg 4,8 daa 
 

5.2 Planlagt arealbruk 

Planforslaget gir hjemmel for oppføring av maksimalt  21 boenheter bolig. Av disse er 8 

nye i forhold til eksisterende bebyggelse. Dette blir foreslått som fortetting av 

eksisterende småhusbebyggelse. 

Det er hjemmel for å oppføre 25690 m2 næringsbebyggelse. I dag er det oppført 14227 

m2. 

5.3 Trafikkløsninger 

Sidesporet vil dele industriområdet i en vestlig og østlig del. Den østlige delen vil få ny 

adkomstveg med overgang i plan over sidesporet i sør. Den vestlige delen av 

industriområdet vil ha tilkomst fra eksisterende avkjørsel til Stasjonsveien. Eksisterende 

tilkomster til bolig- fritids- og landbruksbebyggelse blir foreslått opprettholdt. 

5.4 Landbruk 

Det blir foreslått å omregulere gnr. 20 bnr. 20 til byggeområde bolig. Eiendommen er i 

dag regulert til landbruksområde. Eiendommen er totalt 20 daa og registret med 6 daa 

dyrka mark. Dette er et småbruk under dagens konsesjonsgrense og uten boplikt. 

Eiendommen gnr. 20 bnr. 22, 23, 24 blir foreslått opprettholdt som landbrukseiendom og 

arealet innenfor planen gis jordbruksformål. 

5.5 Naturmangfold 

I høve til naturmangfoldlovens § 7 er  planforslaget vurdert ut fra prinsippa i lovens §§ 8-

12. 
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Området er vurdert ut fra kjent kunnskap. Naturbase og Arts databanken er lagt til 

grunn. Det finnes ingen registreringer innenfor planområdet i naturbasen. Planområdet 

er i hovedsak å oppfatte som be bygd og kultivert område. Det er ikke registrert 

prioriterte, trua eller nær trua arter på Norsk rød liste for arter i området. 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Basert på kunnskapsgrunnlaget og  utbygginger i området, er tiltaket vurdert  ikke å gi 

store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning 

Planforslaget vil ikke påvirke spesielle økosystemet. Vurdert ut fra naturmangfoldloven 

blir tiltaket vurdert samla sett ikke å gi negative konsekvenser for naturverdiene i 

området. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaver er ansvarlig for eventuell forurensing og kostnader til å hindre eller avgrense 

skade hviler på denne. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal nyttes. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det skal ved utbygging på området brukes teknikker og driftsmetoder som er mest mulig 

egna og miljøforsvarlig. 

5.6 Teknisk infrastruktur 

Det er kommunalt VA-nett i området og ny bebyggelse må kople seg til dette. 

 

6 Risiko og sårbarhet, ROS-analyse 

6.1  Metode 

Det er brukt sjekklista "ROS-SJEKKLISTE" fra DSB-rapporten ‘GIS i samfunnssikkerhet og 

arealplanlegging.  

Klassifisering av sannsynlighet for hendinger: 

Begrep Frekvens 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50 år 

Mindre sannsynlig Mellom hvert 10 og 50 år 

Sannsynlig Mellom hvert år og hvert  10  år 

Svært Sannsynlig Mer enn en gang vert år 
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Klassifisering av konsekvens av hendinger: 

Begrep Konsekvens 

Ufarlig Ingen skader, ikke behov for reservesystemer 

En viss fare Få/små skader, behov for alternativer 

Kritisk Få/alvorlige skader, driftsstans 

Farlig Dødsfall/alvorlige skader, lengere driftsstans 

Katastrofalt Flere dødsfall/alvorlige langvarige skader, permanent driftsstopp 

 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er gjort ut fra i en risikomatrise der farge viser 

risiko av hending: 

 

     Konsekvens     

Sannsynlighet Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig           

Lite sannsynlig           

      

 

  Uakseptabel risiko 

  

 

  Risiko som vurderes for reduserende tiltak 

 

  Akseptabel risiko 

   

6.2  Risikoforhold 

Tabell over mulige uønska hendinger: 

Hending Aktuelt Sanns. Konsekvens Risiko Kommentar/ 

          Tiltak 

Naturrisiko           

 Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for:     

1.  Skred/ras/ustabil grunn Nei         

2. Flom i vassdrag Ja Lite sanns. En viss fare     

3. Stormflo Nei         

4. Vind-/ekstremnedbør Nei         

5. Skog-/lyngbrann Nei         

6. Radon Usikker       

Løses ihht TEK10  

§ 13-5 

Virksomhet risiko           

 Kan planen få konsekvenser for:         

7. Fare for brann/eksplosjon Nei         

8. Fare for akutt forurensing Nei         
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9. Transport av farlig gods Nei         

10. Forurensa grunn Nei         

11. Dambrudd Nei         

12. Elektromagnetisk felt Ja 

Svært 

sanns. Ufarlig   

Kabling av høgspent 

ved fortetting  

13. Trafikkfare Ja Sannsynlig En viss fare   

Skilting, rutine for 

manuell dirigering  

14. Skipsfart Nei         

15. Fare for 

terror/kriminalitet Nei         

Sårbare objekt           

Vil planforslaget gi økt risiko for:         

16. Natur Nei         

17. Helse- og omsorg Nei         

18. Kulturminner Nei         

19. Offentlige bygninger Nei         

20. Trafikk-knutepunkt Nei         

21. El-forsyning Nei         

22. Tunneler, bruer Nei         

23. Drikkevannsforsyning Nei         

24. Avløp Nei         

25. Installasjoner, nett Nei         

 

Oppsummering av mulige uønska hendinger: 

 

     Konsekvens     

Sannsynlighet Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Svært sannsynlig  12         

Sannsynlig    13       

Mindre sannsynlig           

Lite sannsynlig    2       

 

6.3  Risiko reduserende tiltak 

Hending 12. Elektromagnetiske felt, avbøtes ved kabling av høgspentlinje i byggeområde 

ved fortetting av byggeområda B1 og B2 i faresonen. 

Hending 13. Trafikkfare avbøtes ved skilting av planovergang med høgdebegrensing. Det 

etableres rutine for manuell dirigering ved inn- og utkjøring av tog. 
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7 Merknader til varsel om oppstart 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet 13.09.2016. Det kom inn en merknad til 

meldingen fra grunneiere: 

Vi på g.nr 20 b.nr 22 med omkringliggende naboer ønsker å komme med et innspill til den 

nye reguleringsplanen for Vatnestrøm Industriområde. 

På den gamle reguleringsplanen er det ei grønn sone mellom vannfabrikken og bebyggelsen 

på Nesane. Vi ønsker at denne skal bestå, aller helst utvides til å gjelde hele kommunens 

eiendom mellom Voss og Nesbakken / omkringliggende bolighus. Det oppleves som svært 

viktig at den fjellryggen som ligger mellom oss nå blir værende, både mhp. støy fra 

industriområdet, og synsmessig. Det er pr. i dag ganske mye støy 

fra Voss, og vi regner det ikke som sannsynlig at det blir mindre i fremtiden. 

Mvh Linn Kristin Flaten 

Vurdering: Merknaden er ivaretatt i planforslaget. 


