
Risikotyngdepunkt

Alt. A

Alt.B

Alt.C

Alt.E

Alt.D

Alt.F

Alt.G



 Val av geografisk 

plassering og 

samanlikning mellom 

alternativ

A                                       

Ved idrettsbana

B                              

Kryss til ny 

barnehage

C                                     

Tomt Busengdal 

nord for 

sjukeheimen

D                                  

Vest for skulen

E                           

Eksisterande 

industriområde 

Vinjesanden

F                       Gamle 

barnehage tomta

G                       

Område sør for 

kyrkja/E 39

Trygg Trygg. Trygg. Bra trygg. Trygg. Ikkje heilt  trygg. Trygg.

God avstand til nabo- bygning. 

Ingen risiko for brannspredning.

God avstand til næraste 

nabobygning. Liten grad av 

risiko for spreiing frå 

nabobygg.

God avstand til næraste 

nabobygning. Liten grad 

av risiko for spreiing frå 

nabobygg.

Bra avstand til næraste 

nabobygning. Liten grad av 

risiko for spreiing frå 

nabobygg.

God avstand til næraste 

nabobygning. Liten grad 

av risiko for spreiing frå 

nabobygg.

Ikkje så langt til næraste 

nabobygning. Ein viss grad 

av risiko for spreiing frå 

nabobygg.

God avstand til næraste 

nabobygning. Liten grad 

av risiko for spreiing frå 

nabobygg.

Poengscore 10 10 10 9 10 6 10

Litt usikker Litt usikker Litt usikker Rimeleg sikker. Rimeleg sikker. Rimeleg sikker. Rimeleg sikker.

Kan vere litt utsett ved 

storflaum. Må utgreiast flomfare

Litt usikker med omsyn til 

jord og sørpeskred.

Er litt utsett med omsyn til 

flaum. Terreng må hevast.

Godt sikra mot 

omgjevnadane. Delar av 

området er omfatta av 

aktsemdsone, men ikkje der 

ein skal bygge.

Godt sikra mot 

omgjevnadane men ikkje 

frå Åkerneset

Godt sikra mot 

omgjevnadane. Litt tvil 

med omsyn til flom frå 

Åkerneset

Godt sikra mot 

omgjevnadane.

Poengscore 7 6 8 10 7 9 10

1 (2)alternativ tilkomst. 1 (2)alternativ tilkomst. 

God oversikt

God tilkomst. Bra 

oversikt.

God oversikt, men utsett for 

litt møtetrafikk. 

Poengscore 8 8 9 10 8 8 10

Vurder lokalisering med

tanke på

utrykninsgvegane som er

tilgjengeleg.

Av og påkjøring  til E39 er nok 

det mest usikre. Høg-trafikkert 

veg med noko ulykkesrisiko.

Av og påkjøring  til E39 er 

nok det mest usikre. Høg-

trafikkert veg med noko 

ulykkesrisiko.

Av og påkjøring  til E39 er 

nok det mest usikre. Høg-

trafikkert veg med noko 

ulykkesrisiko.

Av og påkjøring  til E39 er 

nok det mest usikre. Høg-

trafikkert veg med noko 

ulykkesrisiko.

Gode utrykningsvegar 

men lange før ny veg blir 

etablert

Gode utrykningsvegar. Av og påkjøring  til E39 

er nok det mest usikre. 

Høg-trafikkert veg med 

noko ulykkesrisiko.

Poengscore 8 9 9 9 7 9 9

Har stasjonsalternativet 

parkeringsplassar nok?

Stor plass til opparbeiding for 

parkering.

Ikkje så stor plass til 

opparbeiding for parkering.

Bra plass til opparbeiding 

for parkering.

Må innkjøpast  tilstrekkjeleg 

areal.Elles ok.

Må opparbeidast 

tilstrekkjeleg areal.

Truleg tilstrekkjeleg areal. Må innkjøpast 

tilstrekkjeleg areal. Elles 

ok.

Poengscore 10 5 9 10 10 10 10

Beskriv uteområdet i

relasjon til nødvendig

sommar-vedlikehald. Kva

er påkrevd? -

Bra egna areal. Lettstelt og godt 

areal. Må opparbeidast

Ikjkje så bra egna areal. 

Trangt på begge side av 

vegen. Må opparbeidast

Bra egna areal. Lettstelt 

og godt areal. Må fyllast 

opp pga flaumfare.

Bra egna areal. Lettstelt og 

godt areal. Må opparbeidast

Bra egna areal. Lettstelt 

og godt areal. Må 

opparbeidast.

Bra egna areal.Bygga må 

rivast og areal 

opparbeidast.

Bra egna areal. Lettstelt 

og godt areal. Må 

opparbeidast.

Poengscore 7 7 7 7 7 7 7

Beskriv uteområdet i 

relasjon til nødvendig 

vintervedlikehald. Kva er 

påkrevd?

Ikkje noko spesielt etter 

opparbeiding. Godt og lettstelt 

areal

Ikkje noko spesielt etter 

opparbeiding.Trangt med 

omsyn til snøplassering.

Ikkje noko spesielt etter 

opparbeiding. Godt og 

lettstelt areal

Ikkje noko spesielt etter 

opparbeiding. Godt og 

lettstelt areal

Ikkje noko spesielt etter 

opparbeiding. Godt og 

lettstelt areal

Ikkje noko spesielt etter 

opparbeiding. Godt og 

lettstelt areal

Ikkje noko spesielt etter 

opparbeiding. Godt og 

lettstelt areal

Poengscore 8 7 8 8 8 8 8

Poengscore 9 9 8 8 4 9 4

Er tomta stor nok til 

brannstasjon (min. 2,5 

daa). Ja (kjøpe nok areal). Nei Ja (kjøpe nok areal). Ja (kjøpe nok areal). Ja Ja Ja (kjøpe nok areal).

Poengscore 10 X 10 10 10 9 10

Er bygninga sitt indre 

miljø forsvarleg?  Nybygg 

ikkje relevant spørsmål.

Ikkje relevant. Kun aktuelt ved 

etablering av brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i eksisterande 

bygg.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i eksisterande 

bygg.

Ikkje relevant. Kun 

aktuelt ved etablering av 

brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i eksisterande 

bygg.

Ikkje relevant. Kun 

aktuelt ved etablering av 

brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Poengscore 0 0 0 0 0 0 0

Poengscore 0 0 0 0 0 0 0

Poengscore 10 10 10 10 10 10 10

Poengscore 10 7 10 9 10 10 5

Ja

Blir tilpassa.

Poengscore 10 10 10 10 10 10 10

Poengscore 10 10 10 10 10 10 10

Garderobefasilitetar Ja - blir Ja - blir Ja - blir Ja - blir Ja - blir Ja - blir Ja - blir

Poengscore 10 10 10 10 10 10 10

Er bygninga utrusta med,

eller tilpassa for

radiokommu-nikasjon eller

andre tekniske løysingar? Ja-blir. Ja-blir. Ja-blir. Ja-blir. Ja-blir. Ja-blir. Ja-blir. 

Poengscore 10 10 10 10 10 10 10

Radiokommunikasjonstilhø

ve – aksjonsradius
Dekning truleg bra - ikkje målt.

Dekning truleg bra - ikkje 

målt.

Dekning truleg bra - ikkje 

målt.

Dekning truleg bra - ikkje 

målt.

Dekning truleg bra - ikkje 

målt.

Dekning truleg bra - ikkje 

målt.

Dekning truleg bra - 

ikkje målt.

Poengscore 8 8 8 8 8 8 8

Ja Nei. Ja Ja Ja Ja Ja

Ved tilordning og tilpassing. 

Gode utvidingsareal og 

lagerkapasitet.

Nei, lite areaL

Ved tilordning og 

tilpassing. Gode 

utvidingsareal og 

lagerkapasitet.

Nei ikkje til fleire 

avdalingar.

Ved tilordning og 

tilpassing. Gode 

utvidingsareal og 

lagerkapasitet.

Nei ikkje til fleire 

avdalingar.

Nei ikkje til fleire 

avdalingar.

Poengscore 10 1 10 8 10 8 4

Har kommunen prioritet til 

tomta. "Oppsjon" på tomta Kommunen eig tomta.

Kan truleg få kjøpe tomt Kan truleg få kjøpe tomt. 

Grunneigar er positiv til 

salg.

Kommunal eigedom Kommunal eigedom Kan truleg få kjøpe 

tomt.

Poengscore 9 10 8 9 10 10 8

Er lokaliseringa sikra mot 

brann frå dei nære 

omgjevnadene?

Er lokaliseringa sikra mot

ulukker frå dei nære

omgjevnadene?

Vurder lokalisering med

tanke på tilkomstveg i ein

utrykningssituasjon.

2 alternative tilkomster på sikt. 

God oversikt og  lett tilgjengeleg 

stasjons-område. Kan bli 

problem med parkeringved store 

arrangement ved idr.hall

Ein (2) tilkomst. God 

oversikt og svært lett 

tilgjengeleg stasjons-

område. Kan møte 

motgåande traffikk ved 

avkj.E 39

Tomta er ikkje regulert til 

formålet. Vegvesenet har 

motforestillingar til 

avkjørsle, men har vist at 

avkøyrsle kan vere mogleg i 

vest.

Tomta er kommunale 

men ligg i sonekanten for 

evakueringssone for 

Åkerneset.

Er bygninga tilpassa til 

brannstasjon?

Ikkje relevant. Kun aktuelt ved 

etablering av brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i eksisterande 

bygg.

Ikkje relevant. Kun 

aktuelt ved etablering av 

brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Tilgang til tomt med 

omsyn til kjøp og 

regulering og avkjørsle

Må omregulerast. Område LNF. 

Veg og avkjørsle er innregulert.

Tomta er ikkje regulert 

tilformålet , men kan 

truleg omregulerast frå 

LNF, men det kan ta litt 

tid. Uskkert om kjøp/salg

Tomt i kommunal 

eige.Tomta er ikkje regulert 

tilformålet , men kan truleg 

omregulerast frå LNF. Kan 

ta litt tid.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i eksisterande 

bygg.

Har eigedomen kapasitet 

til brannøvingar utandørs?
Ja, veldig godt eigna Ja, veldig godt eigna

Litt dårlig eigna pga plass 

og plassering
Ja, veldig godt eignaJa men litt lite plass

Har bygninga kapasitet til 

organisering som 

brannstasjon? Ja – blir det. Ja – blir det. Ja – blir det. Ja – blir det. Ja – blir det. 

Ja - blir Ja - blir

Spisefasilitetar Ja-blir Ja-blir Ja-blir Ja-blir

Har bygninga plass til

ytterlegare fleire

mannskap og/eller andre

avdelingar?

Møtefasilitetar Ja - blir tilpassa Ja - blir

Ja-blir

1 tilkomst.  God oversikt 

avkjøring.

1 (2)alternativ tilkomst. 

Kan vere problem opp 

mot Åkerneset før ny veg 

vert etablert.

Ja-blir

Tomta ligg i LNF 

område. Nær kyrkja og 

truleg i arkeologiske 

funn område.

Ikkje relevant. Kun 

aktuelt ved etablering av 

brannstasjon i 

eksisterande bygg.

Ja – blir det. 

Ikkje godt eigna. Nær 

kyrkja.

Ja - blir

Ja-blir

Tomta er regulert til off. 

formål . Ligg til rette for 

brannstasjon.

Ikkje relevant. Kun aktuelt 

ved etablering av 

brannstasjon i eksisterande 

bygg.

Ja – blir det. 

Ja, men ikkje så godt eigna 

midt i eit bustradfelt.

Ja - blir



Kostnad med grunn 

,opparbeiding av tomt,veg 

etc

Det må bygges veg til tomta, 

men den skal bygges uan 

sett,elles normal opparbeidings- 

kostnader

Dårlig tomt og store 

opparbeidings- kostnader

Lett opparbeidbar tomt, 

mykje fylling men elles ok.

Lett opparbeidbar tomt, litt 

veg å bygge men elles ok.

kKlar for utbygging, men 

innafor 

oppskyllingsområde. Kan 

kanskje ordnast med 

heving av område.

Dyr pga. riving av 

eksisterande bygg.
Lett opparbeidbar tomt.

 Poengscore 9 4 7 9 9 5 9

Tomteplassering i forhold 

til RTP og innsatstid? Avstand ca 500 m

Avstand ca 600 m Avstand ca 400 m Avstand ca 150 m Avstand ca 2600m før 

bygging av ny veg . Ca. 

1200 etter ny veg. 

Avstand ca 2300m Avstand ca 2300m

Poengscore 9 8 9 10 1 1 1 0

8 8 6 7 5 5 5

Påvirkning landbruk Ikkje dyrka - skog Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Ikkje dyrka Bustadareal Dyrka mark

Poengscore 10 1 1 1 10 10 1

 Poengscore 1 5 5 10 1 10 10

SUM SCORE 201 163 192 202 185 192 179

Tilfredstiller krava: Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja

Ca avstand fra risikotyngdepunkt (Sjukeheimen)til alternativ brannstasjonsplassering i meter

Alt.A Alt.B        Alt.C Alt.D Alt.E Alt.F Alt.G

625 630 450 270 1200/2600 1350 220

Ca snittavstand 

mannskapbustad til 

brannstasjon og til 

risikotyngdepunktet.

2200 1500 1650 1450 2100/5250 2300 1900

Er det kort tid før tomta 

kan takast i bruk

Truleg. Har tilgang, kan 

muligens byggast med disp frå 

regulerinsplan

Ja , har tilgang, men lite 

truleg at ein kan 

gjennomføre på disp

Ikkje så lang, men treng 

nok ein del 

sakshandsamings-arbeid

Må avklarast gjennom 

reguleringsplan, kan vere 

utfordrande mtp avkøyring

Ja, men vil nok møte 

motstand frå fylket med 

omsyn til oppskylling.

Ingen Stor Ingen Ingen

Påvirkning vassdrag 

(Stordalvassdraget og 

Midtbustelva/Litleelva ) Stor Middels Middels

Nei, ein god del 

rivingsarbeid. Kan møte 

lokal motsyand.

Ja, men ligg nær kyrkja 

og utfordringar knytt til 

arkeologi og avkølrsle.,


