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Lokaliseringsanalyser og relaterte analyser

• Finne tomt for en skole

• Finne lokaliseringer for massedeponi

• Finne lokalisering for ny godsterminal

• Hvor er det egnet med ny boligbygging

• Fjernvarmeanlegg

• Etc

Lokaliseringsanalyse => GIS-analyse + plankompetanse



Ulike datakilder kan brukes til mye

• Høydekoter

• Bygningsdata fra matrikkelen

• Vegnettverk

• Eiendomsdata fra matrikkelen

• Plandata

• Ulike grønne interesser og andre felleskapsinteresser

• Etc



Høydedata

• Hvilke områder ligger for høyt i terrenget til at det er formålstjenlig? For eksempel 150 moh?

• Hvilke områder er for bratte til å egne seg som byggeland eller lekeareal?

• Hvilke områder er synlige fra lang avstand?

• Hvordan er solforholdene på ulike lokaliteter?



Matrikkelen

• Hvor mange boliger finnes innen 3km radius?

• Hvilken boligtypesammensetning er det?

• Hvem eier de ulike eiendommene?

• Hvilke grunnkretser har størst boligvekst siste 5 år?



Lokaliseringsanalyse gjøres med bruk av overlay

• Bruker temaanalyser og legger de oppå hverandre med overlayfunksjonene i 
GIS. 

• Enkel matematikk, pluss og minus



Eksempel tomtesøk ungdomsskole i Arna

• Bergen kommune var oppdragsgiver

• Oppdraget utført i 2011

• Eiendomsklassifikasjon – ønsket å finne store, kommunalt eide eiendommer

• Lokalisering ift bosettingsmønster

• Eiendommer med få m2 per kvadratmeter eiendom

• Lavere enn 150 m.o.h.

• I hovedsak flatere enn 1:3.

• Aktuelle tomter ble identifisert og vurdert ift planstatus og annen egnethet 
(tilkobling til gs-system, antall boenheter innenfor 4km langs gangveg, 
sol/skyggeforhold, små konflikter mot grønne interesser etc). 













Massedisponering i Bergen

• Oppdrag for Bergen kommune

• Innledende GIS-basert arealsøk etter steder å benytte overskuddsmassene

• Deretter supplering og siling basert på lokalkunnskap

• Videre GIS- og planbasert konsekvens- og nyttevurdering ift å gi en 
anbefaling

Arealanalyse Siling KU, kostnader og anbefalinger



Kriterier i det innledende søket

• Ikke over 200 moh.

• I utgangspunktet hvor som helst i kommunen, men ikke i bebygd område.

• Ikke i svært konfliktfylte områder ift verneinteresser (A-verdi/ nasjonalpark el)

• Mål om å finne lokaliteter i alle bydeler

• Ikke i drikkevannskilder eller nedslagsfelt til disse





Siling

• Arealsøket resulterte i 72 lokaliteter 

• Grovsiling 
• Formål: redusere til et håndterbart og realistisk antall for videre KU på kommuneplannivå. 

• gjort etter overordnete kriterier som størrelse, konfliktnivå, muligheter for etterbruk, tidsperspektiv, kostnader og 
gjennomførbarhet, og i form av kvalitative og planfaglige vurderinger i arbeidsgruppen. 

• 25 lokaliteter for konsekvensutredning. 
• systematisk med tanke på å avgjøre tvilstilfeller og anbefale eller fraråde lokaliteter innarbeidet i forslag KPA. 

• 6 lokaliteter i Åsane, 3 lokaliteter i Arna, 9 lokaliteter i Fana, 2 lokaliteter i Ytrebygda, 4 lokaliteter i Laksevåg, og 1 lokalitet i 
Fyllingsdalen. 

• Samlet anslått deponivolum for lokaliteter som er konsekvensutredet er ca. 16 mill. m3. 

• I tillegg kommer volumer knyttet til 2 lokaliteter som er vurdert som mulig steinbrudd og pukkverk. 



KONSEKVENSUTREDNING

• Følger metode for konsekvensvurderinger slik den fremgår av veileder T-1493 

• Temaer som er gjenstand for konsekvensutredning ble definert innledningsvis

• nærmiljø, friluftsliv, naturmangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, landbruk, støy, 
forurensning, trafikksikkerhet og økonomi/kostnader 

• Trinnene i metoden: 

1. Beskrivelse 

2. Verdivurdering 

3. Beskrivelse av mulige virkninger og konsekvenser ("omfang") 

4. Konsekvensvurdering 

5. Samlet vurdering 

• I hovedsak benyttet kjent kunnskap og tilgjengelige databaser 

• + støyrapport

• + verdivurderinger

• + forurensing til luft fra arealinngrep og transport (generell beskrivelse)



Støy 

• Det er utarbeidet en samlet støyrapport for alle lokaliteter.

• Støymessige konsekvensene som følge av støy generert fra aktiviteter tilknyttet deponering av masser. 

• Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i 4 meter høyde over terreng. 



Investeringsbehov og økonomisk bærekraft 

• For hver lokalitet er det gjort et grovt anslag på investeringsbehov for å angi terskelkostnader knyttet til den 

enkelte lokalitet. 

• Med terskelkostnader menes kostnader/investeringer for å gjøre lokaliteten klar til bruk. Terskelkostnadene 

omfatter tilretteleggingskostnader (kommunalteknisk infrastruktur) og andre kostnader som følge av tiltaket 

(utbedring av tilstøtende infrastruktur o.l) 

Terskelkostnad < 5 mill. kr. = lav 

Terskelkostnad 5 – 10 mill. kr. = middels 

Terskelkostnad > 10 mill. kr. = høy 

• Videre er det gjort et anslag for utlegging av toppdekke for ulike typer lokaliteter for antatt fremtidig 

bruksformål. 



Forurensing til luft 

• Forurensing som følge av endret arealbruk 

• Nyere forskning har vist at arealbruk og arealbruksendringer medfører betydelige 

klimagassutslipp. 

• Forurensing fra transport eller mobile kilder

• For en 20 tonns lastebil som kjører i 50 km/t på en veg med 6% helning kan forbruket øke 

med 420-445% i forhold til å kjøre i 80 km/t på horisontal veg. Avgassene NOx, Pm og HC 

vil også øke noe, men ikke tilsvarende like mye som forbruket av drivstoff.  










