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1 INNLEDNING 

1.1   HENSIKT 

På oppdrag fra Sandslimarka 260 AS utarbeider Opus Bergen AS detaljregulering for gnr. 116, 
bnr. 119 mfl., i Ytrebygda bydel, Bergen kommune. Blant oppgavene for arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven (PBL) er å: 

§ 3-1.h) «fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø 
og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» 

Hensikten med en risiko- og sårbarhets- (ROS) analyse er å avdekke forhold som kan øke risiko 
og sårbarhet i samfunnet. Formålet med denne analysen er å avdekke hvilke risiko- eller 
sårbarhetsforhold som er til stede i planområdet/ influensområdet og eventuelt hvilke nye 
risiko- eller sårbarhetsforhold som tilføres i forbindelse med ny utbygging eller endret areal-
formål. PBL setter følgende krav til risiko- og sårbarhetsanalyse: 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbar-
hetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise 
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggings-
formål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med 
fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Plan-
myndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

 

1.2   OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER 

Statlige planretningslinjer (SPR) er nasjonale forventninger til planlegging som kommunen 
skal legge til grunn i sin planlegging. Dette er hjemlet i PBL § 6-2. Følgende retningslinjer er 
særlig aktuelle: 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
 

Sentrale regionale og kommunale planer/ dokumenter: 

• FylkesROS Hordaland 2015 

• Regional klimaplan 2014-2030 

• Kommuneplanens arealdel (KPA) 2018  

• ROS-analyse til KPA 2018 

• Bergen ROS 2020. En trygg by for fremtiden 
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2 METODE 

Metoden som er benyttet i ROS-analysen er en grovanalyse basert på prinsippene i NS5814 
«Krav til risikovurderinger» og DSB-veileder for metode for ROS-analyse i planleggingen (DSB 
2017).  

En ROS-analyse skal kartlegge uønskede hendelser og beskrive virkninger en eventuell hend-
else kan få. I kapittel 4 gjennomgås aktuelle faremoment for de tre hendelsesområdene liv og 
helse, miljø og økonomiske/ materielle verdier. En kort beskrivelse av faremomentet begrun-
ner hvorvidt det er aktuelt eller ikke. Alle aktuelle faremoment omtales i nærmere detalj (i 
kapittel 5), og ved behov gjennomføres risikoanalyse etter kriterier gitt i kapittel 2. For de 
tema som slår ut i risikoanalysen, er det drøftet mulige risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak 
i kapittel 6. Metoden er en grovanalyse og kan deles inn i følgende trinn: 

1. Identifisering av uønskede hendelser ved gjennomgang og ev. supplering av sjekkliste 
2. Risikoanalyse av aktuelle uønskede hendelser for planlagt situasjon 
3. Evaluering av risiko i planområdet og som følge av planen, samt forslag til avbøtende tiltak 

 

2.1    VURDERING AV RISIKO, RISIKOAKSEPTKRITERIUM 

Modellen under (figur 1) viser skjematisk sammenhenger mellom årsaker til uønskede hend-
elser, sårbarhet, ulike typer barrierer og konsekvenser. 
 

 

Figur 1: Modell for ROS-vurdering i et planområde viser skjematisk sammenheng mellom årsaker til uønskede 
hendelser, sårbarhet, barrierer og konsekvenser. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2017. 

 
Risiko kan defineres som: «Et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier, og hvor risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for 
og konsekvensene av de uønskede hendelsene» (Rausand & Utne 2009). 
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Risiko blir i denne sammenhengen definert utfra sannsynlighet for, og konsekvens av, hend-
elser. For å vurdere sannsynlighet og konsekvens, legger man til grunn akseptkriterier, som 
gir et grunnlag for beslutning om hva som er akseptabel risiko.  

Denne ROS-analysen er koordinert og gjennomført av Opus Bergen AS. Analysen baserer seg 
på utførte utredninger og rapporter knyttet til reguleringsplanen, undersøkelser og rapporter 
utført i forbindelse med tilgrensende reguleringsplaner, samt offentlig tilgjengelige data knyt-
tet til samfunnssikkerhet. I tillegg er det foretatt kartanalyser og befaring av analyseområdet. 
For arbeidet med fareidentifisering ble prosjektleder for planen inkludert i arbeidet for å 
identifisere farer og eventuell relevans for videre analyse. 

I risikoanalysen plasseres de aktuelle faremomentene inn i en risikomatrise gitt av faremo-
mentets sannsynlighet og konsekvens.  

Bergen kommune har i Byrådssak 54/13 vedtatt følgende risikoakseptkriterier: 

 

Sannsynlighetsinndeling 

Sannsynlighet  

S5 Én hendelse oftere enn hvert 20. år 

S4 Én hendelse per 20 – 200. år 

S3 Én hendelse per 200 – 1 000. år 

S2 Én hendelse per 1 000 – 5 000. år 

S1 Én hendelse sjeldnere enn 5 000. år 
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Konsekvensinndeling  

Konsekvens Liv og helse 

K1 Ubetydelig/ ufarlig 
- Ubetydelig personskade 
- Ingen fravær 

K2 
Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

- Mindre personskade 
- Sykemelding i noen dager 

K3 Betydelig/ kritisk 
- Betydelig personskade 
- 0 – 10 personer alvorlig skadd 
- Personer med sykefravær i flere uker 

K4 Alvorlig/ farlig 
- Alvorlig personskade 
- 10 – 20 personer alvorlig skadde 
- 1-10 personer døde 

K5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

- Svært alvorlig personskade 
- Mer enn 20 alvorlig skadde personer 
- Mer enn 10 døde personer 

  

Konsekvens Miljø (jord, vann og luft) 

K1 Ubetydelig/ ufarlig 
- Ubetydelig miljøskade 
- Mindre utslipp 
- Ikke registrerbar resipient 

K2 Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

- Mindre alvorlig, men registrerbar, skade 
- Noe uønsket utslipp 
- Restaureringstid mindre enn 1 år 

K3 Betydelig/ kritisk 
- Betydelig miljøskade 
- Betydelig utslipp 
- Behov for tiltak 
- Restaureringstid 1 – 3 år 

K4 Alvorlig/ farlig 
- Alvorlig miljøskade 
- Stort utslipp med behov for tiltak 
- Restaureringstid 3 – 10 år 

K5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

- Svært alvorlig miljøskade 
- Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak 
- Restaureringstid mer enn 10 år 

 

Konsekvens Økonomiske/ materielle verdier 

K1 Ubetydelig/ ufarlig 
- Ubetydelig skade 
- Mindre enn 500 000 kr 
- Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad 

K2 Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

- Mindre skader 
- 500 000 – 10 mill. kr 
- Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer 

K3 Betydelig/ kritisk 
- Betydelige skader 
- 10 – 100 mill. kr 
- Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn 

K4 Alvorlig/ farlig 
- Alvorlige skader 
- 100 – 500 mill. kr 
- Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere måneder   Andre 

avhengige systemer rammes midlertidig 

K5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

- Svært alvorlige skader  
- Mer enn 500 mill. kr 
- Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes 

permanent ut av drift 
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Risikomatrise  

Konsekvens 

 

   Sannsynlighet 

 
 
Ubetydelig/ 

Ufarlig 

Mindre 
alvorlig/  
En viss fare 

 
Betydelig/ 

Kritisk 

 
Alvorlig/ 

Farlig 

Svært 
alvorlig/ 
Katastrofe 

  K1 K2 K3 K4 K5 

Én hendelse oftere enn 
hvert 20. år 

 
S5 

     

Én hendelse per 

20 – 200. år 

 
S4 

     

Én hendelse per  200 
– 1 000. år 

 
S3 

     

Én hendelse per        
1 000 – 5 000. år 

 
S2 

     

Én hendelse sjeld-nere 
enn 5 000. år 

 
S1 

     

 

• Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned 
til gul eller grønn 

• Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn som reduserer risiko 

• Grønt felt indikerer akseptabel risiko 
 
 

2.2    RISIKO- OG SÅRBARHETSREDUSERENDE TILTAK  

Risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak knyttes til reduksjon av risiko ved å redusere sann-
synlighet (forebyggende) og/ eller konsekvens (beredskap). Typisk kan være å få redusert fare-
momentet fra gul til grønn sone. Forslag til risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak gis i risiko-
analyse av representative uønskede hendelser (kapittel 6). Det kan også foreslås tiltak for 
hendelser som ikke havner i risiko, med formål å gjøre forholdene enda bedre. 

 

2.3    FORUTSETNINGER 

Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse er overordnet og kvalitativ, og fokuserer hoved-
sakelig på planlagt arealbruk i planområdet. Når den eksisterende situasjon påvirker den nye 
arealbruken, inkluderes også dagens situasjon. 
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3 ANALYSEOMRÅDET 

Planområdet Sandslimarka utgjør 25,5 daa, og omfatter gnr. 116, bnr. 119 m.fl. i Ytrebygda 
bydel, Bergen kommune. Området er lokalisert på Sandsli, sør for Skranevatnet, med tilkomst 
fra sørvest via veien Sandslimarka. Planområdet grenser mot bybanen i sørvest og gangveien 
langs Sandslielva i øst (figur 2-3). Området er i hovedsak bebygd for næring og parkering. For 
å muliggjøre gode løsninger for allmenheten, ble planområdet varselet nokså romslig, og 
inkluderer dermed trafikkareal og grøntareal.  

 

Figur 2: Planområdet for Sandslimarka (vist med svart stiplet linje) utgjør 25,5 daa. Kilde: Opus. 

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 avsatt til bebyggelse og anlegg. 
Hovedarealet i plan inngår i gjeldende reguleringsplan Sandsli Vest fra 2015 (arealplan-ID 
61500000) som BK1, med arealformål kontor. I samme plan inngår trafikkareal og barnehage 
i sør, kombinerte formål bolig/ forretning/ kontor/ tjenesteyting i vest, og grøntareal i øst. I 
vest og sørvest berører planområdet reguleringsplan Bybanen Rådal-Flesland fra 2014 
(arealplan-ID 61170000). I forslag til ny KPA (2018) er planområdet vist som byfortettingssone. 

Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for boliger i form av blokkbebyggelse og konsen-
trert småhusbebyggelse. Tiltaket et tenkt utformet i kvartalsstrukturer med gårdsrom og gode 
tverrforbindelser. Bilparkering legges under grunnen, mens gårdsrommene kan huse sykkel-
fasiliteter og grønne kvaliteter. Omkring kvartalstrukturene skal det tilrettelegges for gode 
kvaliteter i tilstøtende byrom med gunstige forbindelser til bybanestopp, grøntdrag og øvrige 
omgivelser.  
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Renovasjon foreslås løst som rundsløyfe i tilknytning til gatetun, torg og utearealer. Det åpnes 

for bevertning/ tjenesteyting/ kontor på totalt inntil 400 m2. Næring i form av dagligvare/ 

forretning var en del av planforslag ved offentlig ettersyn. Dette er nå helt ute av planen, sam-

men med varelevering knyttet til slike formål. Varelevering for øvrige formål skal i hovedsak 

skje i parkeringskjeller med kassebil e.l. Levering til barnehage er lagt i lomme utenfor bolig-

området. 

Planområdet er i utgangspunktet småkupert, men har blitt planert ut til parkeringsplasser i 

øst, sør og vest. Helt i øst faller terrenget nokså bratt ned en ca. 10 m høy skråning mot turvei 

som går parallelt med Sandslielva som drenerer Skranevatnet. For øvrig har planområdet et 

svakt fall mot sør. Utenom bebygde areal og asfalterte flater finnes skogsvegetasjon i elve-

dalen i øst, og ellers avgrensede klynger med trær henholdsvis nord og sør for eksisterende 

bygningsmasse. Både Skranevatnet og Sandslielva ligger utenfor plangrensen.  

 
 

 

 

 

            

Figur 3: Øverst: Plan-
området i Sandsli-
marka pr. tidlig 
februar 2019, avgren-
set med rød stiplet 
linje. Sandslielva 
passerer like øst for 
planområdet. Kilde: 
https://kart.1881.no/. 
Nederst: Illustrasjons-
plan pr. mars 2021. 
Kilde: TAG Arkitekter. 

https://kart.1881.no/
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4 FAREIDENTIFISERING 

Sjekkliste for identifikasjon av mulige faremomenter i planområdet. Kommentarer er gitt til 
høyre i tabellen nedenfor. Aktuelle faremoment omtales ytterligere i kapittel 5. 

Nr Faremomenter Aktuelt Kilde Kommentar 

Naturfarer 

1 Ras/ fjellskred Nei http://atlas.nve.no  
https://kart.dsb.no/ 

Planområdet ligger ikke 
innenfor aktsomhetsområde for 
fjellskred 

2 Jordskred Nei http://atlas.nve.no  
https://kart.dsb.no/ 

Planområdet ligger ikke 
innenfor aktsomhetsområde for 
jordskred   

3 Flomskred Nei http://atlas.nve.no 
https://kart.dsb.no/ 

Planområdet ligger ikke 
innenfor aktsomhetsområde for 
flomskred   

4 Steinsprang Nei http://atlas.nve.no 
https://kart.dsb.no/ 

Det er ingen naturlig bratte 
skrenter eller fjell i 
planområdet. Det er ikke 
registrert aktsomhetsområder i 
DSB sitt aktsomhetskart 

5 Snøskred Nei http://atlas.nve.no  
https://kart.dsb.no/ 

Planområdet er relativt flatt og 
ikke vurdert som utsatt for 
snøskredfare. Det er ikke 
registrert aktsomhetsområde 
for snøskred i området 

6 Sørpeskred Nei http://atlas.nve.no  
https://kart.dsb.no/ 

Planområdet er flatt og ikke 
vurdert som utsatt for 
sørpeskredfare 

7 Sekundærvirkning 
av skred 

Nei http://atlas.nve.no  
 

Sekundærvirkninger av skred 
kan skje når skredutløp treffer 
vann og danner en flodbølge, 
eller ved treff i andre løsmasser. 
I og nær planområdet mangler 
forutsetningene for 
sekundærvirkninger av skred 

8 Masseutglidning Nei http://geo.ngu.no/ 
kart/losmasse/ 
http://atlas.nve.no  

Løsmassedekket i mesteparten 
av planområdet er tynt og vil 
være lite utsatt for masse-
utglidning. Grunnforholdene i 
elvedalen i øst er mer uvisse, 
fordi arealene ligger under 
marin grense   

http://atlas.nve.no/
https://kart.dsb.no/
http://atlas.nve.no/
https://kart.dsb.no/
http://atlas.nve.no/
https://kart.dsb.no/
http://atlas.nve.no/
https://kart.dsb.no/
http://atlas.nve.no/
https://kart.dsb.no/
http://atlas.nve.no/
https://kart.dsb.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/%20kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/%20kart/losmasse/
http://atlas.nve.no/
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9 Marine avsetninger Ja http://geo.ngu.no/k
art/losmasse/ 
http://atlas.nve.no  
 

De lavestliggende delene av 
planområdet i sør og øst ligger 
under marin grense. Det er 
derfor mulighet for at det finnes 
marine avsetninger i elvedalen i 
øst. Tema vurderes  

10 Kvikkleire Ja http://geo.ngu.no/k
art/losmasse/ 
http://atlas.nve.no  

Kvikkleire er opprinnelig avsatt   
i sjø. Marin grense går gjennom 
sørøstre del av planområdet. 
Det kan derfor ikke utelukkes at 
kvikkleire opptrer langs 
Sandslielva i ytterkant av 
planområdet. Tema vurderes  

11 Flom Ja http://atlas.nve.no  
 

Arealene langs Sandslielva like 
utenfor plangrensen i øst er 
flomutsatte. Maksimal vann-
standsstigning 2-3 m (jf. NVE 
Atlas) vil gi oversvømmelse av 
dalbunnen her. Tema vurderes 

12 Overvann/ urban 
flom 

Ja Klimaprofil 
Hordaland (2016) 

Stormark/ Sweco 
(2019):                    
VA-rammeplan 
www.bergenskart. 
no 

Nokså store deler av plan-
området består av tette flater. 
Sammen med ca. 15 % forventet 
økning i nedbørmengder på 
Vestlandet fram mot år 2100, er 
overvann/ urban flom en aktuell 
hendelse. Tema vurderes 

13 Isgang Ja www.bergenskart. 
no 

Sandslielva, like utenfor 
plangrensen i øst, har relativt 
liten vannføring og et 
beskjedent fall ned fra 
Skranevatnet. Likevel kan 
oppstuving av is, som igjen kan 
forårsake isgang, sannsynligvis 
skje iblant. Selve planområdet 
vurderes imidlertid å være lite 
utsatt. Tema vurderes 

14 Vanninntrenging Nei http://atlas.nve.no  Byggetekniske standarder sikrer 
mot vanninntrengning 

15 Stormflo/ 
havnivåstigning 

Nei DSB (2016). Hav-
nivåstigning og 
stormflo: 
http://www.kartver
ket.no/sehavniva/se
havnivalokasjonside
/?cityid=92154&city 
=Bergen#  

Planområdet ligger omkring 50 
moh. og har ikke tilknytning til 
sjø 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://www.kartverket.no/sehavniva/sehavnivalokasjonside/?cityid=92154&city%20=Bergen
http://www.kartverket.no/sehavniva/sehavnivalokasjonside/?cityid=92154&city%20=Bergen
http://www.kartverket.no/sehavniva/sehavnivalokasjonside/?cityid=92154&city%20=Bergen
http://www.kartverket.no/sehavniva/sehavnivalokasjonside/?cityid=92154&city%20=Bergen
http://www.kartverket.no/sehavniva/sehavnivalokasjonside/?cityid=92154&city%20=Bergen
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16 Ekstremnedbør Ja Klimaprofil 
Hordaland (2016)  

Det er estimert 15 % mer 
nedbør på Vestlandet i år 2100, 
og flere dager pr. år med 
ekstremnedbør. Klimaendring-
ene vil føre til mer overvann. 
Planområdet har høy andel 
tette flater. Tema vurderes  

17 Vind  Ja Klimaprofil 
Hordaland (2016) 

Harstveit (2006): 
Kartlegging av eks-
treme vindforhold i 
Bergen kommune 
https://www.met.n
o/publikasjoner/me
t-eport/met.../MET-
report-03-2006.pdf 

Selve planområdet ligger lavt i 
terrenget, og er omgitt av 
bebyggelse og skog. Det er 
usikkert hvordan fremtidige 
klimaendringer vil påvirke 
vindforholdene. Ifølge Harstveit 
(2006) ligger Sandslimarka i en 
del av Bergen som er minst 
vindutsatt. Likevel er trevelt 
observert i området. Det 
antydes vindhastighet opp mot 
35 m/s. Tema vurderes  

18 Skog- og 
gressbrann 

Ja www.bergenskart. 
no 

Befaring 

Østre del av planområdet 
tilhører et større, sammen-
hengende skogslandskap.   
Tema vurderes  

19 Radon Ja http://kart.dsb.no/ 

 
Planområdet ligger i et område 
med moderat til lav aktsomhet 
for radon. Tema vurderes 

20 Farlige terreng-
formasjoner 
(skrenter/ stup) 

Ja www.bergenskart. 
no 

Befaring 

Utsprengningsarbeid i 
forbindelse med etablering av 
bybanen og P-plass for bil har 
forårsaket en 6-7 m høy 
skjæring sørvest i planområdet. 
Skrenten er sikret med gjerde. 
Tema vurderes 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

21 Virksomheter med 
fare for brann eller 
eksplosjon 

Nei www.google.no/ 
maps 

 

Mesteparten av planområdet 
består av nedlagte parkerings-
arealer og nedlagte 
kontorlokaler. Området skal 
transformeres til boligområder 
og noe næring. Det er ikke kjent 
at det er virksomhet i nærheten 
med særlig fare for brann eller 
eksplosjon 

22 Akutt forurensing 
fra nærliggende 
virksomhet 

  Nei http://www.miljost
atus.no/kart/  
 

Det er ingen kjente bedrifter 
med utslipp til vann eller luft i 
og rundt planområdet. Ingen 

https://www.met.no/publikasjoner/met-eport/met.../MET-report-03-2006.pdf
https://www.met.no/publikasjoner/met-eport/met.../MET-report-03-2006.pdf
https://www.met.no/publikasjoner/met-eport/met.../MET-report-03-2006.pdf
https://www.met.no/publikasjoner/met-eport/met.../MET-report-03-2006.pdf
http://kart.dsb.no/
http://www.google.no/%20maps
http://www.google.no/%20maps
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
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 bedrifter i nærområdet er 
vurdert å utgjøre risiko for 
planområdet  

23 Trafikkulykker Ja https://www.vegve
sen.no/vegkart/ 

Sivilingeniør Helge 
Hopen AS 2020  
og 2021 

Det er ikke registrert trafikk-
ulykker på lokalveinettet i eller 
nær planområdet. Flere ulykker 
på tilliggende veinett. Tema 
vurderes 

24 Trafikkulykker med 
farlig gods 

Nei http://kart.dsb.no/ Det er ikke registrert transport 
av farlig gods på det lokale 
veinettet som ligger nærmest 
planområdet 

25 Skipshavari Nei www.bergenskart. 
no 

Ikke aktuelt. Området ligger ikke 
ved sjø 

26 Ødeleggelse av 
kritisk infrastruktur 

Nei www.bergenskart. 
no 

Planområdet grenser mot by-
banetraséen, som går mellom 
Bergen sentrum og Bergen 
lufthavn Flesland. Bybanen er 
ikke utsatt for ødeleggelse ved 
tiltak i planområdet. Det er 
ingen annen kjent kritisk infra-
struktur (veier, høyspentkabler 
eller lignende) som vil påvirkes 
av tiltak i planen. VA-nett i 
planområdet vil oppgraderes i 
forbindelse med plan og gi en 
forbedret situasjon  

27 Grunnforurensing Nei Miljøstatus 
http://www.miljost
atus.no/kart/ 

Aktsomhetsrapport 
Bergen kommune 
(2019) 

Det er ikke registrert forurenset 
grunn ifølge Miljøstatus. Områd-
ets bruk og status tilsier heller 
ikke forekomst av grunnforu-
rensing. Bergen kommunes akt-
somhetskart viser at det finnes 
én oljetank på eiendommen, 
men området er ikke registrert 
som aktsomhetsområde 

28 Luftforurensing  Ja Miljøstatus 
http://www.miljost
atus.no/kart/   

Denby (2014) 

Utslipp til luft er presentert på 
et overordnet, grovmasket nivå i 
ruter på 5x5 km2 i Miljøstatus 
sitt kartverk. Det fremkommer 
forholdsvis høye verdier av SO2, 
CO2, NOx og svevestøv. Tema 
vurderes  

29 Stråling fra 
høyspentanlegg 

Nei http://kart.dsb.no/ 
 

Det er ingen høyspentledninger 
i umiddelbar nærhet til 
planområdet 

https://www.vegvesen.no/vegkart/
https://www.vegvesen.no/vegkart/
http://kart.dsb.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://kart.dsb.no/
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30 Samlokalisering 
med sårbare objekt 

Nei http://kart.dsb.no/ 
 

Ingen sårbare objekt i plan-
området, ifølge DSBs kartinnsyn.  
På naboeiendommer mot sør og 
sørvest finnes barnehager 

31 Skytebane Nei www.bergenskart. 
no 

Ikke aktuelt for planområdet 

32 Militære områder Nei www.bergenskart. 
no 

Ikke aktuelt for planområdet 

33 Støy Ja Statens vegvesen 
2019: Vegtrafikk-
støy 

Sørbø 2021: Støy-
utredning 

Planområdet ligger utenfor rød 
(>65 dBA) og gul støysone (55-
65 dBA) for veitrafikk knyttet til 
hovedveinettet i Ytrebygda. 
Bybanen, som grenser mot plan-
området i sørvest, vil lokalt 
generere støy tilsvarende gul 
støysone, likeså lokal biltrafikk 
og framtidig biltrafikk inn til 
planområdet. Tema vurderes 

34 Støy eller støv fra 
industri/ næring 

Nei Egen vurdering Ingen støyende/ støvende 
næringsvirksomhet nær 
planområdet 

Beredskapstiltak av betydning for arealplanleggingen 

35 Utrykningstid 
brannvesen 

Nei https://kart.dsb.no
/https://www. 
google.no/maps  
Reiserute  

En eventuell brann vil fanges 
opp av brannvesenets 
beredskap. Planområdet ligger 
ca. 9,5 km / 16 min estimert 
normal kjøretid fra Fana 
brannstasjon. Brannbil under 
utrykning vil normalt komme 
raskere frem. Innsatstid i 
tettsteder skal ikke overstige 20 
min (jf. forskrift om organisering 
og dimensjonering av brann-
vesen). Planområdet ligger 
innenfor krav til utrykningstid 

36 Utrykningstid 
ambulanse 

Nei https://www.google
.no/maps  

Reiserute 

Haukeland universitetssjukehus 
ligger ca. 14 km / 23 min 
kjøretid fra planområdet. Ved 
utrykning påregnes kortere tid. 
Det er også luftambulanse ved 
dette sykehuset 

37 Vanntrykksoner/ 
slukkevanns-
kapasitet 

Nei Stormark/ Sweco 
(2019):                    
VA-rammeplan 

Sikres i VA-rammeplan 

http://kart.dsb.no/
https://kart.dsb.no/
https://kart.dsb.no/
https://www.google.no/maps
https://www.google.no/maps
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5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

Gjennom fareidentifisering i sjekklisten er det definert 10 naturfarer og 3 menneske- og virk-

somhetsbaserte farer i eller nær planområdet. Disse er: 

 

Flere av faremomentene hører naturlig sammen, da samme fenomen kan være årsak til ulike 

uønskede hendelser. Marine avsetninger og kvikkleire forutsetter begge at finsedimenter har 

blitt avsatt under havnivå. Tilsvarende har naturfarene flom, overvann/ urban flom, isgang og 

ekstremnedbør alle bakgrunn i store nedbørmengder som vedvarer over noe tid.  

I dette kapittel utredes faremomentene som er identifisert i sjekklisten og risikovurderes etter 

Bergen kommune sine vedtatte akseptkriterier der dette er aktuelt. 

 

5.1   MARINE AVSETNINGER OG KVIKKLEIRE 

Sørøstre del av planområdet ligger under marin grense (figur 4), derfor kan i teorien marine 

avsetninger forekomme.  Det er likevel ikke registrert faregrad eller risiko for kvikkleire i plan-

området (figur 5). Kvikkleireskred kan oppstå i områder med marine leirtyper, det vil si leirer 

som er avsatt i saltvann da havnivået var høyere under og etter den siste istiden (NVE 2011, 

rev. 2014). Kvikkleire er finkornet sediment der kornstrukturen kan kollapse og bli flytende 

ved utvasking av salt, selv om sedimentet i utgangspunktet er fast.   

Sannsynlighet: Løsmassene i området består ifølge NGU av bart fjell med stedvis tynt dekke. 

Dette stemmer godt med observasjoner gjort under befaring, hva angår de ikke-utbygde 

arealene som ligger over og nær marin grense. Her ligger løsmasser i lommer mellom berg-

blottinger. Sannsynligheten for å finne marine avsetninger eller kvikkleire som utgjør risiko, 

anses som svært liten, og i praksis fraværende, i de delene av planområdet som skal bebygges.  

Ved utføring av tiltak vil området bearbeides og løsmasser fjernes. Under en slik prosess vil 

man få et godt bilde av berggrunn og løsmasser i området. Arealene i dalføret langs Sandsli- 

Naturfarer Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Pkt. 9 Marine avsetninger Pkt. 23 Trafikkulykker   

Pkt. 10 Kvikkleire Pkt. 28 Luftforurensing 

Pkt. 11 Flom Pkt. 33 Støy 

Pkt. 12 Overvann/ urban flom   

Pkt. 13 Isgang   

Pkt. 16 Ekstremnedbør   

Pkt. 17 Vind   

Pkt. 18 Skog- og gressbrann   

Pkt. 19  Radon   

Pkt. 20 Farlige terrengformasjoner 
(skrenter/ stup) 
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elva ligger under marin grense og vil kunne ha innslag av marine avsetninger under et øvre lag 

med fluviale avsetninger. Disse arealene blir ikke omfattet av utbyggingsplaner.  

Sannsynligheten for en alvorlig hendelse knyttet til marine avsetninger og kvikkleire er vurdert 

til S1; én hendelse sjeldnere enn hvert 5 000. år.  

Konsekvens: Utglidning av marine avsetninger har først og fremst konsekvenser for materi-
elle verdier, ved at det kan oppstå setningsskader på bygg/ infrastruktur. For liv og helse, samt 
miljø, er det ikke vurdert å være særlige konsekvenser knyttet til en hendelse. 

• Liv og helse: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 

• Miljø: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 

• Materielle verdier: K2 – Mindre alvorlig/ en viss fare 
 

Risikovurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Sannsynlighet Konsekvens 
Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Liv og helse X     X      X   

Miljø X     X     X   

Materielle verdier X      X    X    

Alle tema har akseptabel risiko (grønn kategori). Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 4: Marin grense i Sandslimarka er markert med blå stiplet linje. Sørlige, og spesielt østlige, deler av plan-
området (vist med rød linje) ligger under marin grense. Kilde: NGU – Nasjonal løsmassedatabase. 
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Figur 5: Arealer over og under marin grense. Kartet viser også mulighetene for marine leiravsetninger. Marin 
grense er markert med blå, stiplet linje, mens planområdet er vist med rød linje. Kilde: NGU – Nasjonal løsmasse-
database.  

 

5.2   FLOM, OVERVANN/ URBAN FLOM, ISGANG OG EKSTREMNEDBØR 

Det er forventet at årsnedbøren i Hordaland vil øke med ca. 15 % fram mot år 2100, og at det 

vil komme flere perioder med ekstremnedbør. Dette vil gi flere flomsituasjoner. Når natur-

områder bygges ut, blir det mindre direkte infiltrasjon i grunnen. Det blir mer overvann og 

mulighet for urban flom, dersom utbyggingen ikke tar høyde for økte vannmengder. Store 

deler av planområdet er relativt åpent og flatt i dag, men er utbygd med parkeringsplasser og 

bygningsmasse. Derfor har området allerede dårlig naturlig infiltrasjon og redusert fordrøy-

ning. Utbyggingen vil gi flere bygninger i området, slik at den naturlige infiltrasjonen og grunn-

ens fordrøyningskapasitet vil svekkes ytterligere. 

Økt nedbør, og flere perioder med ekstremnedbør, vil gi hyppigere, og mer omfattende flom-

mer i Sandslielva, som drenerer Skranevatnet (41 moh.) i nord og elvedalen like øst for plan-

området. NVE sitt aktsomhetskart for flomfare (figur 6) viser at en kan forvente inntil 2-3 m 

vannstandstigning i både Skranevatnet og elveløpet ved flom. I tilfeller med maksimalt vann-

standsnivå, vil også en smal sone innenfor østre del av planområdet bli oversvømt. Dersom 

flomsituasjon oppstår i perioder når Skranevatnet er islagt, vil isgang kunne inntre i Sandsli-

elva. Risikoen for naturskade anses imidlertid liten, dels fordi elva har lite fall ut fra Skrane-

vatnet, og dels fordi store trær som vokser tett inn mot elveløpet vil ha en betydelig bremse-

effekt. 
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Figur 6: Aktsomhetskart flom viser at både Skranevatnet og Sandslielva vil bli berørt av flom. Planområdet for 
Sandslimarka er avmerket med rød linje. Kilde: NVE Atlas. 

 

Sannsynlighet: Store deler av planområdet vil dekkes med tette flater. Det er ikke åpne vann-

veier i planområdet, men en elv like utenfor plangrensen i øst. Vann vil kunne hope seg opp i 

området og føre til skade på bygg/ infrastruktur. Jamfør VA-rammeplan (Stormark/ Sweco 

2019) vil det etter utbygging være et noe mindre areal med tette flater enn før utbygging. 

Sannsynligheten for en uønsket hendelse knyttet til flom, overvann/ urban flom, isgang og 

ekstremnedbør er vurdert til S4; én hendelse per 20 – 200. år. 

Konsekvens: En hendelse knyttet til flom, overvann/urban flom, isgang og ekstremnedbør har 
først og fremst konsekvenser for materielle verdier, ved at det kan oppstå skader på bygn-
inger, eiendeler o.l. For liv og helse, og miljø, er det ikke vurdert å være konsekvenser. 
  

• Liv og helse: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 

• Miljø: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 

• Materielle verdier: K3 – Betydelig/ kritisk 
 

Risikovurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Sannsynlighet Konsekvens 
Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Liv og helse    X  X      X   

Miljø    X  X     X   

Materielle verdier    X    X    X  

Materielle verdier havner i gul risikokategori. Avbøtende tiltak vurderes i kapittel 6. 
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5.3   VIND 

Klimaprofil for Hordaland (2016) viser at det er usikkert hvordan klimaendringene vil påvirke 

vindforhold. FylkesROS for Hordaland (2015) vurderer at det er middels sannsynlighet 

(mellom hvert 5. og 25. år) for sterk vind i form av stormer og orkaner i Hordaland.  

Planområdet ligger i en del av Bergen som i rapporten Kartlegging av ekstreme vindforhold i 

Bergen kommune (Harstveit 2006) har laveste ekstremverdier for vind. Heller ikke lokale 

topografiske forhold tilsier at selve planområdet har spesielt værutsatt beliggenhet (figur 7).   

 

 

Figur 7: Kart over 50-års verdier av 3 sek vindkast for Bergen kommune, 10 m over bakken. Sandslimarka (vist 
med rød sirkel) ligger innenfor sone 35 m/s. Planområdet mangler tydelige bakketopper, som ville ha gitt et til-
legg på 5 m/s. Kilde: Harstveit 2006.  

 

Det ble observert ett rotvelt av furu i området, sannsynligvis forårsaket av kraftig vind kombi-

nert med tidligere hogst i tilliggende område i vest (figur 8). Det vil være viktig å vurdere 

sikkerheten i planområdet med tanke på andre trær som står utsatt til for å bli blåst ned.  

Det er krav om at bygninger og byggverk må prosjekteres og konstrueres slik at de tåler sterk 

vind. Dimensjonerende vindstyrke defineres av Direktoratet for byggekvalitet, basert på 

meteorologiske framskrivinger. Det bør gjøres vurderinger av vindforsterkningen i forbindelse 

med utforming av bygg i planområdet, og det må da tas høyde for å redusere vindhastigheten 

i fasaden før den treffer bakken.  

Vindlaster er omhandlet i egne prosjekteringsstandarder. Forholdet til vind må ivaretas gjen-

nom byggesaken. Temaet vurderes derfor ikke som aktuelt for risikovurdering. 
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Figur 8: Furu i planområdet som har veltet på rot. Årsaken er trolig en kombinasjon av vind og tidligere hogst. 
Foto: Opus. 

 

5.4   SKOG- OG GRESSBRANN 

Østre del av planområdet ned mot Sandslielva er i dag skogkledd. Skogbrann representerer 

derfor en réell fare i området. Ved utbygging av planområdet vil resterende vegetasjon på 

flatene som tas i bruk, bli fjernet og senere revegetert så langt det er mulig og hensiktsmessig.  

Sannsynlighet: Planområdet opprettholdes i stor grad av bebyggelse, samtidig beholdes 

større grøntområder med skog på tilliggende arealer i øst. Det vil derfor være sannsynlig at 

skogbrann kan oppstå og påvirke planområdet. 

Sannsynligheten for en uønsket hendelse er vurdert til S4; én hendelse per 20 – 200. år.  

Konsekvens: En brannhendelse kan ha store materielle konsekvenser, men ubetydelige 
konsekvenser for liv og helse, da mennesker forventes å kunne evakuere ved en slik hendelse. 
Miljøet vil ikke ha varige skader av en skogbrann. Områdets plassering, med god tilkomst for 
brann- og redningsbiler, samt kort responstid ved en eventuell brann, er med på å redusere 
konsekvensen ved en eventuell hendelse. Det er også stor sannsynlighet for at en brann vil 
oppdages hurtig og at beboere får gode muligheter til å evakuere. 
  

• Liv og helse: K1 – Ubetydelig/ ufarlig  

• Miljø: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 

• Materielle verdier: K3 – Betydelig/ kritisk 
 



  ROS-analyse 

 

22  

Risikovurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Sannsynlighet Konsekvens 
Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Liv og helse    X  X      X   

Miljø    X  X     X   

Materielle verdier    X    X    X  

Materielle verdier havner i gul risikokategori. Avbøtende tiltak vurderes i kapittel 6. 

 

5.5   RADON 

Radon er en edelgass og har derfor svært liten evne til å binde seg til andre stoffer. Radon-

atomene kan lett unnslippe berggrunn og jord og komme ut i luften som pustes inn. Utendørs 

vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn gjen-

nom sprekker og utettheter mellom byggegrunn og bygning, for deretter å oppkonsentreres i 

innemiljø. Radon er knyttet til utvikling av lungekreft hos mennesker. Det er satt en grense-

verdi for hvor mye radon man kan ha i et innemiljø. Tiltaksgrense er 100 Bq/m3, men det er 

ønskelig med så lave nivåer som mulig. Maksimumsgrenseverdi for radon er 200 Bq/m3. 

Grovkartlegginger fra NGU viser at det er lav til moderat aktsomhetsgrad for radon i plan-

området. Radon kan ikke måles i byggegrunn, men Byggteknisk forskrift TEK17 stiller krav til 

radonreduserende tiltak i alle nybygg. Bergen kommune anbefaler at radon måles i alle boliger 

med oppholdsrom i de tre laveste etasjene ned mot bakken. 

Radon er en pågående prosess, og ikke en uønsket hendelse som sådan. Krav i TEK17 § 13-5 

anses som tilstrekkelige for å sikre mot radon i planområdet. Tema risikovurderes ikke. 

 

5.6   FARLIGE TERRENGFORMASJONER (SKRENTER OG STUP) 

Store deler av planområdet er i dag utplanert eller bebygd. I øst og nordøst finnes en naturlig 

bratt skråning på inntil 15-25 grader ned mot elvedalen langs Sandslielva (figur 9). Ellers er 

det mot bybanetraséen og parkeringsplass sørvest i planområdet nylig etablert en bratt fjell-

skjæring med høyde inntil 6-7 m (figur 10-11).  
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Figur 9: Det er størst naturlig bratthet (15-25 %) nordøst i planområdet. Kilde: https://atlas.nve.no. Ved 
bygging av bybanen og parkeringsplass ble det i tillegg etablert en bratt fjellskjæring sørvest i planområdet 
(markert med rød stjerne). 

 

 

Figur 10: Lokalisering av fjellskjæring mot bybanetrasé og parkeringsplass sørvest i planområdet. Foto: Opus. 

 
 

https://atlas.nve.no/
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Figur 11: Fjellskjæring mot bybanetrasé og parkeringsplass sørvest i planområdet. Foto: Opus. 

 

Sannsynlighet: Ved utvikling av planområdet vil terrengforholdene endre seg. Brattskrenten 

mot bybanetraséen og parkeringsplass sørvest i planområdet, som i dag er sikret med netting-

gjerde på toppen, vil i sin helhet bli sprengt bort. Skråningen øst og nordøst i planområdet 

ventes å bestå, helt eller delvis, ved utbygging. 

Sannsynligheten for en alvorlig hendelse knyttet til naturlig farlige terrengformasjoner (skren-

ter og stup) er vurdert til S4; én hendelse per 20 – 200. år. 

Konsekvens: Uønskete hendelser knyttet til farlige terrengformasjoner kan ha mindre alvor-
lige konsekvenser for liv og helse, og ubetydelige skader for miljøet og materielle verdier. 
  

• Liv og helse: K2 – Mindre alvorlig/ en viss fare 

• Miljø: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 

• Materielle verdier: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 
 

Risikovurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Sannsynlighet Konsekvens 
Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Liv og helse    X   X     X  

Miljø    X  X     X   

Materielle verdier    X  X     X   

Liv og helse havner i gul risikokategori. Avbøtende tiltak vurderes i kapittel 6. 

 

5.7   TRAFIKKULYKKER 

Planområdet omfatter ingen større veisystemer, og det er ikke registrert trafikkulykker i, eller 
tett opp mot, området. På lokalveinettet lenger sør i Sandslimarka, hvor tilkomst med bil til 
planområdet vil skje, er det registrert 14 ulykker, med varierende skadeomfang og gjennom-
gående moderat alvorlighetsgrad. For øvrig inntrer en del trafikkulykker langs større veier litt 
lenger unna planområdet; Rv. 580 Flyplassvegen i sør, Fv. 171 Sandslivegen i øst og nye Fv. 
556 Ytrebygdsvegen i vest (figur 12). Det er også risiko for at trafikkulykker kan inntre langs 
bybanetraséen og ny gang-/ sykkelveg, som begge passerer kloss inntil planområdet i sørvest. 
Både helt vest og helt sør i planområdet er det etablert krysningspunkt (figur 13). Informasjon 
om eventuelle ulykker i tilknytning til bybanen er ikke kjent.  
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Figur 12: Antall registrerte trafikkulykker pr. 23.03.2021 (vist med grønne sirkler) i og omkring planområdet i 
Sandslimarka (avgrenset med blå strek). Kilde: Statens vegvesen, vegkart. 

 

  

 

Figur 13: Krysningspunkt for bybanen og gang-/ sykkelveg lengst vest (t.v.) og lengst sør (t.h.) i planområdet. 
Foto: Opus.  

 

Veinettet i Sandslimarka vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere trafikken fra de 

planlagte boenhetene. Bortsett fra veikryss er det ikke grunnlag for å peke ut spesielt risiko-

utsatte områder, eller ulykkestyper, på tilførselsveinettet.  

Det planlegges for opp mot ca. 226 nye boenheter i Sandslimarka, hvorav ca. 173 leiligheter 

og 53 konsentrert småhusbebyggelse. Tilkomst med bil vil skje fra sør, via veien Sandslimarka, 

som etter hvert knytter seg mot Sandslivegen og Flyplassvegen. Planforslaget legger opp til 
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totalt ca. 182 parkeringsplasser. Parkeringsdekningen er satt til 0,8 plasser per 100 m2 bolig. 

Flere trafikkregulerende og konfliktdempende tiltak ligger inne i revidert planforslag.   

Internt i planområdet var det tidligere lagt opp til både varelevering for dagligvare og reno-

vasjon i en rundsløyfe på gatetun i tilknytning til uteoppholdsarealer. Dagligvare er ikke lenger 

en del av planen, og varelevering med store kjøretøy/ lastebil er derfor ikke lenger en faktor. 

Renovasjonstjenester vil fortsatt foregå langs gatetunet, som dermed blir et sambruks-

område. Det kan by på utfordringer å ha sambruksområder hvor store kjøretøy iblant vil måtte 

bruke arealer som nyttes av myke trafikanter som gang-/ sykkelveg, til lek og annet formål, 

noe som kan forårsake uheldige trafikksituasjoner. Planen legger til rette for at kjøring skal 

skje via kjøresløyfe, slik at tunge kjøretøy skal unngå å rygge. Det er også satt krav til tømme-

frekvensen i området, som sikrer en forutsigbarhet og begrensning i renovasjonstjenester.        

BIR stiller følgende krav til tømmefrekvens i en kommentar til renovasjonsteknisk plan (RTP): 

• Restavfall – ikke oftere enn 1 gang i uken. 
• Matavfall – ikke oftere enn 2 ganger i måneden. 
• Papir/ papp/ drikkekartong og plastemballasje – ikke oftere enn 1 gang i måneden. 

 
Varelevering til barnehage er planlagt i lomme utenfor boligområdet. Det legges ikke lenger 

opp til næring, med tjenesteyting/ bevertning/ kontor på inntil 1 000 m2. Næringsarealene 

skal være avgrenset til maksimalt 400 m2 totalt, og virksomhet vil begrenses slik at varelever-

ing skal kunne foregå med liten bil/ kassebil i parkeringsanlegg. Hensikten er å unngå vare-

levering med lastebil på gatetun i planområdet, og i stedet kanalisere trafikken til inn-/ ut-

kjøring til P-kjeller. 

Sannsynlighet: Det vil alltid være en viss risiko for at trafikkulykker inntreffer når bybanen og 
sykkelvei passerer tett innpå planområdet, og store kjøretøy tidvis vil bruke uteoppholds-
arealene innenfor planområdet i forbindelse med renovasjonstjenester og annet. Siden vare-
levering tidligere var en viktig faktor internt i planområdet, som nå er borte, vurderes sann-
synlighet for en hendelse å være redusert i forhold til i planforslaget som ble lagt ut på 1. 
gangshøring. I stedet for potensielt flere vareleveringer daglig, i tillegg til renovasjon, begren-
ses kjøringen nå til avfallshenting fra én til maksimalt fire ganger i uken. 

Sannsynligheten for en uønsket hendelse er vurdert til S3; én hendelse per 200 – 1 000. år.  

Konsekvens: En trafikkulykke kan potensielt ha alvorlige konsekvenser for liv og helse og 
materielle verdier. Miljøet vil i mindre grad ta varig skade av en hendelse, men noe utslipp/ 
forurensning kan forekomme. Nærvær av bybane og sykkelvei fører hver for seg til at trafikk-
ulykker med stor alvorlighetsgrad kan inntreffe. Ulykker som involverer kjøretøy, ventes ikke 
å få like alvorlige konsekvenser, fordi området har lave fartsgrenser, kombinert med flere 
avbøtende tiltak i planforslaget. Sambruksområdene innenfor planområdet vil sikres ved at 
det etableres kjøresløyfer, gode siktlinjer og rette strekk. Gang- og sykkelvei parallelt med 
Sandsliheiane nord i planområdet vil bidra positivt til sikkerheten for myke trafikanter. 
 

• Liv og helse: K3 – Betydelig/ kritisk 

• Miljø: K2 – Mindre alvorlig/ en viss fare 

• Materielle verdier: K2 – Mindre alvorlig/ en viss fare 
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Risikovurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Sannsynlighet Konsekvens 
Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Liv og helse   X     X    X  

Miljø   X    X     X  

Materielle verdier   X    X     X   

Liv og helse, miljø og materielle verdier havner alle i gul risikokategori. Avbøtende tiltak 

vurderes i kapittel 6.  

 

5.8   LUFTFORURENSNING 

Kartlegging av luftkvalitet i Bergen kommune (Denby 2015) viser at planområdet ligger i et 

område med forholdsvis lav årsmiddelkonsentrasjon av NO2 (2012-2014); 10-20 µg/m3 (figur 

14). Usikkerheten bak tallene er <2 µg/m3. Planområdet ligger utenfor inversjonssoner, og i 

et forholdsvis åpent skogsterreng mellom Nordåsvatnet og Grimstadfjorden i nord og Fana-

fjorden i sør. Senter av området ligger ca. 450 m fra Fv. 171 i sør og øst og Fv. 556 i vest, og 

ca. 900 m fra Rv. 580 Flyplassvegen i sør. På et overordnet nivå (5 x 5 km2 ruter) viser ellers 

Miljøstatus forholdsvis høye verdier av SO2, CO2 og svevestøv. Utslipp fra BIR sitt forbrennings-

anlegg i Rådalen, ca. 2,7 km mot sørøst, samt Rv. 580 Flyplassvegen og andre større veisystem-

er rundt området, gir trolig stort utslag på denne grovmaskete kartleggingen, som tillegges 

mindre vekt i denne vurderingen av luftkvalitet. Med dette som bakteppe vurderes ikke luftfor-

urensning som en aktuell problemstilling som kan utløse uønskede hendelser i planområdet. 

 

 

Figur 14: Årsmiddelkonsentrasjon NO2 (2012-2014) Bergen kommune. Planområdet er vist med rød sirkel. Kilde: 
Denby 2015.  
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5.9   STØY 

Støy kan påvirke trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial atferd negativt og 

bidra til stressrelatert sykdom. Vegtrafikk er den støykilden som plager flest mennesker 

(Norsk forening mot støy). Det tillates ikke oppført støyfølsom bebyggelse, for eksempel bolig, 

skole eller barnehage, innen rød støysone (>65 dBA). I gul støysone (55-65 dBA) kan ny støy-

følsom bebyggelse vurderes, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold (jf. T-

1442/2016).  

Planområdet ligger godt utenfor rød og gul støysone for veitrafikk knyttet til hovedveinettet i 

Ytrebygda (figur 15). Figur 16 viser at også lokalveiene rundt planområdet gir forholdsvis liten 

støybelastning inn mot boligområdene. Bybanen, som grenser mot planområdet i sørvest, vil 

generere noe mer støy; tilsvarende gul støysone, helt inn mot fasadene (Sørbø/ Sweco 2021) 

(figur 17). Blant annet kan krengestøy utgjøre en støykilde. Figur 18 viser beregnet støynivå  

ved fasade fra bybane for mest støyutsatte etasje i bygningene som vender ut mot bybanen. 

Den mest aktuelle støyen vil trolig oppleves av naboer, i anleggsperioden. Sandslimarka ligger 

utenfor flystøysoner.  

Sannsynlighet: Det er ikke ventet at planområdet vil være støyutsatt når det er ferdig etablert, 

forutsatt at støyreduserende tiltak, jamfør støyrapport, iverksettes. 

Sannsynligheten for en uønsket hendelse er vurdert til S4; én hendelse per 20 – 200. år. 

 

 

Figur 15: Støysituasjonen langs veier omkring planområdet i Sandslimarka (avgrenset med blå strek). Prognosene 
omfatter IKKE bybanen, som passerer nær planområdet. Tegnforklaring: Rød (>65 dBA) og gul (55-65 dBA) støy-
sone. Kilde: Statens vegvesen 2021. Innfelt: Trafikktall for veier nær opp mot planområdet, prognoseår ca. 20 år 
fram. Kilde: Sørbø/ Sweco 2021, basert på trafikknotat og epost fra Opus.   
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Figur 16: Uskjermet støynivå fra vegtrafikk. Kilde: Sørbø/ Sweco 2021.   
 

 

Figur 17: Beregnet støynivå Lden (dB) fra bybanen. Ny bebyggelse er markert med brunt. Beregningshøyde 1,5 m 
over lokalt terreng. Kilde: Sørbø/ Sweco 2021. 
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Figur 18: Beregnet støynivå Lden (dB) ved fasade fra bybane for mest støyutsatte etasje. Kilde: Sørbø/ Sweco 2021. 

 

Konsekvens: Det er særlig liv og helse som blir påvirket av støy, ikke miljø og materielle verdi-
er. Støy kan påvirke trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial atferd negativt 
og bidra til stressrelatert sykdom. Vegtrafikk er den støykilden som plager flest mennesker.   
 

• Liv og helse: K2 – Mindre alvorlig/ en viss fare 

• Miljø: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 

• Materielle verdier: K1 – Ubetydelig/ ufarlig 
 

Risikovurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Sannsynlighet Konsekvens 
Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Liv og helse    X   X     X  

Miljø    X  X     X   

Materielle verdier    X  X     X    

Liv og helse verdier havner i gul risikokategori. Avbøtende tiltak vurderes i kapittel 6. 

 

5.10   BEREDSKAPSTILTAK AV BETYDNING FOR AREALPLANLEGGINGEN 

Det er ikke identifisert aspekter ved beredskapstiltak av betydning for arealplanlegging som 

tilsier spesiell risiko eller sårbarhet. Utrykningstider og vanntrykk/ slukkevannskapasitet ut-

redes derfor ikke videre. 
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6 RISIKO- OG SÅRBARHETSREDUSERENDE TILTAK 

6.1   FLOM, OVERVANN/ URBAN FLOM, ISGANG OG EKSTREMNEDBØR 

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Materielle verdier kommer ut i gul risikokategori, slik at avbøtende tiltak bør vurderes. Det er 

generelt viktig å etablere mest mulig naturlig vegetasjon, og naturlige økosystem, med evne 

til å infiltrere vann. Videre bør bygninger og anlegg gis en plassering og utforming som redu-

serer faren for overvann/ urban flom.  

Det er utarbeidet VA-rammeplan i forbindelse med tiltak i planforslaget som tar opp i seg 

fremtidig situasjon med klimaendringer og økt nedbør. Denne viser at det blir mer overvann 

på tomten, men at dette kan håndteres lokalt på tomten gjennom å etablere sandfang for å 

samle opp overvannet som belaster tomten, og fordrøye dette før det ledes til infiltrasjon i 

omliggende terreng. 

Det er sikret i bestemmelsene at videre detaljprosjektering skal baseres på VA-rammeplan og 

løses i henhold til den til enhver tid gjeldende VA-norm for Bergen kommune. 

 

6.2   SKOG- OG GRESSBRANN 

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Materielle verdier kommer ut i gul risikokategori, slik at avbøtende tiltak bør vurderes. Urbane 

strukturer i planområdet vil fungere som buffer mot omkringliggende terreng hvor tørke, 

kombinert med tilfeldig eller påsatt ild, kan forårsake skog- og gressbrann. Planområdets 

plassering nær vei forenkler tilkomst for slukkemannskaper. Det må være tilstrekkelig 

slukkevannkapasitet og slukkevannuttak i planområdet. Brannstasjonen på Paradis er vedtatt 

flyttet til Lagunen, noe som vi gi kortere responstid ved brann. 

Eksisterende beredskap og føringer lagt i VA-rammeplanen vurderes som tilstrekkelig med 

tanke på å håndtere risiko for skog- og gressbrann. 

 

6.3   FARLIGE TERRENGFORMASJONER (SKRENTER OG STUP) 

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Liv og helse kommer ut i gul risikokategori, slik at avbøtende tiltak bør vurderes. En brattskrent 

mot bybanetraséen og parkeringsplassen sørvest i planområdet vil ved utbygging bli sprengt 

bort. Skråningen øst og nordøst i planområdet ventes å bestå, helt eller delvis, ved utbygging. 

Det bør vurderes å sette opp gjerde, eller etablere andre former for stengsel, på toppen av 

skråningen. Slike tiltak må imidlertid ikke hindre mulighet for allmenn ferdsel gjennom om-

rådet. 
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6.4   TRAFIKKULYKKER 

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Liv og helse, miljø og materielle verdier kommer alle ut i gul risikokategori, der avbøtende 
tiltak bør vurderes. Planen må legge til rette for å ivareta tryggheten til myke trafikanter, med 
gode forhold for gående, syklende og barn som leker. Det går bybane og opparbeidet sykkelvei 
like sørvest for planområdet, men planen gir ikke mulighet for å iverksette tiltak for å holde 
farten til biltrafikk eller sykkeltrafikk nede (fartsdumper, lav fartsgrense, skilting og liknende).  

Oversiktlige kryssløsninger/ kjøresløyfer, god bredde på gatetun (4,5-5,5 m) og god belysning 
internt i planområdet kan sikre at myke trafikanter og kjørende ser hverandre. Nedkjøring til 
parkeringskjeller er helt sør i planområdet, og sikrer at det blir minimalt med personbiltrafikk 
innenfor boligområdet. Tiltak som fartsbegrensninger innenfor planområdet (gangfart) og 
valg av belegg på gatetun kan være av betydning. Det er knyttet krav til antall tømminger for 
avfall, noe som begrenser kjøring med tunge kjøretøy og gir en forutsigbarhet med tidspunkt 
for tømming.  

Som et viktig avbøtende tiltak er dagligvare med tilhørende varelevering tatt ut av planen ved 
2. gangslevering. Dermed elimineres i det alt vesentlige transport som er knyttet til vare-
levering i planområdet.  

I bygge- og anleggsfase sikrer bestemmelsene at det skal utarbeides en plan som redegjør for 
blant annet trafikkavvikling og trafikksikkerhet, noe som sikrer forholdene i den mest utsatte 
fasen.  

Mobilitetsplan gjør rede for trafikksikkerhet knyttet til planområdet, og forholdene vurderes 
som tilfredsstillende. 

 

6.5   STØY 

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Liv og helse kommer ut i gul risikokategori, slik at avbøtende tiltak bør vurderes. Når det 
gjelder midlertidig støy for naboer, er det sikret i bestemmelsene § 2.2.1 at støy i anleggs-
perioden skal holdes innenfor kravene i T-1442/2016. Dette innebærer at det må utføres 
støyvurderinger ved arbeider. Dersom nivåene overgår kravene i T-1442, må aktuelle avbøt-
ende tiltak gjennomføres, som støyskjerming. Bestemmelsene sikrer videre at det skal ut-
arbeides en tiltaksplan for sikring av omgivelsene/ avbøtende tiltak for bygge- og anleggs-
perioden. Dette innebærer at omgivelsene skal beskyttes mot blant annet støy og andre 
ulemper. Jamfør støyrapport (Sørbø/ Sweco 2021) kan området for øvrig skjermes mot støy 
fra vei og bane. Forslag til støyreduserende tiltak er vist i figur 19. 
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Figur 19: Beregnete støynivå etter støyskjermingstiltak (1,5 m høy skjerm/gjerde vist med blå strek) foreslått av 
Sørbø/ Sweco 2021. T.v.:  Beregnet støynivå Ld/Lden (dB) fra veitrafikk ved barnehagens uteareal. T.h.: Skjermet 
støynivå fra bybane. 
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7 USIKKERHET 

Denne analysen bygger på foreliggende planer og kunnskap. Risikobildet kan endres dersom 

det kommer ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg i planen. Dersom slike endringer gir en 

vesentlig økning i risiko, må det vurderes om risikoanalysen skal oppdateres. 

Denne typen analyser vil alltid inneholde en viss usikkerhet, fordi de bygger på kvantifisering 

av sannsynlighet. Det kan være flere forhold som ligger til grunn for denne usikkerheten. Det 

er ikke alle hendelser hvor man har tidligere erfaringer, eller metoder for å beregne frekvens, 

eller for å gi eksakte beregninger av sannsynlighet. I disse tilfellene må sannsynlighet vurderes 

ut fra faglig skjønn, noe det vil være usikkerhet knyttet til selv om det er kvalifisert personell 

som foretar vurderingene. Dette vil også gjelde for vurdering av virkningen av avbøtende 

tiltak. 

I tillegg kan det finnes uforutsette hendelser som ROS-analysen ikke har avdekket. ROS-

analysen må derfor være et utgangspunkt for planen, slik den foreligger, men risikovurder-

inger må være et løpende tema i det videre planarbeidet og i prosjekteringen av tiltak, for å 

sikre at de til enhver tid aktuelle uønskede hendelsene blir håndtert. 
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8 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhets (ROS) analysen er utarbeidet etter Bergen kommune sine vedtatte 
akseptkriterier og tar for seg risiko- og sårbarhetsfaktorer i tilknytning til tiltak i planforslag 
for Sandslimarka, gnr. 116 bnr. 119 m.fl. i Ytrebygda, Bergen kommune. 

Gjennom fareidentifiseringstabell (kapittel 4) er det identifisert 13 faremoment, fordelt på 10 
naturfarer og 3 menneskeskapte farer. Det er videre foretatt vurderinger/ utredninger og 
risiko- og sårbarhetsanalyse av de aktuelle faremomentene (kapittel 5).  

Ved en utbygging vil planområdet endre karakter, og det vil bli flere mennesker som ferdes i, 
og til og fra, området. Det stiller videre krav til at sikkerheten i planområdet er tilpasset dette.  

Det er kun avdekket faremoment i gul risikokategori, der avbøtende tiltak bør vurderes (kapit-
tel 6). Det er også vist hvilke regler/ forskrifter som er aktuelle. Følgende faremoment i gul 
risikokategori er identifisert: 

Flom, overvann/ urban flom, isgang og ekstremnedbør  

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Skog- og gressbrann  

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Farlige terrengformasjoner  

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Trafikkulykker 

Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Støy 

Liv og helse Miljø Materielle verdier 
  

Av tabellen går det frem at risiko knyttet til flom, overvann/ urban flom, isgang og ekstrem-
nedbør, samt skog- og gressbrann, først og fremst innebærer risiko for materielle verdier. 
Disse hendelsene vurderes ikke å være i et omfang som skaper stor risiko for liv og helse eller 
miljø. Risiko knyttet til trafikkulykker innebærer risiko for både liv og helse, miljø og materielle 
verdier. Farlige terrengformasjoner og støy innebærer begge størst risiko for liv og helse, og i 
liten grad risiko for miljø og materielle verdier.    

Forutsatt at tiltakene som ligger i ROS-analysen, planens bestemmelser og utformingen av 
tiltak blir fulgt opp, og overordnet beredskap, regler og forskrifter (blant annet TEK17) blir 
etterlevd, vurderes risiko og sårbarhet i planområdet å være akseptabel for det planlagte 
tiltaket.   

Hvis utbyggingen endrer karakter og formål som ikke samsvarer med dagens informasjon, kan 
det være behøv for en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.  
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Nettkilder 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): http://kart.dsb.no/ 

Miljødirektoratet (MD): http://www.miljostatus.no/kart/  

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): http://geo.ngu.no/kart/arealis/  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), atlas: https://atlas.nve.no. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), elvenett: http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

Statens vegvesen, vegkart: https://www.vegvesen.no/vegkart  
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