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Forord
Asplan Viak har vært engasjert av Bergen kommune v/Etat for utbygging for å utarbeide
detaljregulering for Fyllingsdalen, gnr. 22 bnr. 6 m.fl. Bjørgeveien i Bergen kommune. Planen skal
legge til rette for 5 kommunale utleieboliger med tilhørende infrastruktur.
Etter 1. gangs høring av planforslaget i perioden 17.04.2021-01.06.2021 er det, med grunnlag i
mottatte merknader, og etter avtale mellom forslagsstiller og planmyndighetene i Bergen kommune,
besluttet å revidere ROS-analysen som lå ved planforslaget til offentlig høring. Revidert ROS-analyse
(dette dokumentet) bygger i stor grad på tidligere ROS-analyse, men inneholder også utfyllende
vurderinger knyttet til planlagt tiltaks mulige påvirkning på nærmiljøet, herunder mottatte
merknaders uttrykte frykt for kriminalitetsutvikling i området, innspill fra medvirkningsprosess
høsten 2021 og barn- og unges oppvekstsvilkår.
ROS-analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i DSBs veileder
for ROS-analyse i planleggingen (2017). Parallelt med planarbeidet har Bergen kommune ved
Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, sammen med andre kommunale etater arbeidet med ROSvurdering knyttet til etablering og drift av de boligenhetene som dette planforslaget legger til rette
for.

Bergen, 18.03.2022

Rune Fanastølen Tuft
Fagansvarlig

Karianne Eriksen
Kvalitetssikrer
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SAMMENDRAG
Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Fyllingsdalen, gnr. 22 bnr. 6 m.fl. Bjørgeveien er risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som lå ved planforslaget til 1. gangs behandling revidert.
Revidert ROS-analyse svarer ut noen av de spørsmål og signaliserte behov for utfyllende informasjon
og vurderinger knyttet til konsekvenser av det planlagte tiltaket for nærmiljøet som ble fremsatt i
merknader til 1. gangs behandling av planforslaget. Revisjonen omfatter bl.a. en vurdering av
planlagt tiltaks mulige påvirkning på nærmiljøet, herunder tilkjennegitt frykt for kriminalitetsutvikling
i området og barn- og unges oppvekst vilkår. Denne ROS-analysen tar ikke for seg mulige hendelser
knyttet til driftsfasen av det tiltaket planen legger til rette for.
ROS-analysen er utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
(DSB, april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging
(jf. plan- og bygningsloven §4-3) med den tilleggsinformasjon og begrensning som er omtalt over.
Følgende mulige uønskede hendelse er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste, møte med
ulike etater i Bergen kommune, gjennomgang av overordnete ROS-analyser og medvirkningsprosess
gjennomført høsten 2021.





Uønsket handling som skaper frykt i nærmiljøet
Flom i vassdrag
Skredfare og steinsprang
Bygning-, skog- og lyngbrann

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak
nødvendig, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder
innebærer en akseptabel risiko.
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.
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Uønsket hendelse

Risiko
Liv/helse

1.

Forslag til risikoreduserende tiltak
Materielle
verdier

Miljø

Uønsket handling
eller handling som
skaper frykt i
nærmiljøet

Det skal legges vekt på utforming av
bygg og uteområder som er godt
belyste og oversiktlige. Dette sikres i
bestemmelser, og ivaretas gjennom
skisse- og detaljprosjektering av bygg
og utomhusområder.
Det bør gjennomføres en
informasjon- og medvirknings
prosess mot nærmiljøet.
(Gjennomført i oktober 2021).
Fremtidig prosess og dialog med
nærmiljøet.
Utarbeide rutiner for drift. Bergen
kommune vil arbeide med
risikovurdering og rutiner for
driftsfasen før boligene tas i bruk.
Dette arbeidet vil pågå fortløpende
og vil bli revidert/justert frem mot,
og etter at boligene er tatt i bruk.

2.

Flom i vassdrag

Legge tilkomstvei til planområdet
noe lenger sør enn eksisterende vei
for å få ny tilkomstvei høyest mulig i
terreng.
Bygg og infrastruktur er trukket vekk
for faresone for flom, jfr. plankart og
bestemmelser.

3.

Skredfare steinsprang

Nye byggeområder er lagt utenfor
områder som er utsatt for skred eller
steinsprang. Flere av skrentene er
ikke høyere enn at flere av de kan
sikres med fjellbolter. Dette gjelder
skrentene med mulighet for utfall i
bekkedalen nordøst i
kartleggingsområdet. Her er det satt
av bestemmelsesområde #4 hvor det
kan oppføres sti. Det er sikret i
bestemmelse at sikringstiltak må
inngå som del av detaljprosjektering
av eventuelle tiltak innenfor område
for forlengelse av tursti mot
Kanadaskogen.

4.

Bygning-, skog- og
lyngbrann

Det skal legges frem brannvann til
boligene. Utforming av bygg og
uteområder som er robust mot
denne type hendelse.
side 4 av

39

KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BERGEN
RAPPORT

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å
være akseptabel. For hendelse nr. 1, som i hovedsak er knyttet til driftsfasen, vil videre arbeid med
ROS-analyse for driftsfase gi mer utfyllende informasjon om risikoreduserende tiltak.
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1

INNLEDNING

Det er utarbeidet planforslag for Fyllingsdalen, gnr. 22 bnr. 6 m.fl. Bjørgeveien, plan ID4601_66480000. Intensjonen med planarbeidet er å regulere for kommunale utleieboliger for en
beboergruppe med særskilte behov, og som faller utenfor det vanlige boligmarkedet. Planforslaget
legger til rette for 5 boenheter med tilhørende funksjoner og infrastruktur. Tilhørende funksjoner
inkluderer felles og privat uteareal, samt parkeringsplasser og areal til renovasjon. Boenhetene er
lokalisert i separate boenheter.
Leietakerne er personer som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. De inngår ordinær leieavtale
med Bergen kommune, og disponerer selv sin hverdag slik de ønsker, uten noen form for
restriksjoner knyttet til leieforholdet. Driften av utleieboligene vil bli ivaretatt med ambulerende
bemanning og vektertjeneste.Tilkomst til planområdet med bil skjer via utbedret tilkomstveg i nord
og gangtilkomst via ny gangveg i sør.
Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).
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2

METODE

Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven,
jf. Pbl. § 4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av planforslaget.
Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).
ROS-analysen omfatter:







Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet
Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder
Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging
Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når
det legges klimapåslag for relevante naturforhold.
Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet,
eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre
det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom
kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhets-ROS.
Konsekvenser for natur, kulturminner og miljø skal normalt ikke være del av ROS-analysen etter DSB
sin veileder (2017), men skal omtales i planbeskrivelse. Det samme gjelder for forurensning.
Konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturmangfold, naturressurser og kulturarv er vurdert og
omtalt i planbeskrivelsen.
I tillegg er det gjort vurdering av planlagt tiltak sin innvirkning på nærmiljø og barn og unges
oppvekstmiljø. Disse vurderingene er gjort med grunnlag i et signalisert behov for utfyllende
informasjon og vurderinger knyttet til det planlagte tiltaket, og informasjon innhentet gjennom en
medvirkningsprosess gjennomført av forslagsstiller med ulike berørte parter, foreninger, og
organisasjoner i oktober 2021.
ROS-analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for
ROS-analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er
presentert under.
Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede
hendelser knyttet til områdets egenart. Beskrivelsen av planområdet inneholder blant annet
gjennomgang av overordnet ROS-analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i
nærheten, viktige terrengformasjoner med betydning for naturfare, etc.
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Beskrive planområdet (kap. 3)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Identifikasjon av mulige uønskede hendelser blir gjort ut fra gjennomgangen i kapittel 3, samt at det
er vurdert om det er behov for tverrfaglig utveksling. I dette tilfellet er kompetanse hentet inn fra
Bergen kommunes fagavdelinger for å vurdere de ulike ROS-temaene som er som viktig opp mot
etablering og drift av planlagt tiltak. Identifikasjon av mulige hendelser som kan skape frykt i
nærmiljøet er gjort i samarbeid med bl.a. Bergen kommunes fagavdelinger. Mulige enkelthendelser
innefor denne kategorien er vurdert samlet, og ikke vurdert hver for seg som del av ROS-analysen til
reguleringsplan. Enkelthendelser vil bli vurdert nærmere i ROS-analyse for etablering og drift av
planlagt tiltak.
De andre identifiserte hendelsene er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, konsekvenser,
risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de aktuelle
hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og områdets/objektets evne til
motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og konsekvens.
Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes på en skala fra usannsynlig til svært sannsynlig ved
bruk av kategoriene i tabellen under.
Vi benytter sannsynlighets-, konsekvenskategorier og risikoakseptkriterier som er basert på Bergen
kommune og Fylkes-ROS sine definisjoner:
Tabell 1: Sannsynlighetskategorier
Begrep

Frekvens

Usannsynlig (S1)

Sjeldnere enn en gang hvert 100. år.

Mindre sannsynlig (S2)

En gang mellom hvert 50. og 100. år.

Sannsynlig (S3)

En gang mellom hvert 10. og 50. år.

Meget sannsynlig (S4)

En gang mellom hvert år og hvert 10. år.

Svært sannsynlig (S5)

Oftere enn en gang hvert år.
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Tabell 2: Konsekvenskategorier
Begrep

Liv og helse

Miljø

Økonomiske / materielle verdier

K5 – Svært
alvorlig /
katastrofalt

Flere enn 10 døde eller
flere enn 20 alvorlig
skadde

Stort ukontrollert utslipp med
svært stort behov for tiltak.
Restaureringstid >10 år

>500 mill. kr. Teknisk infrastruktur
og avhengige
systemer settes permanent ut av
drift

K4 – Alvorlig /
farlig

1-10 døde, eller 10-20
alvorlig skadde

Stort utslipp med behov for
tiltak. Restaureringstid 3-10 år

100-500 mill. kr. Teknisk
infrastruktur settes ut av drift i
flere måneder. Andre avhengige
systemer rammes midlertidig.

K3 – Betydelig /
kritisk

1-10 alvorlig skadde
eller flere personer med
sykefravær i flere uker

Betydelig utslipp med behov for
tiltak. Restaureringstid 1-3 år.

10-100 mill. kr, eller teknisk
infrastruktur settes ut av drift i
flere døgn.

K2 – Mindre
alvorlig / en viss
fare
K1 – Ubetydelig /
ufarlig

Mindre personskade,
sykefravær i noen dager

Noe uønsket utslipp.
Registrerbar skade.
Restaureringstid <1 år
Mindre utslipp, men
registrerbar i resipient

Ubetydelige
personskader, ingen
sykefravær

500.000 -10 mill. kr, teknisk
infrastruktur settes ut av drift i
noen timer.
ikke <500.000 kr, teknisk infrastruktur
påvirkes i liten grad

Tabell 3: Risikomatrise:
Konsekvens

Ubetydelig /
ufarlig

Mindre
alvorlig / en viss
fare

Betydelig /
kritisk

Alvorlig / kritisk

Svært alvorlig /
katastrofe

K1

K2

K3

K4

K5

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

2

3

4

5

Sannsynlighet
Oftere enn en gang hvert år.
En gang mellom hvert år og
hvert 10. år.
En gang mellom hvert 10. og
50. år.
En gang mellom hvert 50. og
100. år.
Sjeldnere enn en gang hvert
100. år.

S5
S4
S3
S2
S1

1

Konsekvensen av å havne i de ulike kategoriene beskrives slik:
Rød sone: En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Tiltakshaver forplikter seg til å
gjøre risikoreduserende tiltak av forebyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle
hendelser, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være
aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen.
Gul sone: For hendelser i dette området forplikter tiltakshaver seg til å gjennomføre tiltak for å
redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn
for enda flere risikoreduserende tiltak.
Grønn sone: I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere
risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske
og praktiske vurderinger.
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Usikkerhet - Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til
risikovurderingen. Tilgang på relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra
tilsvarende situasjoner, vil påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der
sannsynlighet påvirkes av klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske
data kan overføres til framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som
medfører usikkerhet er beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser.
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen
(plankart og bestemmelser).
Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).
Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevis faresonekart forut for
reguleringsplanarbeidet.
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Utbyggingsområdene deles inn i:




Sikkerhetsklasse 1 – byggverk/område med lite personopphold og små økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer, lagerbygg etc.
Sikkerhetsklasse 2 – mindre byggeområder for normalt personopphold, f.eks. bolig,
fritidsbolig, skole, barnehage, kontor-/industribygg, etc. Inntil normalt opphold for 25
personer.
Sikkerhetsklasse 3 – større byggeområder for normalt personopphold (>25 personer), samt
byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen (f.eks. sykehjem), beredskapsressurser
(f.eks. brannstasjon, politistasjon etc.), og avfallsdeponier som gir forurensningsfare ved
oversvømmelse.

Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen
innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. For eksempel vil
boliger kunne plasseres i faresone for 1000-årsflom, men ikke i faresone for 200-årsflom.
Tabell 4 Sannsynlighetsvurdering for flom og skred

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell
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faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko
etter en faglig vurdering.
Risikoreduserende tiltak identifiseres på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen. I tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen
(plankart og bestemmelser).
Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, miljø og materielle verdier). Forslag til
risikoreduserende tiltak oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen
Eksisterende
barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket
hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens

Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko

Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse.

Sannsynlighet

Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Stabilitet

Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos
befolkningen.

System

Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur.

Sårbarhet

Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann.

Usikkerhet

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen.
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3

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1. Planområdet og planforslaget
Planområdet er lokalisert på Bjørge i Fyllingsdalen bydel, Bergen kommune. Planområdet ligger 7 km
sørvest fra Bergen sentrum og ca. 1 km øst for Haakonsvern. Planområdet ligger mellom
Gjeddevatnet og Bjørndalsvatnet. Eiendommen har tilkomst fra Fylkesvei (Fv.) 574 Bjørgeveien, og
har gangavstand til kollektivholdeplass og matbutikk. I vest grenser eiendommen til Bjørgeveien, i
nord til Bjørndalsvatnet og i sør til Gjeddevatnet. I øst inkluderer planområdet hyttetomt (gnr. 22
bnr. 14, «Elvareidet»). Det står flere bygninger på eiendommen gnr. 22 bnr. 6 m.fl. i dag, bl.a. en
eldre enebolig, en garasje, og et vedskjul/uthus. Over planområdet, og øst for foreslått
utbyggingsområde (byggetomt) går Statnett sin 300 kV transmisjonsnettledning (kraftlinje) L0406Fana-Litlesotra. Vest for planområdet og Fv. 574 ligger et boligområde med eneboliger,
rekkehusbebyggelse og blokkbebyggelse på 3-5 etasjer. Det går en eksisterende privat veg gjennom
planområdet fra Fv. 574 frem til eiendom hytteeiendom i øst. Planområdet ligger innenfor
byfjellsområde Kanadaskogen - Damsgårdsfjellet.
Det er kort kjøreveg mellom planområdet og nødetater. Nærmeste brannstasjon er Laksevåg
brannstasjon som er 1,3 km unna. Ifølge reisetidsberegningen for ulike helsetilbud og akutthjelp som
er utarbeidet av Helsedirektoratet, bruker brannvesenet litt over 6 minutter på å nå ut til 90 prosent
av Bergens innbyggere. Nærmeste ambulansetjeneste er Godvik ambulansestasjon som er 5,8 km
unna. Estimert responstid til planområdet fra ambulansestasjonen er innenfor 12 minutter i følge
«Prehospital plan» utarbeidet av Helse Bergen HF.

Figur 2: Oversiktskart, planområdets lokalisering vist med rød sirkel.

Figur 2: Oversiktskart, planområde markert med rød sirkel
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Figur 3: Utsnitt av plankart

Figur 4: Utsnitt av illustrasjonsplan
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3.2. Naturgitte forhold og omgivelser
I planområdet er det kupert terreng, bestående av to koller med et nord-sør orientert søkk mellom
Bjørndalsvatnet og Gjeddevatnet. Øst i planområdet er det bratte skrenter opp mot Kanadaskogen.
Området er ellers preget av lauvskog og lavere vegetasjon, samt tilkomstvei til Bjørgeveien 251. Et
mindre areal er registrert som fylldyrka jord og et mindre areal er registrert som innmarksbeite.
Arealene bærer preg av gjengroing.
Planområdet er omgitt av ferskvannene Bjørndalsvatnet i nord og Gjeddevatnet i sør. Det går en bekk
mellom vannene øst i planområdet ved fritidsbolig i Bjørgeveien 251. Bekken er stemmet opp med
betong og ble tidligere brukt til tømmerfløting. Sør i planområdet, langs Gjeddevannet, er går det en
tursti mellom Bjørgeveien og Elvareidet i øst. I forbindelse med planarbeidet er det registrert en
lokalitet av naturtypen hagemark i den sørvestre delen av området. Dette arealet overlapper med
det fulldyrka arealet og innmarksbeite. Sentrale deler av areal i planområdet er avgrenset som
økologisk funksjonsområde for hjort.
Planområdet inngår i friluftsområdet Damsgårdsfjellet-Kanadaskogen, og er lokalisert innenfor
gjeldende byfjellsgrense i KPA.
Planområdet er i NGUs løsmassekart registrert som bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke over
berggrunnen. Berggrunnen er diorittisk til granittisk gneis og migmatitt.

Figur 5: Flyfoto, planområdet markert med rød strek (kilde: kommunekart.com)
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3.3. Bruk av nærområdet
I forbindelse med planarbeidet er det utført et barnetråkk-søk. Barnetråkk- søket viste at det er gjort
barnetråkk i Loddefjord utført av elever ved Vadmyra, Loddefjord og Sandgotna fra 2018 i regi av
Bergen kommune. Denne barnetråkkregistreringen (Barnetråkk Loddefjord) er ikke direkte relevant
for/omtaler planområdet. Barnetråkkregistreringen omtaler Bjørgeveien og Bjørndalsbrotet som
(barne)skolevei som kan forbedres og som er mørk på grunn av lite belysning om vinteren.
Bjørndalsskogen skole er nevnt som sted for lek og opphold som bør forbedres. Utover dette er
Bjørndalsvatnet opplyst å være en god badeplass og et godt sted å gå på tur og sosialisere seg med
andre.
Enkel barnetråkkregistreringen utført i forbindelse med planarbeidet inkluderer tilbakemelding fra
barnehager i nærområdet (Sæterdal og Bjørgedalen barnehage) om deres bruk av
planområdet/nærområdet. Etter innkomne merknader til høring av planforslaget viste det seg behov
for å supplere barnetråkkregistreringen med Bjørndalsskogen skole.
Tilbakemelding fra skolen og barnehagene viser at de benytter områdene vest for Fv. 574
Bjørgeveien og at selve planområdet ikke brukes. Det er i hovedsak nærområdene/ lekearealene
mellom boligene, Bjørndalsskogen skole, barnehagene, selve Bjørndalsskogen og områdene ved
Kjerreidviken som brukes mest.
Opplysninger framkommet i planarbeidet viser at skoleveien til Bjørndalsskogen skole, herunder
gangveg langs Bjørgeveien kan oppleves som utrygg og skummel.
Innenfor planområdet er det registrert stier som synes å være i bruk og bålplass ved Gjeddevannet

3.4. Sårbarhet i området
3.4.1. Skred
Område øst i planområdet og område nordøst og sørøst for planområdet er bratt og inngår i
aktsomhetsområde for snøskred- og steinsprang, både utløsningsområde og utløpsområde. Se figur
under. Aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang berører deler av planområdet i øst.

Figur 6: Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang (Kilde: nve.atlas.no). Rød farge viser
aktsomhetsområde for snøskred, mens svart viser aktsomhetsområde for steinsprang.
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Det er i KPA 2018 vist faresone: Aktsomhetsområde for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred
som er sammenfallende med NVEs aktsomhetsområde.

Figur 7: Aktsomhetsområde for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred (KPA 2018).

Steinsprang blir generelt utløst i terreng som er brattere enn 45°. Bratthetskartet viser risiko for
skred øst for planområdet, med grunnlag i terrengformasjonene. Grunnen er her registrert som bart
fjell med stedvis tynt løsmassedekke (løsmassekart, NGU) og det er derfor ikke aktuelt å vurdere
jordskred i området.
Det er gjennomført en detaljert skredfarevurdering for Fyllingsdalen, gnr. 22 bnr. 6 mfl., Bjørgeveien,
der formålet er oppføring av tursti, helse- og omsorgsinstitusjon, friluftsområde og gangveg med
mer. Skredfarevurderingen, datert 7. januar 2022, er utarbeidet av Asplan Viak, og følger som eget
vedlegg til planbeskrivelsen.
Vurderingene i rapporten er i stor grad basert på terrenganalyser, kartdata, aktsomhetskart,
modellering og observasjoner fra felt. Utbyggingen som planforslaget åpner for er lokalisert vest i
planområdet, og omfatter byggeområde og nye samferdselsformål som ikke berøres av
aktsomhetsområdene for snøskred og steinsprang, jf. fig. 9.

side 17 av

39

KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BERGEN
RAPPORT

Figur 8: Helningskart for kartleggings- og påvirkningsområdet.

Figur 9: Faresonekart for planområdet.
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3.4.2. Flom
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har utarbeidet flomaktsomhetskart for området.
Aktsomhetskartet berører deler av planområdet og i området for planlagt tilkomstvei.
Aktsomhetskartet er et grovt anslag på maksimale flomvannstander avhengig av
nedbørsfeltstørrelser og en ekstrem flom, og det kan forekomme overestimering i vannstandene i
aktsommhetskartet.
Normalvannstand for Bjørndalsvatnet er på kote 7. Aktsomhetskart for flom viser en mulig maksimal
vannstandsstigning på 2,79 meter som gir total maksimal vannstand på kote 9,8 meter. Med
bakgrunn i dette er det utført en forenklet flomfarevurdering som del av planarbeidet. Det er utført
en flomberegning for nedbørfeltet til Bjørndalsvatnet og videre en magasinruting gjennom vannet for
å fange opp dempingen som vannflaten utgjør. Utløpet er behandlet som en dam, altså at broen over
utløpet tenkes tilstoppet og at vannet renner over brodekket.
Flomsikkert nivå er gitt av hvilken vannstand som kan opptre i Bjørndalsvatnet under kraftig nedbør.
Flomfarevurderingen viser at maksimal vannstandsstigning i Bjørndalsvatnet vil være på kote 8,12
m.o.h. ved en 200-årsflom inkl. 40 % klimapåslag. På grunn av en forenklet metodikk anbefales det å
legge på en sikkerhetsmargin på 0,5 m. Flomsikkert nivå rundt Bjørndalsvatnet blir dermed på kote
8,62 moh.
Eksisterende tilkomstveg bør med hensyn på aktsomhetskartet heves. Legges den over kote 8,62
vurderes den til å være flomsikker med bakgrunn i utført flomfarevurdering. Planforslaget har lagt
tilkomstvei til planområdet noe lenger nord enn eksisterende vei for å heve veien høyest mulig i
terreng. Vegen inn til boligene er i planforslaget lagt på mellom kote 10,9 til kote 9 og vurderes til å
være flomsikker. Det finnes også alternativ tilkomstveg til boligene for utrykningskjøretøy
(ambulanse eller brannbil) fra sør via foreslått ny gangveg SGG1 og SGG3. Parkeringsplassen ligger på
kote +8,31. Parkeringsplassen er ment for besøkende til boligene. Det vurderes ikke å være kritisk om
den ligger under høyde for 200-års flom med påslag. Dette pga. at flom ikke vil oppstå som en
plutselig hendelse, men etter en lengre nedbørsperiode. I plankartet har en valgt å benytte kote +9
som avgrensing av faresone for flom.
Planlagte utleieboliger er plassert fra kote +10 og opp, dvs. på flomsikker grunn.
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Figur 10: Utklipp fra NVEs aktsomhetskart for flom. Lilla farge viser aktsomhetsområde for flom. (Kilde:
nve.atlas.no)

3.4.3. Viktige samfunnsobjekter
Det er sårbare objekter i nærheten av planområdet. Nærmeste skole er Bjørndalsskogen skole, en
barneskole med ca. 290 elver skoleåret 2018/2019. Den ligger ca. 950 m nordvest for planområdet.
Innenfor 1 km radius i luftlinje fra planområdet ligger det 3 barnehager. 2 av barnehagene er
lokalisert i tilknytning til Bjørge, mens en barnehage ligger ved Hesjaholtet i Fyllingsdalen, øst for
friluftsområdet. Denne barnehagen har pr. dato ikke gangvei eller veitilkobling til planområdet.
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Figur 11: Oversiktskart sårbare objekter Kilde: https://kart.dsb.no/

3.4.4. Trafikk
Ifølge Nasjonal vegdatabank, NVDB, har det skjedd tre politirapporterte ulykker i området i 10årsperioden 2008-2018. Det var kun lettere skadde på de involverte, til sammen fire stykker. To av
ulykkene er møteulykker, hvorav en på glatt føre. Ellers er det ingen fellestrekk ved ulykkene på
strekket. Det er ikke registrert trafikkulykker innenfor planområdet.
3.4.5. Støy
Planområdet ligger delvis innenfor gul og rød støysone fra Fv. 574 Bjørgeveien i vest. Det er som del
av planarbeidet utarbeidet støyrapport som viser at man etterkommer støykrav på
uteoppholdsarealer på bakkeplan ved å benytte anbefalte skjermingstiltak. Det vises til støyrapport
for mer detaljert beskrivelse.
3.4.6. Kritisk infrastruktur
300 kV transmisjonsnettledning Fana – Litle Sotra krysser planområdet. Det er byggeforbudsbelte
langs transmisjonsledningen, i tillegg er det en varslingsavstand på 30 meter for alt anleggsarbeid.
Planforslaget sikrer byggeforbudsbeltet med hensynssone H740 båndlegging etter andre lover, her
energiloven. Formålet med planarbeidet, som er å tilrettelegge for kommunale utleieboliger med
tilhørende uteareal, omfatter ikke tiltak som går inn i hverken byggeforbudsbeltet eller inn i
varslingsavstanden. Planforslaget åpner for å etablere en enkel sti uten fast dekke i
bestemmelsesområdet #3 som går inn i hensynssonen H740. Dette er et mindre tiltak (ikke bygg),
men må varsles til Statnett når den skal etableres.
Ved bygging i nærheten av elektriske anlegg er det ikke nødvendigvis samsvar mellom hvilken
avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for magnetfelt og
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gjeldende byggeforbudsbelte. Med bakgrunn i strålevernforskriften §§ 5 og 6, er det utført en egen
EMF-vurdering (Elektromagnetisk feltstyrke)1 for planområdet. Resultatet fra beregningen av
elektromagnetisk feltstyrke fra kraftlinjen viser at utredningsgrensen på 0,4 µT er ca. 45m fra
senterleder. Som sikkerhetsmargin er det lagt til 5 m, dvs. at 50 m fra senterleder er benyttet som
grense for utredning. EMF-vurderingen viser at foreslått byggeområde ligger utenfor
utredningsgrensen.
Det er vurdert at hensynssonen med tilhørende bestemmelse, som sikrer at alle tiltak og
anleggsarbeid innenfor hensynssonen på forhånd skal avklares med ledningseier, vil ivareta
tilstrekkelig avstand og sikkerhet med hensyn til transmisjonsnettet innenfor planområdet.

Figur 12: 300 kV transmisjonsnettledning Fana – Litle Sotra med tilhørende klausulert
byggeforbudsbelte. Utredningsgrense for elektromagnetisk stråling vist med lilla farge.

3.4.7. Levekår
Det er i planprosessen kommet inn merknader som ønsker belyst konsekvenser av å plassere boliger
brukergruppen i et levekårsutsatt nabolag tett på levekårsutsatte områder i Laksevåg bydel.
Bakgrunnen for planarbeidet er sak 9-15 Boligmeldingen vedtatt av bystyret om boligprogram for å
fremskaffe differensierte boliganlegg som gir gode og tilpassede boliger for de som trenger det mest
(jf. byrådssak 34/17).
Boligtilbudet som planforslaget tilrettelegger for er tiltenkt en gruppe mennesker med særlige
utfordringer. Det er viktig for den enkelte bruker og for omgivelsene at boligen er egnet, og skaper
trygghet rundt hverdagslivet.
Et viktig prinsipp for utvikling av boliganlegg for de fleste grupper av vanskeligstilte husstander er at
boligene i størst mulig grad skal stimulere til integrasjon og normalisering. Dette betyr blant annet at
de ikke skal ha en institusjonslignende utforming, og ligge i områder og omgivelser som gjør at
beboerne kan ta del i samfunnet. Dette betyr blant annet nærhet til offentlig kommunikasjon, og
servicetilbud.

1

Notat – Elektromagnetisk stråling fra kraftlinje Bjørgeveien, Asplan Viak 09.06.2021
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For planlagt brukergruppe er beliggenheten av særlig betydning. Boligene bør ligge utenfor sentrum,
i områder med noe avstand til omgivelsene for øvrig, men innenfor en sone med tilbud om kollektiv
transport, og med et robust nabolag, i henhold til målgruppebeskrivelse, jf. Byrådssak 34/17.
I henhold til Bystyrets vedtak skal en unngå å plassere boliger i områder hvor det er mange lignende
boliger fra før, det vil si i sentrum (Bergenhus), samt områder med opphopning av negative levekår. I
kommunenes levekårsrapporter fra 2011 og 2016 er det oppgitt samleindeks for levekårssone
Søndre Fyllingen på henholdsvis 7,0 (2011) og 8,0 (2016), det vil si det er en sone med
levekårsutfordringer.
I gjeldende folkehelseoversikt fra 2019 har man gått bort fra å lage en samlerangering
(levekårsindeks), men heller kommentere sammenhenger mellom de ulike helse- og
levekårsindikatorer.
Det har kommet flere innspill fra private om potensiell risiko for økt kriminalitet tilknyttet denne type
boligtilbud. For levekårsindikatoren «anmeldt kriminalitet» er det målt høyest andel i sentrumsnære
levekårssoner: Sentrum, Solheim sør og Solheim nord. Økt utelivsaktivitet og uønskede handlinger i
ruspåvirket tilstand kan bidra til et slikt resultat, ifølge folkehelseoversikten. Vurderes denne
informasjonen opp mot levekårsindikatoren «andel kommunale boliger av totalt antall boliger», så er
det ikke en direkte sammenheng mellom kriminalitet og kommunale boliger.
Det er målt høyest andel i kommunale utleieboliger i levekårssonene Nygårdshøyden/ Møhlenpris,
Slettebakken og Solheim nord. Kommunale utleieboliger tildeles flere grupper med svært ulik
bakgrunn. Det er vanskelig å se en tydelig relevans mellom brukergruppen som planforslaget
tilrettelegger for og levekårsindikatoren «Anmeldt kriminalitet».

3.5. Relevante forhold i overordnet ROS-analyse
På kommunalt nivå behandlet Bergen kommune «Bergen ROS 2014» i bystyret 29.04.2015. Byrådet
har i den forbindelse med den nye kommuneplanens arealdel, også fremmet en overordnet ROSanalyse: «ROS-analyse til kommuneplanens arealdel 2016». I denne er det gjort en faglig vurdering av
hvilke hendelser fra den helhetlige ROS-analysen som er relevant for arealbruk, og det er foretatt en
gjennomgang av disse på bydelsnivå. Denne fungerer også som en rapport fra oppfølging av «Bergen
ROS 2014».
Planområdet ligger i Fyllingsdalen bydel. I tabellen nedenfor er alle hendelsene for bydelen som ble
risikovurdert i «ROS-analyse til kommuneplanens arealdel 2016» gjengitt, med en kommentar om
den er aktuell innenfor planområdet. De aktuelle hendelsene er markert med lyseblå bakgrunn, og
blir risikovurdert for planområdet i kapittel 5.
Tabell 5: Relevante hendelser med grunnlag i ROS-analyse til KPA 2016
Nr
Hendelse
Aktuelt i området? - Kommentar
(jfr BK,2016)
H-101-6
Ekstremvær - vind
Nei- Fyllingsdalen bydel er ikke særlig vindutsatt
H-102-6

Flom/Overvann

Ja – Området er berørt av aktsomhetskart for flom.

H-103-6

Jordskjelv

Nei – nyere bygninger forutsettes ivaretatt gjennom
byggtekniske forskrifter. Deler av blokkbebyggelse fra 1960og 1970-tallet er sårbare for jordskjelv, men disse ligger
ikke i eller ved planområdet
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H-104-6

Skred

Ja – Deler av planområdet i øst inngår i aktsomhetsområde
for snøskred og steinsprang.

H-201-6

Atomulykke - isotoper

Nei – Planområdet ligger i oppmerksomhetssonen for
radioaktivt nedfall i tilfelle utslipp ved Haakonsvern, men
relevante beredskapstiltak er allerede etablert.

H-202-6

Storbrann

Ja – Planområdet ligger innenfor byfjellsgrensen og henger
sammen med skogområdene i KanadaskogenDamsgårdsfjellet som utgjør en viss risiko for at en større
brann kan utvikle seg. Bekken ved Elvarleidet vurderes å ha
liten verdi som avskjærende funksjon ved en brann. Brattte
skrenter helt øst i planområdet kan, avhengig av
vindretning, ha en viss effekt for å hindre videre
brannspredning.

H-203-6

Transportulykke luft

Nei - Skulle en flyulykke inntreffe vil det som oftest skje i
forbindelse med avgang eller landing til flyplassen. Kun
Straume området regnes som utsatt i Fyllingsdalen bydel,
planområdet ligger på Bjørge og regnes derfor ikke som
utsatt.

H-204-6

Transportulykke sjø

Nei – Planområdet ligger ikke ved sjø.

H-205-6

Transportulykke land

Nei – Transport av farlig gods går gjennom bydelen,
hovedsakelig fv. 540 og Løvstakktunnelen. Bebyggelsen
som skaper trafikk til og fra Bjørge er noe
næringsbebyggelse på Bjørge (Rema 1000 og DHL), samt
omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet blir ikke
utsatt for trafikk med farlig gods.

H-206-6

Arrangement

Nei – Det ligger ikke store arealer som samler et stort antall
deltakere i planområdet.

H-207-6

Industriulykker

Nei – Det er ingen industriområder i Fyllingsdalen bydel
med risiko for større industriulykker.

H-208-6

Dambrudd

Nei – Dambrudd ved Løvstakkvannet vil medføre flom
nedstrøms, i KommuneROS er det vurdert som usannsynlig
med et dambrudd dersom eksisterende kvalitet på
damanleggene opprettholdes.

H-209-6

Forurensing, Oljeutslipp

Nei - Planområdet ligger ikke nær næringsvirksomhet som
innebærer en risiko for oljeutslipp.

H-210-6

Forurensing, Farlige stoffer

Nei - Planområdet ligger ikke nær næringsvirksomhet som
innebærer en risiko for farlige stoffer.

H-211-6

Tap av kulturminne

Nei – Kulturminnene i planområdet er avklart gjennom
arkeologisk registrering.

H-304-6

Svikt i vannforsyning

Nei - Det er ingen vannforsyningskilder i Fyllingsdalen
bydel.

H-305-6

Forurensing av vannforsyning

Nei - Det er ingen drikkevannkilder i Fyllingsdalen bydel.
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H-306-6

Svikt i avløpshåndtering

Nei – Håndtering av overvann kan potensielt føre til
overbelastning av avløpssystemene, men dette ivaretas i
VA-rammeplan.

H-310-6

Bortfall av hovedtransportåre

Nei – Fv. 540, 556 og 557 utgjør gjensidige alternative
transportårer i Fyllingsdalen bydel.

H-503-6

Forurensing, Luft

Nei - Luftforurensning i Fyllingsdalen bydel knyttes
hovedsakelig til områdene rundt Oasen senter som følge av
betydelig vegtrafikk på Fv. 540 på kalde dager.
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UØNSKEDE HENDELSER

Gjennom planprosessen har det kommet innspill som gir uttrykk for at nabolaget opplever at tiltaket
vil forringe nærmiljøet og føre til frykt for ulike hendelser knyttet opp mot tiltenkte beboere. Det var
også tema i oppstartsmøte med kommunens planavdeling, der risiko og sårbarhet med hensyn til
nabolag og nærmiljø ble drøftet. I en del av høringsinnspillene ble det også fremført kritikk mot
manglende informasjon og medvirkning tidlig i planprosessen.
Eventuelle tiltak mot hendelser som kan skape frykt i nabolaget slik det er omtalt over, kan deles i
årsaksreduserende og skadereduserende tiltak.
Årsaksreduserende tiltak er eksisterende og fremtidig forebyggende tiltak i kommunens tjenester,
samt planverk, rutiner og veiledere. Planer for oppfølging av beboere, ulike typer
bemanningsopplegg, og varslingsrutiner mellom kommune og ulike utrykningsenheter kan nevnes
som eksempel. I tillegg kan kontakt og dialog, mellom kommune som driftsansvarlig og nabolag/
frivillig sektor, nevnes som eksempel på årsaksreduserende tiltak. F.eks. kan informasjon om tiltaket
være tilgjengelig for publikum på kommunens nettsider. Gode årsaksreduserende tiltak kan redusere
følt usikkerhet og sannsynlighet for hendelser som kan skape frykt i nabolaget.
Skadereduserende tiltak er tiltak som iverksettes etter en uønsket hendelse, og forutsettes være
beskrevet i interne driftsrutiner for tiltaket. Konsekvensene ved denne type hendelser må være kjent
for leietakere. Rutinene beskriver bl.a. hvordan ansatte skal håndtere ulike situasjoner som kan
oppstå.
Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) arbeider sammen med Etat for boligforvaltning og
resultatenheten Sosiale botjenester i Etat for sosiale tjenester med en egen Risikovurdering av
botiltak i Bjørgeveien. Denne tar utgangspunkt i 5 ulike mål som vurderes opp mot planlagt tiltak. De
5 målene er:
1.
2.
3.
4.
5.

God bruk av bygget og god dialog med nærmiljøet
Rolige nabolag
Trygt oppvekstmiljø for barn og unge
Trygt nabolag
Rent og ryddig nabolag

Til hvert målområde er mellom 5 og 10 hendelser, i alt 34 ulike hendelser, identifisert og vurdert med
tilhørende beskrivelse og risikovurdering for den enkelte hendelse. Gjennomsnittlig risiko er
summert for hvert mål og presentert for alle målene i en samletabell som er vist under. Det
presiseres at kartlegging og identidfikasjon av tiltak er knyttet til nå-situasjonen, dvs. før tiltaket er
etablert.
I forbindelse med medvirkningsprosess høsten 2021 ble deltakerne invitert til å komme med innspill
til BASBs pågående arbeid med kartlegging av hendelser. Forslagene som kom var langt på vei dekket
av, eller identisk med de hendelser BASB allerede har tatt med i sin opplisting av hendelser som
danner grunnlag for videre arbeid med målområdene omtalt over. BASB vil arbeide videre med
risikoreduserende tilltak for hendelser innenfor de ulike målene frem mot at boligene skal tas i bruk.
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Tabell 6: BASB - samlet risikovurdering på målnivå pr. 22.11.2021

Etter ønske fra tiltakshaver og planmyndighetene i Bergen kommune er det, med utgangspunkt i
BASBs arbeid, i denne reviderte ROS-analysen tatt inn en egen hendelseskategori i vedlegg 1 som er
kalt Forhold ved utbyggingsformålet.
Tiltakets påvirkning og konsekvenser for nærmiljø, barn og unges interesser med mer er også omtalt i
planbeskrivelsen.
ROS-analysen for arealplaner er vanligvis avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik det defineres av
DSB. For å identifisering mulige uønskede hendelser i planområdet i forhold til en normal ROSanalyse er sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) benyttet. Det er også lagt til grunn en
faglig skjønnsmessig vurdering av andre hendelser som er relevante for området ut over de som er
omtalt innledningsvis. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for identifisering av
uønskede hendelser:







Referat fra oppstartsmøte med kommunen
Møter med ulike etater i Bergen kommune
BASB - Risikovurdering av botiltak i Bjørgeveien
Gjennomgang av overordnet ROS-analyse
Offentlig tilgjengelige kartdatabaser
Ulike fagutredninger knyttet til reguleringsplanen

Fagrapporter og utredninger i tilknytning til reguleringsplanen er utført av ulike fagpersoner i Asplan
Viak AS. Vurdering av risiko, konsekvenser, sårbarhet og utforming av forslag til tiltak er utført av
tverrfaglig prosjektgruppe hos plankonsulent med følgende deltakere og fagkompetanse:







Karianne Eriksen - landskapsarkitekt, oppdragsleder
Rune Fanastølen Tuft – cand.agric., senior rådgiver
Lars Ivar Welle-Nilsen – ingeniør, fagansvarlig veg- og trafikk
Ingrid Birkeland Dømbe, siv.ing., fagansvarlig overvann og flom
Thomas Fischer, siv.ing., elektromagnetisk stråling
Birgit Katrine Rustad, siv.ing., fagansvarlig skred

I tillegg har medarbeidere fra ulike etater i Bergen kommune kommet med innspill knyttet til
vurdering av selve tiltakets påvirkning på nærmiljøet og erfaringsinformasjon fra lignende tiltak.
Konsekvenser for natur, kulturminne og miljø skal normalt ikke være del av ROS-analysen etter DSBs
veileder (2017), men skal omtales i planbeskrivelsen. Det samme gjelder for forurensning.
side 27 av

39

KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BERGEN
RAPPORT

Konsekvenser for naturmiljø er en varig virkning av utbyggingen, og ikke en mulig hendelse med
risiko.
Hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er vist i tabellen under med kortfattet
begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell 7: Uønskede hendelser

Nr
1.

Hendelse
Uønsket handling
eller handling som
skaper frykt i
nærmiljøet

Begrunnelse
Etablering av utleieboliger for
personer som faller utenfor det
ordinære boligmarkedet
medfører behov for å ha gode
driftsrutiner og vurdere bl.a.
mulige
kriminalitetsforebyggende
tiltak.

2.

Flom i vassdrag

Planområdet er berørt av
aktsomhetsområde for flom.

3.

Skredfare steinsprang

Mindre deler av planområdet i
øst inngår i aktsomhetsområde
for snøskred og steinsprang.

4.

Bygning- skog- og
lyngbrann

Området som er utsatt for
snøskred og steinsprang ligger
helt øst i planområdet og er
knyttet til evt. etablering av sti
mot friluftsområder i øst og
gjelder ikke etablering av ny
bebyggelse.
Store deler av planområdet
består av blandingsskog .
Feltskiktet domineres av
lyngarter som blåbær, røsslyng
med innslag av noe einer.
Bunnsjikt i østre del preges av
ulike mosearter.
Under 300kV høyspent ligger en
del tømmer fra utført rydding
under linjen.
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Kilde
Oppstartmøte med
kommunen, merknader
til planoppstart og 1.g.
beh.
Informasjons- og
medvirkningsprosess
høsten 2021
BASB - Risikovurdering
av botiltak på Bjørge.
NVE Atlas
VA-rammeplan
Flomfarevurdering
Bjørndalsvatnet- Bjørge
NVE Atlas
Skredfarevurdering,
Asplan Viak 2021

Feltregistreringer.
Erfaring fra lignende
boligtiltak der det
periodevis blir forsøkt
antent.
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VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver
hendelse.
Hendelse nr.1.

Uønsket handling eller handling som skaper frykt i nærmiljøet

Beskrivelse uønsket
hendelse/årsaker

De forhold som omtales her er ikke knyttet til en en aktuell hendelse, men
uttrykker frykt for mulige hendelser i fremtidig driftsfase som følge av
tiltaket. Det er uttrykt stor bekymring for tiltakets påvirkning på nærmiljøet
i en driftsfase, både ved oppstart av planarbeidet og ved offentlig høring av
planforslaget. Bekymringene knyttes til påvirkning på nærmiljø, barn og
unges daglige ferdsel, og samlokalisering med eksisterende tur- og
rekreasjonsområde. For nærmere omtale vises til merknadsskjema
utarbeidet etter offentlig høring.
Merknadene uttrykker både generell frykt for at beboere bl.a. skal fremstå
som truende og påvirke barn og unges oppvekstmiljø. Videre uttrykkes
bekymring for hærverk, bråk, tyveri, forsøpling og innbrudd som følge av
etableringen.

Eksisterende barrierer Ikke aktuelt, vurderer ikke en konkret hendelse. Barrierer (tiltak) knyttet til
denne hendelsen vil bli nærmere beskrevet i BASBs ROS-analyse for
driftsfasen, jfr. kapittel 4.
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Merknader mottatt gjennom høringer i planprosessen og informasjons- og
medvirkningsprosess. Bergen kommunes erfaringer fra lignende botiltak.
BASB - Risikovurdering av botiltak på Bjørge.
Det vil alltid være stor usikkerhet knyttet til analyse av den type hendelser
som er omtalt under denne kategorien, bl.a. fordi hendelsene i stor grad vil
være knyttet til enkeltpersoners handling i tenkte eller gitte situasjoner.

Risikovurdering

Kommentar
risikovurdering

Sannsynlighet

Konsekvens
liv og helse

Konsekvens
miljø

Konsekvens
materielle verdier

S4

K2

K1

K1

Risikovurdering knyttet til nåsituasjonen er utarbeidet av og beskrevet i
BASBs risikovurdering av botiltak i Bjørgeveien.
BASB viser bl.a. til erfaring med etablering av lignende tiltak. Bekymringer
fra nærmiljøet er ikke ukjente, og erfaringer fra lignende prosjekt i Bergen
viser at det er ikke samsvar mellom forventet/fryktet situasjon og faktisk
situasjon.
Det er gjennomført risikovurderinger der er det foretatt gjennomgang av
potensielle risikomomenter ift. naboer og omgivelser. Basert på dette
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vurderer BASB det slik at anleggene vil kunne ha en forsvarlig
driftssituasjon også i forhold til omgivelser og nabolag.
Oppfølging i plan

I BASBs risikovurdering er det ingen risikoer som skiller seg ut som høy,
basert på de tiltak som er planlagt og som vil være til stede ved oppstart av
tiltaket. Det er derfor ikke skissert tiltak for å senke risikoene på dette
tidspunkt. Videre arbeid med ROS-analyse for driftsfase vil gi mer
utfyllende kunnskap og informasjon om risikoreduserende tiltak.
Høsten 2021 ble det gjennomført en informasjons- og
medvirkningsprosess der naboer, skoler, barnehager og andre lag og
organisasjoner ble invitert til å delta. Formålet med denne prosessen var
både å gi informasjon om tiltaket og å prøve å forebygge utrykt frykt som
følge av tiltaket, herunder innhente informasjon om mulige hendelser som
kan påvirke nabolaget.
BASB vil arbeide videre med risikovurdering og rutiner for driftsfasen før
boligene tas i bruk. Dette arbeidet vil pågå fortløpende frem mot, og etter
at boligene er tatt i bruk.
Det er derfor ikke skissert tiltak for å senke risikoene på dette tidspunkt.
Det skal legges vekt på at boligenes uteområder, inkludert adkomstforhold
og parkering, skal være godt belyste. Dette er sikret i bestemmelse §
3.1.1.6.b (iii). Bestemmelsene åpner også for fysisk skjerming av utearealer
(§ 3.1.1.6.b (iv)).
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Hendelse nr. 2.

Flom i vassdrag

Beskrivelse uønsket
hendelse/årsaker

NVE har vist aktsomhetsområde flom i kart for området. Deler av
planområdet, strandsonen langs Bjørndalsvatnet og Gjeddevatnet og
bekken mellom vannene berøres av aktsomhetsområdet. Tilkomstvegen
ligger delvis innenfor berørt område.

Eksisterende barrierer Eksisterende stemme i bekken. Tilkomstveg og planområdets beliggenhet
mellom vannene.
Kunnskapsgrunnlag/
Nivået på aktsomhetskartet fra NVE er tilpasset kommunens
oversiktsplanlegging (kommuneplannivået). Aktsomhetskart for flom er
usikkerhet
produsert på bakgrunn av hydrologiske modeller, basert på erfaring fra
norske vassdrag og en digital terrengmodell.

Risikovurdering

Det er utført en forenklet flomfarevurdering som del av planarbeidet. Med
bakgrunn i denne vurderes flomsikkert nivå rundt Bjørndalsvatnet blir på
kote 8,62 moh.
Sannsynlighet
Konsekvens
Konsekvens
Konsekvens
liv og helse
miljø
materielle verdier
S1

Kommentar til
risikovurdering

Oppfølging i plan

K1

K1

K1

Normalvannstand for Bjørndalsvatnet er på kote 7.
Eksisterende tilkomstveg bør med hensyn på aktsomhetskartet heves.
Legges den over kote 8,62 vurderes den til å være flomsikker jamfør utført
flomfarevurdering. Planforslaget har flyttet tilkomstvei til planområdet noe
lenger sør enn eksisterende vei for å få veien høyest mulig i terreng. Vegen
inn til boligene er i planforslaget lagt på mellom kote 10,9 til kote 9 og
vurderes til å være flomsikker. Det finnes også alternativ tilkomstveg til
boligene for utrykningskjøretøy (ambulanse eller brannbil) fra sør via
foreslått ny gangveg SGG1 og SGG3. Parkeringsplassen ligger på kote +8,31
og er ment for besøkende til boligene. Det vurderes ikke å være kritisk om
den ligger under høyde for 200-års flom med påslag. Dette pga. at flom
ikke vil oppstå som en plutselig hendelse, men etter en lengre
nedbørsperiode.
Planlagte utleieboliger er plassert fra kote +10 og opp, på flomsikker grunn.
Planforslagets avkjørsel fra fylkesvei ligger på kote 10,9, og parkering på
kote 8,3. Tilkomstveien frem til Bjørgeveien 251 ligger på ca. kote +8 fra
parkeringsplassen og videre mot øst.
Ny bygg ligger på ca. cote +10 som gir god klaring til øverste flomnivå.
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Hendelse nr.3

Skredfare - steinsprang

Beskrivelse uønsket
hendelse/årsaker

Deler av planområdet i øst inngår i aktsomhetsområde for steinsprang.
Både skrenter i kartlegging- og i påvirkningsområdet har terrenghelling,
oppsprekkingsgrad og tegn til tidligere utfall av blokker. Steinsprang er
gjeldende skredtype.
Området som er utsatt for skred og steinsprang ligger i hovedsak øst i
planområdet. Mulig risiko er knyttet til etablert fritidsbebyggelse og evt.
tiltak i #4.

Eksisterende barrierer Topografi, terrengformasjoner og tidligere spor etter skred og steinsprang.
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Aktsomhetskart for skred. NVE Atlas. Skredfarevurdering Fyllingsdalen, gnr.
22 bnr. 6 mfl., Bjørgeveien.

Risikovurdering

Sannsynlighet

Konsekvens
liv og helse

Konsekvens
miljø

Konsekvens
materielle verdier

S3

K2

K1

K1

Kommentar til
risikovurdering

Skredfarevurdering utført av Asplan Viak (2021) viser ingen nye
steinspranghendelser i området. Evt. utfall av blokker vil ha relativt kort
utløp. Utarbeidet aktsomhetskart viser ingen fare for skredhendelser i nye
byggeområder. Det er en viss risiko for steinsprang i tilknytning til etablert
fritidsbebyggelse i øst, her under til område for fremtidig avsatt sti mot
friluftsområder øst for planområdet. Bratthetskartet viser risiko for skred
helt øst i planområdet, med grunnlag i terrengformasjonene.
Utbyggingen planforslaget åpner for ligger vest i planområdet, og omfatter
byggeområde og nye samferdselsformål som ikke berøres av
aktsomhetsområdene for skred og steinsprang.

Oppfølging i plan

Nye byggeområder er lagt utenfor områder som er utsatt for skred eller
steinsprang. Flere av skrentene er ikke høyere enn at flere av de kan sikres
med bolting av enkeltblokker. Dette gjelder skrentene med mulighet for
utfall i bekkedalen nordøst i kartleggingsområdet. Her er det satt av
bestemmelsesområde #4 hvor det kan oppføres sti. Det er sikret i
bestemmelse at sikringstiltak må inngå som del av detaljprosjektering av
eventuelle tiltak innenfor område for forlengelse av tursti mot
Kanadaskogen.
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Hendelse nr.4

Bygning-, skog- og lyngbrann

Beskrivelse uønsket
hendelse/årsaker

Brann i bygningsmasse, uteområder og tilstøtende arealer.
Store deler av planområdet består av blandingsskog med stor innslag av
furu mot øst. Feltskiktet domineres av lyngarter som blåbær, røsslyng med
innslag av noe einer. Bunnsjikt i østre del preges av ulike mosearter.
Under 300kV høyspent ligger en del hogstavfall fra utført rydding under
linjen.

Eksisterende barrierer Bjørndalsvatnet i nord, Gjeddevannet i sør og Fv. 574 i vest. Bekken
mellom Bjørndalsvatnet og Gjeddevatnet vurderes å ha liten
barrierevirkning ved en eventuell brann.
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

BASBs risikovurdering som tilsier at det er økt sannsynlighet for branntilløp
i boliger for målgruppen, jfr. erfaring fra lignende boligtiltak der det
periodevis blir forsøkt antent.
Feltregistreringer vedrørende vegetasjon i planområdet.

Risikovurdering

Kommentar til
risikovurdering

Sannsynlighet

Konsekvens
liv og helse

Konsekvens
miljø

Konsekvens
materielle verdier

S3

K1

K1

K2

En brann kan starte ved at det gjøres opp ild ved en bevisst handling
(ildspåsettelse) eller ved selvantenning. Dette gjelder både for
bygningsmasse, vegetasjon og terreng.
Det vurderes at en brann i liten grad vil være til akutt fare for liv og helse,
og heller ikke medføre stor skade på miljøet. Størst konsekvens kan en
brann få for materielle verdier dersom bygninger blir antent eller 300kV
høyspent må stenge ned som følge av hendelsen.

Oppfølging i plan

Boligmassen vil ha ekstra god brannsikring.
VA-rammeplan, jfr. reguleringsbestemmelsene §6.2, sikrer at det blir ført
frem brannvann (slukkevann) til planlagte boliger. Det vil ha
uttakskapasitet på ca. 20 l/s. Ellers er det god tilgang på slukkevann
(krever pumper) både fra Bjørndalsvatnet og Gjeddevatnet ved behov for
økt kapasitet.
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OPPSUMMERING AV RISIKO

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellen under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, miljø og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er også oppsummert i
tabellen under.
For hendelse nr. 1, som i hovedsak er knyttet til driftsfasen av tiltaket, vil videre arbeid med ROSanalyse for driftsfase gi mer utfyllende kunnskap og informasjon om risikoreduserende tiltak.
Uønsket hendelse

Risiko
Liv/helse

Forslag til risikoreduserende tiltak
Miljø

Materielle
verdier

1. Uønsket handling eller
hendelse som skaper frykt
i nærmiljøet

Det skal legges vekt på utforming av
bygg og uteområder som er godt
belyste og oversiktlige. Dette er
sikret i bestemmelser, og ivaretatt
gjennom skisse- og
detaljprosjektering av bygg og
utomhusområder.
Det er høsten 2021 gjennomført en
informasjon- og medvirknings
prosess mot nærmiljøet.
Fremtidig prosess og dialog mellom
kommunen som huseier og
nærmiljøet.
Utarbeide rutiner for drift. BASB vil
arbeide videre med risikovurdering
og rutiner for driftsfasen før boligene
tas i bruk. Dette arbeidet vil pågå
fortløpende og vil bli revidert/justert
frem mot, og etter at boligene er tatt
i bruk.
Legge tilkomstvei til planområdet
noe lenger nord enn eksisterende vei
for å få ny tilkomstvei høyest mulig i
terreng. Planforslaget legger opp til
alternativ tilkomstveg til boligene for
utrykningskjøretøy (ambulanse eller
brannbil) fra sør via foreslått ny
gangveg. Alle bygg er plassert slik at
de ikke er flomutsatt.

2. Flom i vassdrag

3. Skredfare - steinsprang

Nye byggeområder er lagt utenfor
områder som er utsatt for skred eller
steinsprang. Flere av skrentene er
ikke høyere enn at flere av de kan
sikres med bolting av enkeltblokker.
Dette gjelder skrentene med
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mulighet for utfall i bekkedalen
nordøst i kartleggingsområdet. Her er
mulig å legge turstitrase. Det er sikret
i bestemmelse at sikringstiltak må
inngå som del av detaljprosjektering
av eventuelle tiltak innenfor område
for forlengelse av tursti mot
Kanadaskogen.
Bygning-, skog- og
lyngbrann

Det skal legges frem brannvann til
boligene. Utforming av bygg og
uteområder som er robust mot
denne type hendelse.
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KILDER

Overordnet metode:
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Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Byggteknisk forskrift (TEK17). Kapittel 7 Sikkerhet mot
naturpåkjenninger.
Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Veiledning til kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger.
Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Offentlige tilgjengelige kilder av risikosituasjon:











FylkesROS Hordaland 2015. Risiko- og sårbarheitsanalyse for Hordaland fylke
Bergen ROS 2014 – Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen
Bergen kommune 2017. ROS-analyse til kommuneplanens arealdel 2016
DSB Kart – kartdata om samfunnssikkerhet og beredskap
https://reisetid.helsedirektoratet.no/felles
KLP Kommunale utleieboliger - risikoreduksjon, 2017
NVE Atlas
NGU kart
Prehospital plan
Bergen kommune - Planregister – vedtatte planer

Egne rapporter i planarbeidet:










Planbeskrivelse
Barnetråkksøk med supplerende registreringer
VA-rammeplan
Støyrapport
Flomfarevurdering
Trafikkanalyse
Notat – Elektromagnetisk stråling fra kraftlinje Bjørgeveien
Skredvurdering
Merknadsoppsummering ved oppstart og 1. gangs høring av planforslaget

Andre kilder




Informasjon og møter fra medvirkningsprosess oktober 2021.
Byrådsavdeling arbeid, sosial og bolig m.fl. – pågående arbeid med Risikovurdering for
botiltak i Bjørgeveien.
Notat om medvirkningsprosess og risikovurderinger, (BASB)
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VEDLEGG 1 – SJEKKLISTE FOR IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER

Sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i vedlegg 5 til
DSBs veileder for ROS-analyser 2017).
KATEGORI

UØNSKEDE HENDELSER

Forhold ved
utbyggingsformålet

Om utbyggingen medfører nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet og
omkringliggende områder.
Uønsket handling eller handling som
Ja
skaper frykt i nærmiljøet
Ekstremvær
Storm og orkan
Nei, ny bebyggelse er
plassert slik at terrenget vil
skjerme for vind.
Lyn- og tordenvær
Nei, ikke spesielt utsatt til i
terrenget.
Flom
Flom i sjø og vassdrag
Ja
Urban flom/overvann
Nei, planområdet er ikke tett
bebygd.
Stormflo
Nei, området ligger ikke i
tilknytning til sjø.
Skred
Skred og steinsprang(jord, stein, fjell, snø) Ja
Skog- og lyngbrann
Skog- og lyngbrann
Ja
Transport
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)
Nei, se begrunnelse i kap.
3.5.
Næringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer
Nei, ingen kilder til utslipp
nær planområdet ifølge
miljøatlas sine kart.
Akutt forurensning
Nei, ingen kilder til farlige
stoffer i nærheten av
planområdet.
Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg,
Ikke aktuelt, ingen industri i
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri)
nærheten av planområdet.
Brann
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft,
Nei, se begrunnelse i kap.
sjø)
3.5.
Brann i bygninger, anlegg og terreng
Ja
Eksplosjon
Eksplosjon i industrivirksomhet
Ikke aktuelt, ingen industri
nær planområdet.

Natur-hendelser

Andre uønskede
hendelser

AKTUELL?
Ja vurderes
i kap. 4. Nei (begrunnes her)

Eksplosjon i tankanlegg

Ikke aktuelt, ingen
tankanlegg med eksplosive
stoffer nær planområdet.
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Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager
Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
Dambrudd
Distribusjon av forurenset drikkevann

Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet for personer og
varer
Svikt i nød- og redningstjenesten
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Ikke aktuelt, det lagres ikke
eksplosive stoffer nær
planområdet.
Nei, se begrunnelse i kap.
3.5.
Ikke aktuelt, planområdet
ligger ikke i tilknytning til
nedslagsfelt for
drikkevannsforsyning.
Nei, se begrunnelse i kap.
3.5.
Ikke aktuelt, ikke IKT-/
teleinfrastruktur i
planområdet.
Nei
Nei, blir sikret i VArammeplan
Nei
Nei, tilkomstvei vil være
akseptabel for
utrykningskjøretøy

