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SAMMENDRAG 

Statens vegvesen Region vest har gitt Rambøll i oppdrag å utarbeide ROS-analyse i forbindelse 

med arbeidet med kommunedelplan Rv 555 Storavatnet – Liavatnet. Det er utarbeidet følgende 
forslag til utbygging av vegstrekningen som blir analysert i denne ROS-analysen: 

 0-alternativet 

 Alternativ 1 «Forlenging av Lyderhorntunnelen» 

 Alternativ 2a «Ny vegtunnel rettet mot Ringveg vest» 

 Alternativ 2b «Ny vegtunnel med rampe mot Bergen» 

 Alternativ 3 «Ny kollektivtunnel i nord» 

 Alternativ 3 variant «Ny forlenget kollektivtunnel i nord» 

 Alternativ 4 «Utvidelse av Rv 555 med kollektivfelt» 

 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planforslaget vil medføre endringer i risiko 

for mennesker og omgivelser, og sikre at risiko som eventuelt øker håndteres i den videre 

planprosessen. ROS-analysen er gjennomført som en kvalitativ risikoanalyse i henhold til DSBs 

veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» og følger prosessen beskrevet i NS 5814 «Krav 

til risikovurderinger». Det er i denne analysen vurdert konsekvenser for Liv og helse, Ytre miljø 

og Samfunnsviktige funksjoner. Konsekvenser for trafikanter (1. og 2.persen) er ikke vurdert i 

denne analysen da det er grundig håndtert i egen rapport.  

 

Det er i denne ROS-analysen identifisert 5 uønskede hendelser som kan inntreffe i 

anleggsperioden og driftsfasen. Disse hendelsene er: 

 Ulykke i anleggsfasen 

 Skade som følge skred/ras 

 Akuttutslipp fra transport 

 Ulykker under lek og fritid 

 Ekstrem nedbør 

 

Sammenlignet med dagens situasjon vil alle alternativene, inkludert 0-alternativet, innebære økt 

risiko for mennesker og omgivelser. Dette kommer som en følge av en antatt økning i trafikk på 

strekningen.  

 

Samlet sett vurderes ikke risikonivået som kritisk for noen av de analyserte 

alternativene. Sammenlignet med dagens situasjon, er det 0-alternativet som kommer 

best ut. Sammenlignet med 0-alternativet er det Alternativ 3 variant «Ny forlenget 

kollektivtunnel i nord» som kommer best ut. Nedenfor er alternativene listet i anbefalt 

rekkefølge. 

 

1. Alternativ 3 variant «Ny forlenget kollektivtunnel i nord» 

2. Alternativ 4 «Utvidelse av Rv 555 med kollektivfelt» 

3. Alternativ 1 «Forlenging av Lyderhorntunnelen» 

Alternativ 2a «Ny vegtunnel rettet mot Ringveg vest» 

Alternativ 2b «Ny vegtunnel med rampe mot Bergen» 

4. Alternativ 3 «Ny kollektivtunnel i nord» 

 

Noe av økningen i risiko er påvirket av rasfare og generell trafikkøkning. Alternativ 3 variant 

bidrar til antatt redusert risiko tilknyttet nærområdet ved Olsvik. Det er ingen spesielt sårbare 

områder i planområdet, eller spesielle områder hvor barn og unge har aktiviteter i nærheten til 

vegtraseen, med unntak av Olsvikområdet. De foreslåtte risikoreduserende tiltakene er listet 

nedenfor. Hvis foreslåtte tiltak iverksettes, vurderes risikonivået å være for innenfor hva som 
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regnes som akseptabelt, samt at det totale risikonivået for Alternativ 3 variant vil ligge innenfor 

eller lavere enn 0-alternativet. 

 

 Redusere sannsynlighet og konsekvens ved anleggsrelaterte ulykker; planlegge 

anleggsarbeid slik at eventuelle sprengningsulykker får minimal konsekvens for 

omgivelsene, sikre at anleggsområdet er inngjerdet for å unngå at barn og unge får 

tilgang til området, byggegroper fylt med vann bør ikke stå usikret.  

 Redusere konsekvens ved ras/skred; rassikring der hvor tunnelinnslag planlegges.  

 Redusere sannsynlighet for ulykke under lek og fritid; sikre at berørte områder med 

bebyggelse får tilstrekkelig med skjerming mot vegtraseen, slik at eventuell lek på 

området ikke kommer i konflikt med vegtrafikken. Dette kan gjøres med støygjerder eller 

tilsvarende avgrensning av området. 

 For tiltak mot ekstrem nedbør er det utforming av vegsystemene som er avgjørende. 

Hvis det er mulig å designe vegen slik at den drenerer bort mer vann enn det dagens veg 

gjør, vil dette kunne kompensere med prognosene om hyppigere ekstremnedbør i 

fremtiden. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Statens vegvesen Region vest har gitt Rambøll i oppdrag å utarbeide ROS-analyse i forbindelse 
med arbeidet med kommunedelplan Rv 555 Storavatnet – Liavatnet. Det er utarbeidet følgende 
forslag til utbygging av vegstrekningen som blir analysert i denne ROS-analysen: 

 0-alternativet 

 Alternativ 1 «Forlenging av Lyderhorntunnelen» 

 Alternativ 2a «Ny vegtunnel rettet mot Ringveg vest» 

 Alternativ 2b «Ny vegtunnel med rampe mot Bergen» 

 Alternativ 3 «Ny kollektivtunnel i nord» 

 Alternativ 3 variant «Ny forlenget kollektivtunnel i nord» 

 Alternativ 4 «Utvidelse av Rv 555 med kollektivfelt» 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planforslaget vil medføre endringer i risiko 
for mennesker og omgivelser, og sikre at risiko som eventuelt øker håndteres i den videre 
planprosessen. Plan og bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, 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. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”. 

I ROS-analysen vurderes situasjonen i området i anleggsfasen for planlagte endringer, samt 

situasjonen i området før og etter ferdigstilte endringer med fokus på en normal hverdag (normal 
drift).  

 

Uønskede hendelser er i denne analysen konsekvensvurdert i forhold til følgende verdier, også 

benevnt som risikomål: 

 

 Liv og Helse - Fysiske skader og psykisk belastning på 3.part (ikke trafikantene)  

 Ytre miljø - Skade på ytre miljø, eksempelvis utslipp til vann eller grunn, utglidninger, 

samt skade på naturområder, kulturminner og kulturmiljøer  

 Samfunnsviktige funksjoner – konsekvenser for kritisk infrastruktur, kritiske 

bygninger, mv.  

 

1.2 Metode og gjennomføring 

Analysen gjennomføres med en metode som tilfredsstiller krav i DSBs temaveileder 11 

«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» og som følger NS 5814 «Krav til risikovurderinger». 

Dette medfører følgende trinn: 

 

 Beskrivelse av analyseobjektet 

 Identifikasjon av farer og sårbare forhold 

 Analyse av uønskede hendelser, herunder vurdering av endring av sannsynlighet og 

konsekvens, og dermed risiko, som følge av planen 

 Evaluering av risiko med identifikasjon av risikoreduserende tiltak 

 Dokumentasjon 
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Risiko er definert som et uttrykk for fare for tap av viktige verdier som følge av en uønsket 

hendelse. Risiko uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av en uønsket hendelse. 

Samlet risiko vurderes ut fra om plantiltaket antas å medføre endring i enten sannsynligheten for 

eller konsekvensen av en gitt uønsket hendelse i forhold til dagens regulering av området.  

 

Endring i risiko blir vurdert som enten økt, uendret eller redusert som følge av plantiltaket, 

sammenlignet med dagens situasjon. I tillegg vil det blir satt opp en oversikt som viser endring i 

risiko for utbyggingsalternativene sammenlignet med 0-alterantivet.  

 

1.3 Data 

Analysen er basert på data fra oppdragsgiver om planområdet og –forslaget, ulike karttjenester, 

samt vår erfaring fra lignende oppdrag. Datagrunnlaget vurderes som egnet til å vurdere 

eventuell endring i risiko for mennesker og omgivelser som følge av planforslaget. 

 

1.4 Forutsetninger og avgrensninger 

Det forutsettes at informasjon gitt av oppdragsgiver er korrekt. Nedenfor er det vist hvilke 

typiske farer/sårbarheter som ikke er vurdert i analysen og begrunnelse disse valgene. 

 

Tabell 1: Følgende farer/sårbarheter er identifisert i analysearbeidet, men ikke vurdert videre i ROS-
analysen 

Fare/sårbarhet Begrunnelse 

Flom Det er sannsynligvis ikke vassdrag med særlig flompotensial i området. Alle 

tiltak ligger på høyde med eller høyere enn eksisterende veg. 

Støv og støy Det er ikke snakk om hendelser med uforholdsmessig mye støy 

(helseskadelig), store punktutslipp og hendelser som generer uventet støy. 

Vegtrafikkstøy er handtert ellers i KU. 

Grunnforhold Foreløpige geologiske og geotekniske vurderinger tilsier ikke at noen av 

alternativene vil være unormalt risikable med tanke på grunnforhold og 

bergmasser.  

Trafikantsikkerhet ROS-analysen omhandler ikke trafikantsikkerhet, konsekvenser for 1. og 2. 

person (fører og passasjer). Dette temaet er behandlet i egen risikoanalyse 

/1/ for utbyggingsalternativene. 

Konsekvenser for 

økonomi/materielle 

verdier 

Det er ikke vurdert konsekvenser for økonomi eller materielle verdier fordi 

disse er svært vanskelig å tallfeste på dette planstadiet. Det er heller ingen 

åpenbare økonomiske/materielle tap som følge av planforslaget. 

 

1.5 Forkortelser 

DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

KU - Konsekvensutredning 

NGU - Norges geologiske undersøkelse 

NS - Norsk Standard 

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 

ROS - Risiko og sårbarhet 

SVV - Statens vegvesen 

ÅDT - Gjennomsnittlige antall kjøretøy per døgn 
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2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 

2.1 Dagens situasjon 

2.1.1 Vegstrekningen 

 

Figur 1: Bilde av dagens vegsystem på strekningen Storavatnet-Liavatnet 

Eksisterende hovedveg mellom krysset ved Storavatnet og krysset ved Liavatnet er 2,2 km lang. 

Lyderhorntunnelen er 1100m lang. Vegen utgjør del av vestre innfartsåre til Bergen sentrum og 

er hovedåren for trafikken til/fra Bergen vest, til/fra Askøy og til/fra øyriket Sotra/Øygarden. 

 

Dagens veg har 4 felt (2 løps tunnel) og mulig omkjøring på lokalveg via Loddefjord 

(Lyderhornsvegen). Vegen om Loddefjord har 2 felt på det meste av strekningen, men en kortere 

strekning i syd har 4 felt med midtdeler.  

 

Trafikkmengden er i dag ÅDT 40 000 gjennom Lyderhorntunnelen. På strekningen mellom kryss 

Storavatnet og Lyderhorntunnelen er det i dag i underkant av ÅDT 40 000. På de mindre 

trafikkerte vegene som grenser til Sotravegen, er det ÅDT mellom 8 400 og 17 000, med høyest 

ÅDT på Lyderhornsveien i Loddefjorddalen.  

 

2.1.2 Bebyggelse  

Det er et relativt tettbebygd boligområde på Olsvikområdet rett nord for Sotraveien. 

Boligområdet ligger omtrent 10 meter fra dagens veg.   

 

Sørover langs Lyderhornsveien er det delvis spredt bebyggelse med noe blokkbebyggelse i 

området ved kjøpesenteret. Det er et næringsområde ved kjøpesenteret.  

 

Lengst syd på Lyderhornsveien er det tettbebygd boligområde på nordsiden og spredt bebyggelse 

på sydsiden av vegen.  
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Området langs Lyderhornsveien nordover mot kryssområdet ved Liavatnet er preget av spredt 

boligbebyggelse og næringsvirksomhet. Det er ingen bebyggelse på strekningen nord for 

Liavatnet kryss til Lianakktunnelen. 

 

2.1.3 Elver/vassdrag 

De kjente forekomstene er Storavatnet, Liavatnet, Bjørndastjørna bekk, Tennebekken og 

Grimstadfjorden. Ingen av disse er kjent for å ha sårbare vannlevende organismer. I følge 

Artsdatabanken er det ingen utrydningstruede arter i planområdet. Nedenfor er det vist hvilken 

økologisk tilstand de ulike vassdragene/elvene er vurdert som /2/.    

 

Tabell 2: oversikt over vassdrag/elver i tilknytning til planområdet og deres økologiske tilstand (kilde: 
www.miljostatus.no) 

Elver/vassdrag  Tilstand  Påvirkning  

Storavatnet Antatt svært god Transport/infrastruktur. 

Liavatnet Antatt god Dumping/fylling av masser. 

Grimstadfjorden Antatt moderat  Industri, renseanlegg, diffuse 

kilder, søppelfylling, 

avløpsnett, slamdumping. 

Bjørndalstjørnet bekk Antatt dårlig Langtransportert forurensning. 

Tennebekken Antatt moderat Industri, renseanlegg, 

søppelfylling, avløpsnett. 

 

2.1.4 Kulturmiljø 

I følge Riksantikvaren er det tre lokaliteter med kulturminner i planområdet (se vedlegg 1). Ett 

av disse er automatisk fredet, mens ett er uavklart. En av disse lokalitetene ligger ved 

kryssområdet ved Liavatnet. Et annet ligger på Storhelleren, øst for Loddefjordveien. Det tredje 

er Loddefjord kirkested som ligger vest for Loddefjord sentrum.   

 

2.1.5 Naturmiljø og friluftsliv 

Ingen kjente sårbare arter eller viktige naturtyper i planområdet. Området er preget av skog, 

bart fjell (se vedlegg 4 og 5).  

 

Det er ingen kjente områder som benyttes som rekreasjonsområder som kommer i tilknytning til 

planforslaget.  

 

2.1.6 Samfunnskritiske funksjoner 

Det ligger en trafostasjon med kraftledninger i fjellskråningen øst i Loddefjorddalen (se figur 2). 

Kraftledningen krysser eksisterende veg i luftlinje ved Liavatnet kryssområde. For øvrig går 

luftlinjen i fjellskråningen vest for eksisterende veg nordover i planområdet. 
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Figur 2: Kart med trafostasjon og høyspentlinje 

 

Det er ingen vannmagasiner eller lignende i planområdet som kan bli berørt av planforslaget.  

I kartet nedenfor er det vist 3 skoler som ligger innenfor planområdet. Disse er Kjøkkelvik skole, 

Loddefjord skole og Sandgotna skole.  

 

 

Figur 3: Kart med skoler. 1=Kjøkkelvik skole, 2=Loddefjord skole, 3=Sandgotna skole 
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2.2 Planforslaget 

2.2.1 0-alternativet 

 

Figur 4: Skisse med 0-alternativet 

0-alternativet er en videføring av dagens veg. Prognoser for 2030 viser en økning til om lag ÅDT 

70 000 på samme strekning. I tillegg til generell trafikkøkning, vil Ringveg vest som forbinder de 

sørlige bydeler i Bergen med vestre innfartsåre til Bergen i krysset ved Liavatnet, også medføre 

at trafikken øker fra sør mot vest gjennom Lyderhorntunnelen.  

 

2.2.2 Alternativ 1 – Forlenging av Lyderhorntunnelen 

 

Figur 5: Skisse Alternativ 1 
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Ny tunnel med to løp og to felt i hvert løp for ordinær trafikk føres fra kryssområdet ved 

Storavatnet under bebyggelsen i Oslvik/Kjøkkenvikområdet og kobles inn på eksisterende 

Lyderhorntunnel. Det blir bygget kollektivfelt langs dagens veg ned til Loddefjord og ny 

kollektivtunnel, eventuelt kombinert med sykkeltunnel, gjennom Lyderhorn til krysset ved 

Liavatnet. Tunnelen blir om lag 750 meter lang. Alternativet inkluderer tiltak i krysset ved 

Liavatnet som prioriterer kollektivtrafikken gjennom krysset. 

 

I anleggsfasen skal ny kollektivtunnel bygges. Trafikken kjøres som normalt i dagens tunnel. Det 

vil bli gjort inngrep i Loddefjorddalen for å utvide med kollektivfelt. Dette vil komme nærmere 

boligblokkene i Loddefjorddalen enn dagens veg. Det gjennomføres inngrep i vestre tunnelportal 

på Lyderhorntunnelen.  

 

2.2.3 Alternativ 2a – Ny vegtunnel rettet mot Ringveg vest 

 

Figur 6: Skisse Alternativ 2a 

 

Ny tunnel med 2 løp og 2 felt i hvert løp for ordinær trafikk føres fra kryssområdet ved 

Storavatnet og kobles til kryssområdet ved Liavatnet med gjennomgående felt mot 

Knappetunnelen/Ringveg vest. Alternativet krever ombygging av kryssområdet ved Liavatnet. 

Eksisterende Rv 555 og Lyderhorntunnelen blir gjort om til kollektiv- og sykkeltunnel i hvert sitt 

løp. 

 

I anleggsfasen skal ny tunnel bygges for ordinær trafikk. Krysset ved Liavatnet skal bygges om.  
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2.2.4 Alternativ 2b – Ny vegtunnel med rampe mot Bergen 

 

Figur 7: Skisse Alternativ 2b 

 

Alternativ 2b har rampe mot Bergen som medfører endring i trafikkprognosene på 

vegstrekningene. Sammenlignet med Alternativ 2a er det økt trafikk gjennom ny tunnel, mens 

vegen rundt Loddefjord får redusert trafikk. Fv 197 får dobbelt så høy trafikkbelastning som i 

Alternativ 2a. Alternativet krever også ombygging av krysset ved Liavatnet. 

 

I anleggsfasen skal ny tunnel bygges for ordinær trafikk. Tunnelen får to armer – en mot Bergen 

og en mot Liavatnet kryss. Liavatnet kryss skal bygges om. 
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2.2.5 Alternativ 3 – Ny kollektivtunnel i nord 

 

Figur 8: Skisse Alternativ 3 

 

Ny tunnel for kollektivtrafikk fra Olsvikkrysset/Kjøkkelvikvegen til Liavatnet, med kobling mot Rv 

555 i en såkalt «gaffelløsning» som ligger nord for krysset ved Liavatnet. Alternativet omfatter 

også kollektivtransport på egne felt langs lokalvegnett og kollektivprioriterende tiltak i området 

Storavatnet – Olsvik - Kjøkkelvikvegen. Ny kollektivtunnel er om lag 1 km lang. Ordinær 

biltrafikk på dagens Rv 555 og i dagens Lyderhorntunnel. Separat sykkelveg rundt Loddefjord og 

som en del av kollektivtunnel. 

 

I anleggsfasen skal ny kollektivtunnel bygges i nord. Det vil bli inngrep i forbindelse med vestre 

tunnelinnslag. Busstraseen vil bygges tett inntil boligområdet på Olsvik. Noe anleggsarbeid på 

boligområdet.  
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2.2.6 Alternativ 3 variant – Ny forlenget kollektivtunnel i nord 

 

Figur 9: Skisse av Alternativ 3 variant 

 

Ny forlenget tunnel for kollektivtrafikk fra kryssområdet ved Storavatnet til Liavatnet, med 

kobling mot Rv 555 i en såkalt «gaffelløsning» som ligger nord for krysset ved Liavatnet. 

Alternativet omfatter også kollektivtransport på egne felt langs lokalvegnett og 

kollektivprioriterende tiltak i området Storavatnet – Olsvik - Kjøkkelvikvegen. Ny kollektivtunnel 

er om lag 1,7 km lang. Ordinær biltrafikk på dagens Rv 555 og i dagens Lyderhorntunnel. 

Separat sykkelveg rundt Loddefjord og som en del av kollektivtunnel. Sykkeltunnelen planlegges 

med innslag på nordsiden av eksisterende tunnelinnslag på Lyderhorntunnelen. 

 

Anleggsfasen blir lik Alternativ 3, men kollektivtunnelen forlenges under boligområdet på Olsvik. 

Dermed kommer ikke busstraseen tett innpå boligområdet, og man unngår anleggsarbeid tett på 

boligområdet.  
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2.2.7 Alternativ 4 – Utvidelse av Rv 555 med kollektivfelt  

 

Figur 10: Skisse Alternativ 4 

 

Utvidelse av dagens firefeltsveg (dagens Rv 555) mellom Storavatnet og Liavatnet til 

seksfeltsveg slik at kollektivtransporten kan bruke ett felt i hvert løp. Alternativet krever 

utstrossing av eksisterende Lyderhorntunnel. I dette alternativet er det ikke aktuelt å føre 

syklister inn i tunnelen. De må sykle langs dagens veg via Loddefjord og Bjørdalspollen. Det 

forutsettes utstrossing og ferdiggjøring av ett tunnelløp om gangen i anleggsperioden slik at 

biltrafikken hele tiden kan nytte ett løp. 
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3. IDENTIFISERTE FARER/SÅRBARHETER 

Følgende farer/sårbarheter er identifisert i analysearbeidet. Farene/sårbarhetene er presentert 

som uønskede hendelser i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 3: Liste med identifiserte farer/sårbarheter presentert som uønskede hendelser 

# Uønskede hendelser Beskrivelse 

1 Ulykker i anleggsfasen Sprengningsulykker 

Drukning 

Brann 

Steinsprang 

Støv- og støyforurensning 

Skade på kulturmiljø 

Akuttforurensning 

2 Skred/ras Snøskred, jordras, leirskred, steinras, 

mv. 

3 Akuttutslipp fra transport Utslipp av giftige kjemikalier fra 

transport på veg  

4 Ulykker under lek og fritid Skader på barn og unge under 

fritidsaktiviteter 

5 Ekstrem nedbør - 

 

 

Tabell 4: Følgende farer/sårbarheter er identifisert i analysearbeidet, men ikke vurdert videre i ROS-
analysen 

Fare/sårbarhet Begrunnelse 

Flom Det er sannsynligvis ikke vassdrag med særlig flompotensial i området. Alle 

tiltak ligger på høyde med eller høyere enn eksisterende veg. 

Støv og støy Det er ikke snakk om hendelser med uforholdsmessig mye støy 

(helseskadelig), store punktutslipp og hendelser som generer uventet støy. 

Vegtrafikkstøy er handtert ellers i KU. 

Grunnforhold Foreløpige geologiske og geotekniske vurderinger tilsier ikke at noen av 

alternativene vil være unormalt risikable med tanke på grunnforhold og 

bergmasser.  

Trafikantsikkerhet ROS-analysen omhandler ikke trafikantsikkerhet, konsekvenser for 1. og 2. 

person (fører og passasjer). Dette temaet er behandlet i egen risikoanalyse 

/1/ for utbyggingsalternativene. 

Konsekvenser for 

økonomi/materielle 

verdier 

Det er ikke vurdert konsekvenser for økonomi eller materielle verdier fordi 

disse er svært vanskelig å tallfeste på dette planstadiet. Det er heller ingen 

åpenbare økonomiske/materielle tap som følge av planforslaget. 
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4. ANALYSE AV RISIKO FOR 0-ALTERNATIVET 

4.1 Ulykker i anleggsfasen 

Grunnlagsinformasjon 

Ingen anleggsfase. 

 

Årsak 

Med ulykker i anleggsfase menes: 

 Sprengningsulykker 

 Drukning 

 Brann 

 Steinsprang 

 Støv- og støyforurensning 

 Skade på kulturmiljø 

 Akuttforurensning 

 

Sannsynlighet 

Dette alternativet krever ingen anleggsvirksomhet. Sannsynligheten er uendret sammenlignet 

med dagens situasjon. 

 

Konsekvens 

Dette alternativet krever ingen anleggsvirksomhet. Konsekvensen er uendret sammenlignet med 

dagens situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Dette alternativet krever ingen anleggsvirksomhet. Risiko vurderes som uendret sammenlignet 

med dagens situasjon.  

 

4.2 Skade som følge skred/ras 

Grunnlagsinformasjon 

NGUs kart for steinsprang og snøskred viser at det er mulig med skred i store deler av 

planområdet.  

 

Årsak 

Steinsprang er bergartsfragment som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg  

ned en skråning hovedsakelig ved å falle, sprette og rulle til terrenget flater ut. Vanligvis er 

fragmentet lite ved steinsprang (få til hundrevis av kubikkmeter). Forutsetningen for snøskred er 

at terrenget er bratt nok (brattere enn 30 grader) og at snødekket er ustabilt. De fleste snøskred 

utløses naturlig, men de fleste mennesker som omkommer i snøskred utløser skredet selv ved å 

ferdes i skredfarlig terreng.  

 

Sannsynlighet 

Det er ingen forhold som tilsier at det vil gå hyppigere ras som følge av alternativet. 

Sannsynlighet uendret sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Konsekvens 

Steinsprang og steinskred fører til skade på eiendom og kan drepe mennesker langs skredbanen. 

De er til stor fare for veger fordi de blokkerer passasjen og/eller treffer kjøretøy. 

Steinsprang/steinskred inntreffer også i urbane miljøer og kan ramme bebyggelse direkte. 
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I og med vegen forblir uendret sammenlignet med dagens situasjon vil ikke eventuelle ras endre 

konsekvensene. Selv om antall kjøretøy er forventet høyere enn i dagens situasjon, så endres 

ikke konsekvensene vesentlig. Ras kan medføre at viktige ferdselsårer blir stengt.  Det vil likevel 

fortsatt være redundans i systemet med to alternative traseer rundt Loddefjord og gjennom 

Lyderhorn.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

0-alternativet innebærer ingen endringer som kunne medført endringer i risiko. Derfor vurderes 

risiko som lik dagens situasjon. 

  

4.3 Akuttutslipp fra transport 

Grunnlagsinformasjon 

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 2008 passerte ca 3 tankbiler 

med LNG (flytende naturgass) og 4-5 tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua 

pr døgn (fra Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med forbrukskjemikalier 

(regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. Disse transportene vil også nytte 

hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Årsak 

Hendelsen kan forårsakes av trafikkulykker, som for eksempel utforkjøring eller kollisjon. Giftige 

stoffer som transporteres rammer miljøet som følge av lekkasje i tanken. 

 

Sannsynlighet 

Det er et lavt antall transporter med farlig gods, sammenlignet med ordinær trafikk. For at 

trafikkulykker skal forårsake akuttutslipp, må sammenstøtet/utforkjøring forårsake lekkasje fra 

tanken. Sannsynligheten for at farlig gods transport rammes av trafikkulykke er lav, og det er 

enda lavere sannsynlighet for at sammenstøtet er så hardt at det forårsaker lekkasje i tanken.  

 

Sammenlignet med dagens situasjon vil sannsynligheten være noe høyere som følge av økt 

transport.  

 

Konsekvens 

Vannkvaliteten for Liavatnet er god, mens kvaliteten på Grimstadfjorden er moderat og 

Storavatnet er svært god. Tilstanden til elven og bekken er moderat. Disse vassdragene er ikke 

identifisert som sårbare, og et akuttutslipp fra transport vil forverre situasjonen i de minste 

vassdragene, men konsekvensene er ikke kritisk. Uendret konsekvens sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Det antas at antall transport av farlige stoffer vil følge trafikkutviklingen generelt. 

Sannsynligheten vurderes som noe økt sammenlignet med dagens situasjon. Det planlegges 

ingen endringer i traseer eller lignende, så konsekvensene er lik dagens situasjon. Samlet gir 

dette noe økt risiko sammenlignet med dagens situasjon. 
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4.4 Ulykke under lek og fritid 

Grunnlagsinformasjon 

I dette alternativet vil ikke traséen endres sammenlignet med dagens situasjon.  

 

Årsak 

Årsak til hendelsen kan være planlegging av veg for tett inntil boligområder, aktivitetsområder 

for barn, eller lignende.  

 

Sannsynlighet 

I dag ligger vegtraseen relativt tett inntil Olsvik boligområdet. Områder er i dag skjermet fra 

vegen med støyskjermer. Selv med økning i trafikk, vil ikke sannsynligheten økes vesentlig.  

 

Konsekvens 

Konsekvens av slike ulykker avhenger av hendelsesforløpet. Påkjørsel under lek kan gi svært 

alvorlige konsekvenser. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for slike hendelser påvirkes av hvor nær vegtraseen kommer inntil områder som 

brukes til lek og fritid, samt hvor belastet vegen er. Traseen endres ikke i dette alternativet, men 

en betraktelig økning i trafikk fører til at slike hendelser kan bli mer sannsynlig i fremtiden. 

Støyskjermer fungerer som fysisk hindring for barn og unge, og det vurderes som at hendelsen 

ikke vil bli vesentlig endret som følge av økt trafikkmengde. Konsekvensene er potensielt svært 

alvorlig og vurderes som uendret. Samlet gir dette en antatt uendret risiko sammenlignet med 

dagens situasjon. 

 

4.5 Ekstrem nedbør 

Grunnlagsinformasjon 

De siste 20 årene har det vært hyppigere tilfeller av mye nedbør i Bergen enn på 1960- og  

1970 tallet. 

 

Årsak 

Årsaker til økte nedbørsmengder kan være både menneskeskapte og naturlige variasjoner. 

 

Sannsynlighet 

Det er usikkerhet tilknyttet fremtidens klima, men alle modellene som benyttes er enig i at 

klimaet om 50 eller 100 år blir varmere og våtere på Vestlandet. I år 2050 forventes ”normale” 

nedbørsverdier å ligge 10-15 % høyere enn 1961-1990 normalen. Årlige nedbørsmengder og 

maksimale nedbørsmengder i Bergen for kortere akkumuleringsperioder (10 minutt til 2 døgn) vil 

stort sett øke med ca. 20 % frem mot år 2100. Dette medfører at antall episoder av store 

nedbørmengder vil fordobles. /5/ 

 

Konsekvens 

Konsekvens ved ekstrem nedbør kan være overflatevann på vegnettet som kan føre til at vegen i 

verste fall blir stengt. Vegstrekningen er en viktig strekning mellom Bergen til Askøy og Sotra. 

Hvor mye overvann vegen tåler før den må stenges, vil ikke endres med økt trafikkmengde. 

Konsekvensen vurderes derfor som lik dagens situasjon.   
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Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for ekstrem nedbør øker i fremtiden. Konsekvensene for samfunnskritiske 

funksjoner vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Samlet sett gir dette en 

økt risiko sammenlignet med dagens situasjon. 

 

5. ANALYSE AV RISIKO FOR ALTERNATIV 1 

5.1 Ulykker i anleggsfasen 

Grunnlagsinformasjon 

Ny kollektivtunnel skal bygges. Trafikken kjøres som normalt i dagens tunnel. Det vil bli gjort 

inngrep i Loddefjorddalen for å utvide med kollektivfelt. Dette vil komme nærmere boligblokkene 

i Loddefjorddalen enn dagens veg. Det gjennomføres inngrep i vestre tunnelportal på 

Lyderhorntunnelen.  

 

Årsak 

Med ulykker i anleggsfase menes: 

 Sprengningsulykker 

 Drukning 

 Brann 

 Steinsprang 

 Støv- og støyforurensning 

 Skade på kulturmiljø 

 Akuttforurensning 

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for ulykker i anleggsfase vil være økt sammenlignet med dagens situasjon. Det 

vil bli inngrep i naturen og nærområder, samtidig som det skal sprenges ny tunnel.  

 

Konsekvens 

Størst konsekvens kan sprengningsulykker få for omgivelsene. Det antas at anleggsområdet 

gjerdes inn hensiktsmessig for å unngå at barn og unge får tilgang til byggegroper eller lignende.   

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

I anleggsfase vil risikoen øke i en begrenset periode. Det er omfattende utbygginger som krever 

både inngrep og aktivitet i nærområder. Samlet vurderes risiko som økt i anleggsperioden.  

 

5.2 Skade som følge skred/ras 

Grunnlagsinformasjon 

NGUs kart for steinsprang og snøskred viser at det er mulig med skred i store deler av 

planområdet.  

 

Årsak 

Steinsprang er bergartsfragment som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg  

ned en skråning hovedsakelig ved å falle, sprette og rulle til terrenget flater ut. Vanligvis er 

fragmentet lite ved steinsprang (få til hundrevis av kubikkmeter). Forutsetningen for snøskred er 

at terrenget er bratt nok (brattere enn 30 grader) og at snødekket er ustabilt. De fleste snøskred 
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utløses naturlig, men de fleste mennesker som omkommer i snøskred utløser skredet selv ved å 

ferdes i skredfarlig terreng.  

 

Sannsynlighet 

Dagens tunnelinnslag på Lyderhorntunnelen vil også bli brukt på den forlengede tunnelen for 

ordinær trafikk. Tunnelportalen i vest ligger ikke i et aktsomhetsområde.  

 

Planlagt kollektivunnel vil få tunnelportaler på begge sidene i aktsomhetsområdet for snøskred og 

steinsprang.  

 

Sannsynligheten vurderes som noe høyere for hendelsen sammenlignet med dagens situasjon, 

fordi det tilføres to tunnelportaler i aktsomhetsområder. 

 

Konsekvens 

Steinsprang og steinskred kan føre til skade på eiendom og kan drepe mennesker langs 

skredbanen. Dette vil være til stor fare for veger fordi de blokkerer passasjen og/eller treffer 

kjøretøy. Steinsprang/steinskred inntreffer også i urbane miljøer og kan ramme bebyggelse 

direkte. Konsekvensene vurderes som lik sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Konsekvensene av hendelsen vurderes som lik med dagens situasjon, mens sannsynligheten 

vurderes som noe høyere fordi det planlegges ny tunnel i aktsomhetsområde. Samlet gir dette 

økt risiko sammenlignet med dagens situasjon. 

 

5.3 Akuttutslipp fra transport 

Grunnlagsinformasjon 

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 2008 passerte ca 3 tankbiler 

med LNG (flytende naturgass) og 4-5 tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua 

pr døgn (fra Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med forbrukskjemikalier 

(regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. Disse transportene vil også nytte 

hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Årsak 

Hendelsen kan forårsakes av trafikkulykker, som for eksempel utforkjøring eller kollisjon. Giftige 

stoffer som transporteres rammer miljøet som følge av lekkasje i tanken. 

 

Sannsynlighet 

Sammenlignet med dagens situasjon, vil det mest sannsynlig bli mer transport av farlige gods på 

strekningen. Trafikkmengden er lik i alle alternativene, selv om de er noe ulikt fordelt mellom 

tunnel og veg i dagen. Sannsynligheten for hendelsen vurderes totalt sett som noe høyere enn i 

dagens situasjon.  

 

Konsekvens 

Vannkvaliteten for Liavatnet er god, mens kvaliteten på Grimstadfjorden er moderat og 

Storavatnet er svært god. Tilstanden til elven og bekken er moderat. Disse vassdragene er ikke 

identifisert som sårbare og et akuttutslipp fra transport vil forverre situasjonen i de minste 

vassdragene, men konsekvensene er ikke kritisk. Uendret konsekvens sammenlignet med dagens 

situasjon.  
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Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for hendelsen vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensene vurderes som uendret gitt at en ulykke inntreffer. Samlet gir dette økt risiko 

sammenlignet med dagens situasjon. 

 

5.4 Ulykke under lek og fritid 

Grunnlagsinformasjon 

Utvidelse av kollektivfelt langs dagens trasé ned Loddefjorddalen.  

 

Årsak 

Årsak til hendelsen kan være planlegging av veg for tett inntil boligområder, aktivitetsområder 

for barn, eller lignende.  

 

Sannsynlighet 

Det vil bli noe mindre avstand mellom boligblokkene i Loddefjorddalen som følge av utvidelse av 

eksisterende veg med kollektivfelt. Det vurderes ikke som at dette bidrar til større sannsynlighet 

for ulykker under lek og fritid.    

 

Konsekvens 

Konsekvens av slike ulykker avhenger av hva som skjer. Påkjørsel under lek kan gi svært 

alvorlige konsekvenser. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for hendelsen vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensene vurderes som uendret. Samlet gir dette uendret risiko sammenlignet med dagens 

situasjon. 

 

5.5 Ekstrem nedbør 

Grunnlagsinformasjon 

De siste 20 årene har det vært hyppigere tilfeller av mye nedbør i Bergen enn på 1960- og  

1970 tallet. 

 

Årsak 

Årsaker til økte nedbørsmengder kan være både menneskeskapte og naturlige variasjoner. 

 

Sannsynlighet 

Det er usikkerhet tilknyttet fremtidens klima men alle modellene som benyttes er enig i at 

klimaet om 50 eller 100 år blir varmere og våtere på Vestlandet. I år 2050 forventes ”normale” 

nedbørsverdier å ligge 10-15 % høyere enn 1961-1990 normalen. Årlige nedbørsmengder og 

maksimale nedbørsmengder i Bergen for kortere akkumuleringsperioder (10 minutt til 2 døgn) vil 

stort sett øke med ca. 20 % frem mot år 2100. Dette medfører at antall episoder av store 

nedbørmengder vil fordobles. /5/ 

 

Konsekvens 

Man kan ta høyde for ekstremnedbør i planleggingen og dimensjoneringen av ledningsnett, 

kulverter m.m. ifm overvannshåndtering når man bygger nytt, men det er usikkerhet tilknyttet 

hvor mye bedre overvannshåndteringen vil bli.  
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Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Ekstrem nedbør påvirkes ikke av plantiltaket. Det som påvirker risiko i forhold til ekstrem nedbør, 

er hvor sårbar vegen er for påkjenningen. Ved bygging av ny veg, kan avløp og overvannsanlegg 

dimensjoneres til å takle mer nedbør, samt at vegen kan legges slik at lavbrekk der det kan bli 

oppsamling av vann unngås. Siden alternativet beholder store deler av eksisterende veg, blir den 

totale virkningen ikke noe særlig endret i forhold til Nullalternativet. Samlet vurderes risiko som 

økt sammenlignet med dagens situasjon. 

 

6. ANALYSE AV RISIKO FOR ALTERNATIV 2A 

6.1 Ulykker i anleggsfasen 

Grunnlagsinformasjon 

Det skal bygges ny tunnel for ordinær trafikk. Krysset ved Liavatnet skal bygges om.  

 

Årsak 

Med ulykker i anleggsfase menes: 

 Sprengningsulykker 

 Drukning 

 Brann 

 Steinsprang 

 Støv- og støyforurensning 

 Skade på kulturmiljø 

 Akuttforurensning 

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for ulykker i anleggsfase øker sammenlignet med dagens situasjon. Det vil bli 

inngrep i naturen og nærområder, samtidig som det skal sprenges ny tunnel.  

 

Konsekvens 

Størst konsekvens kan sprengningsulykker få for omgivelsene. Det antas at anleggsområdet 

gjerdes inn hensiktsmessig for å unngå at barn og unge får tilgang til byggegroper eller lignende.   

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

I anleggsfase vil risikoen øke i en begrenset periode. Det er omfattende utbygginger som krever 

både inngrep og aktivitet i nærområder. Samlet vurderes risiko som økt i anleggsperioden.   

 

6.2 Skade som følge skred/ras 

Grunnlagsinformasjon 

NGUs kart for steinsprang og snøskred viser at det er mulig med skred i store deler av 

planområdet.  

 

Årsak 

Steinsprang er bergartsfragment som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg  

ned en skråning hovedsakelig ved å falle, sprette og rulle til terrenget flater ut. Vanligvis er 

fragmentet lite ved steinsprang (få til hundrevis av kubikkmeter). Forutsetningen for snøskred er 

at terrenget er bratt nok (brattere enn 30 grader) og at snødekket er ustabilt. De fleste snøskred 
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utløses naturlig, men de fleste mennesker som omkommer i snøskred utløser skredet selv ved å 

ferdes i skredfarlig terreng. 

 

Sannsynlighet 

Nytt tunnelinnslag i øst ligger i aktsomhetsområde for både snøskred og steinsprang. 

Tunnelinnslaget i vest for ordinær trafikk ligger ikke i aktsomhetsrådet. Sannsynligheten for 

hendelsen vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon. Dette fordi det 

planlegges ett nytt tunnelinnslag i aktsomhetsområdet. 

 

Konsekvens 

Steinsprang og steinskred fører til skade på eiendom og kan drepe mennesker langs skredbanen. 

De er til stor fare for veger fordi de blokkerer passasjen og/eller treffer kjøretøy. 

Steinsprang/steinskred inntreffer også i urbane miljøer og kan ramme bebyggelse direkte. 

Konsekvensene vurderes som lik dagens situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Konsekvensene vurderes som lik dagens situasjon, mens sannsynligheten vurderes som noe 

høyere fordi det planlegges et nytt tunnelinnslag i aktsomhetsområde for snøskred og 

steinsprang. Samlet gir dette økt risiko sammenlignet med dagens situasjon.  

 

6.3 Akuttutslipp fra transport 

Grunnlagsinformasjon 

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 2008 passerte ca 3 tankbiler 

med LNG (flytende naturgass) og 4-5 tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua 

pr døgn (fra Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med forbrukskjemikalier 

(regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. Disse transportene vil også nytte 

hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Årsak 

Hendelsen kan forårsakes av trafikkulykker, som for eksempel utforkjøring eller kollisjon. Giftige 

stoffer som transporteres rammer miljøet som følge av lekkasje i tanken. 

 

Sannsynlighet 

Sammenlignet med dagens situasjon vil det mest sannsynlig bli mer transport av farlige gods på 

strekningen. Sannsynligheten for hendelsen vurderes totalt sett som noe høyere enn i dagens 

situasjon.  

 

Konsekvens 

Vannkvaliteten for Liavatnet er god, mens kvaliteten på Grimstadfjorden er moderat og 

Storavatnet er svært god. Tilstanden til elven og bekken er moderat. Disse vassdragene er ikke 

identifisert som sårbare og et akuttutslipp fra transport vil forverre situasjonen i de minste 

vassdragene, men konsekvensene er ikke kritisk. Uendret konsekvens sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for hendelsen vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensene vurderes som uendret gitt at en ulykke inntreffer. Samlet gir dette økt risiko 

sammenlignet med dagens situasjon. 
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6.4 Ulykke under lek og fritid 

Grunnlagsinformasjon 

Planlagt trasé påvirker ikke boligområdet på Olsvik vesentlig.  

 

Årsak 

Årsak til hendelsen kan være planlegging av veg for tett inntil boligområder, aktivitetsområder 

for barn, eller lignende.  

 

Sannsynlighet 

Med ny tunnel antas det at trafikkmengden langs dagens trasé vil bli noe redusert. 

Kollektivtransport vil gå langs dagens trasé. Sannsynligheten vurderes derfor som uendret 

sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Konsekvens 

Konsekvens av slike ulykker avhenger av hva som skjer. Påkjørsel under lek kan gi svært 

alvorlige konsekvenser. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens 

situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Det vurderes som at tiltaket ikke vil medføre endringer som fører til økt fare for omgivelsene. 

Samlet vurderes risiko som uendret sammenlignet med dagens situasjon. 

 

6.5 Ekstrem nedbør 

Grunnlagsinformasjon 

De siste 20 årene har det vært hyppigere tilfeller av mye nedbør i Bergen enn på 1960- og  

1970 tallet. 

 

Årsak 

Årsaker til økte nedbørsmengder kan være både menneskeskapte og naturlige variasjoner. 

 

Sannsynlighet 

Det er usikkerhet tilknyttet fremtidens klima men alle modellene som benyttes er enig i at 

klimaet om 50 eller 100 år blir varmere og våtere på Vestlandet. I år 2050 forventes ”normale” 

nedbørsverdier å ligge 10-15 % høyere enn 1961-1990 normalen. Årlige nedbørsmengder og 

maksimale nedbørsmengder i Bergen for kortere  

akkumuleringsperioder (10 minutt til 2 døgn) vil stort sett øke med ca. 20 % frem mot  

år 2100. Dette medfører at antall episoder av store nedbørmengder vil fordobles. /5/ 

 

Konsekvens 

Man kan ta høyde for ekstremnedbør i planleggingen og dimensjoneringen av ledningsnett, 

kulverter m.m. ifm overvannshåndtering når man bygger nytt, men det er usikkerhet tilknyttet 

hvor mye bedre overvannshåndteringen vil bli. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Ekstrem nedbør påvirkes ikke av plantiltaket. Det som påvirker risiko i forhold til ekstrem nedbør, 

er hvor sårbar vegen er for påkjenningen. Ved bygging av ny veg, kan avløp og overvannsanlegg 

dimensjoneres til å takle mer nedbør, samt at vegen kan legges slik at lavbrekk der det kan bli 

oppsamling av vann unngås. Siden alternativet beholder store deler av eksisterende veg, blir den 
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totale virkningen ikke noe særlig endret i forhold til Nullalternativet. Samlet vurderes risiko som 

økt sammenlignet med dagens situasjon. 

 

7. ANALYSE AV RISIKO FOR ALTERNATIV 2B 

7.1 Ulykke i anleggsfasen 

Grunnlagsinformasjon 

Ny tunnel skal bygges for ordinær trafikk. Tunnelen får to armer – en mot Bergen og en mot 

Liavatnet kryss. Liavatnet kryss skal bygges om. 

 

Årsak 

Med ulykker i anleggsfase menes: 

 Sprengningsulykker 

 Drukning 

 Brann 

 Steinsprang 

 Støv- og støyforurensning 

 Skade på kulturmiljø 

 Akuttforurensning 

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for ulykker i anleggsfase øker sammenlignet med dagens situasjon. Det vil bli 

inngrep i naturen og nærområder, samtidig som det skal sprenges ny tunnel.  

 

Konsekvens 

Størst konsekvens kan sprengningsulykker få for omgivelsene. Det antas at anleggsområdet 

gjerdes inn hensiktsmessig for å unngå at barn og unge får tilgang til byggegroper eller lignende.   

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

I anleggsfase vil risikoen øke i en begrenset periode. Det er omfattende utbygginger som krever 

både inngrep og aktivitet i nærområder. Samlet vurderes risiko som økt i anleggsperioden. 

   

7.2 Skade som følge skred/ras 

Grunnlagsinformasjon 

NGUs kart for steinsprang og snøskred viser at det er mulig med skred i store deler av 

planområdet.  

 

Årsak 

Steinsprang er bergartsfragment som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg  

ned en skråning hovedsakelig ved å falle, sprette og rulle til terrenget flater ut. Vanligvis er 

fragmentet lite ved steinsprang (få til hundrevis av kubikkmeter). Forutsetningen for snøskred er 

at terrenget er bratt nok (brattere enn 30 grader) og at snødekket er ustabilt. De fleste snøskred 

utløses naturlig, men de fleste mennesker som omkommer i snøskred utløser skredet selv ved å 

ferdes i skredfarlig terreng. 

 

Sannsynlighet 

De to nye tunnelinnslagene i øst ligger i aktsomhetsområdet for både snøskred og steinsprang. 

Tunnelinnslaget i vest for ordinær trafikk ligger ikke i aktsomhetsrådet. Sannsynligheten for 



 

30-(56) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

hendelsen vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon. Dette fordi det 

planlegges to nye tunnelinnslag i aktsomhetsområdet. 

 

 

Konsekvens 

Steinsprang og steinskred kan føre til skade på eiendom og kan drepe mennesker langs 

skredbanen. De kan være til stor fare for veger fordi de blokkerer passasjen og/eller treffer 

kjøretøy. Steinsprang/steinskred inntreffer også i urbane miljøer og kan ramme bebyggelse 

direkte. Konsekvensene vurderes som lik med dagens situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Planlagte tunnelinnslag i aktsomhetsområde medfører at sannsynligheten for hendelsen vurderes 

som økt sammenlignet med dagens situasjon. Konsekvensene vurderes som uendret. Samlet gir 

dette økt risiko sammenlignet med dagens situasjon. 

 

7.3 Akuttutslipp fra transport 

Grunnlagsinformasjon 

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 2008 passerte ca 3 tankbiler 

med LNG (flytende naturgass) og 4-5 tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua 

pr døgn (fra Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med forbrukskjemikalier 

(regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. Disse transportene vil også nytte 

hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Årsak 

Hendelsen kan forårsakes av trafikkulykker, som for eksempel utforkjøring eller kollisjon. Giftige 

stoffer som transporteres rammer miljøet som følge av lekkasje i tanken. 

 

Sannsynlighet 

Sammenlignet med dagens situasjon vil det mest sannsynlig bli mer transport av farlige gods på 

strekningen. Sannsynligheten for hendelsen vurderes totalt sett som noe høyere enn i dagens 

situasjon.  

 

Konsekvens 

Vannkvaliteten for Liavatnet er god, mens kvaliteten på Grimstadfjorden er moderat og 

Storavatnet er svært god. Tilstanden til elven og bekken er moderat. Disse vassdragene er ikke 

identifisert som sårbare og et akuttutslipp fra transport vil forverre situasjonen i de minste 

vassdragene, men konsekvensene er ikke kritisk. Uendret konsekvens sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for hendelsen vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensene vurderes som uendret gitt at en ulykke inntreffer. Samlet gir dette økt risiko 

sammenlignet med dagens situasjon. 
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7.4 Ulykke under lek og fritid 

Grunnlagsinformasjon 

Planlagt trasé påvirker ikke boligområdet på Olsvik vesentlig.  

 

Årsak 

Årsak til hendelsen kan være planlegging av veg for tett inntil boligområder, aktivitetsområder 

for barn, eller lignende.  

 

Sannsynlighet 

Med ny tunnel antas det at trafikkmengden langs dagens trasé vil bli noe redusert. 

Kollektivtransport vil gå langs dagens trasé. Sannsynligheten vurderes derfor som uendret 

sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Konsekvens 

Konsekvens av slike ulykker avhenger av hva som skjer. Påkjørsel under lek kan gi svært 

alvorlige konsekvenser. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens 

situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Det vurderes som at tiltaket ikke vil medføre endringer som fører til økt fare for omgivelsene. 

Samlet vurderes risiko som uendret sammenlignet med dagens situasjon. 

 

7.5 Ekstrem nedbør 

Grunnlagsinformasjon 

De siste 20 årene har det vært hyppigere tilfeller av mye nedbør i Bergen enn på 1960- og  

1970 tallet. 

 

Årsak 

Årsaker til økte nedbørsmengder kan være både menneskeskapte og naturlige variasjoner. 

 

Sannsynlighet 

Det er usikkerhet tilknyttet fremtidens klima men alle modellene som benyttes er enig i at 

klimaet om 50 eller 100 år blir varmere og våtere på Vestlandet. I år 2050 forventes ”normale” 

nedbørsverdier å ligge 10-15 % høyere enn 1961-1990 normalen. Årlige nedbørsmengder og 

maksimale nedbørsmengder i Bergen for kortere  

akkumuleringsperioder (10 minutt til 2 døgn) vil stort sett øke med ca. 20 % frem mot  

år 2100. Dette medfører at antall episoder av store nedbørmengder vil fordobles. /5/ 

 

Konsekvens 

Man kan ta høyde for ekstremnedbør i planleggingen og dimensjoneringen av ledningsnett, 

kulverter m.m. ifm overvannshåndtering når man bygger nytt, men det er usikkerhet tilknyttet 

hvor mye bedre overvannshåndteringen vil bli.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Ekstrem nedbør påvirkes ikke av plantiltaket. Det som påvirker risiko i forhold til ekstrem nedbør, 

er hvor sårbar vegen er for påkjenningen. Ved bygging av ny veg, kan avløp og overvannsanlegg 

dimensjoneres til å takle mer nedbør, samt at vegen kan legges slik at lavbrekk der det kan bli 

oppsamling av vann unngås. Siden alternativet beholder store deler av eksisterende veg, blir den 

totale virkningen ikke noe særlig endret i forhold til Nullalternativet. Samlet vurderes risiko som 

økt sammenlignet med dagens situasjon. 
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8. ANALYSE AV RISIKO FOR ALTERNATIV 3 

8.1 Ulykke i anleggsfasen 

Grunnlagsinformasjon 

Ny kollektivtunnel skal bygges i nord. Det vil bli inngrep i forbindelse med vestre tunnelinnslag. 

Busstraseen vil bygges tett inntil boligområdet på Olsvik. Noe anleggsarbeid på boligområdet.  

 

Årsak 

Med ulykker i anleggsfase menes: 

 Sprengningsulykker 

 Drukning 

 Brann 

 Steinsprang 

 Støv- og støyforurensning 

 Skade på kulturmiljø 

 Akuttforurensning 

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for ulykker i anleggsfase øker sammenlignet med dagens situasjon. Det vil bli 

inngrep i naturen og nærområder, samtidig som det skal sprenges ny tunnel.  

 

Konsekvens 

Størst konsekvens kan sprengningsulykker få for omgivelsene. Det antas at anleggsområdet 

gjerdes inn hensiktsmessig for å unngå at barn og unge får tilgang til byggegroper eller lignende.   

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

I anleggsfase vil risikoen øke i en begrenset periode. Det er omfattende utbygginger som krever 

både inngrep og aktivitet i nærområder. Samlet vurderes risiko som økt i anleggsperioden.   

 

8.2 Skade som følge skred/ras 

Grunnlagsinformasjon 

NGUs kart for steinsprang og snøskred viser at det er mulig med skred i store deler av 

planområdet.  

 

Årsak 

Steinsprang er bergartsfragment som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg  

ned en skråning hovedsakelig ved å falle, sprette og rulle til terrenget flater ut. Vanligvis er 

fragmentet lite ved steinsprang (få til hundrevis av kubikkmeter). Forutsetningen for snøskred er 

at terrenget er bratt nok (brattere enn 30 grader) og at snødekket er ustabilt. De fleste snøskred 

utløses naturlig, men de fleste mennesker som omkommer i snøskred utløser skredet selv ved å 

ferdes i skredfarlig terreng. 

 

Sannsynlighet 

Tunnelinnslaget i vest i kollektivtunnel ligger i aktsomheteområdet. Tunnelinnslaget i øst ligger i 

aktsomhetsområdet for både steinsprang og snøskred. Planlagt tunnelinnslag for sykkeltunnel 

ligger i aktsomhetsområdet for snøskred. 

 

Sannsynligheten vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon fordi det 

planlegges flere tunneler i aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang. 
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Konsekvens 

Steinsprang og steinskred kan føre til skade på eiendom og kan drepe mennesker langs 

skredbanen. De kan være til stor fare for veger fordi de blokkerer passasjen og/eller treffer 

kjøretøy. Steinsprang/steinskred inntreffer også i urbane miljøer og kan ramme bebyggelse 

direkte. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Konsekvensene vurderes som lik dagens situasjon, mens sannsynligheten vurderes som noe 

høyere, fordi det planlegges to nye tunnelinnslag i aktsomhetsområdet for snøskred og 

steinsprang. Samlet gir dette økt risiko sammenlignet med dagens situasjon.  

 

8.3 Akuttutslipp fra transport 

Grunnlagsinformasjon 

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 2008 passerte ca 3 tankbiler 

med LNG (flytende naturgass) og 4-5 tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua 

pr døgn (fra Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med forbrukskjemikalier 

(regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. Disse transportene vil også nytte 

hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Årsak 

Hendelsen kan forårsakes av trafikkulykker, som for eksempel utforkjøring eller kollisjon. Giftige 

stoffer som transporteres rammer miljøet som følge av lekkasje i tanken. 

 

Sannsynlighet 

Sammenlignet med dagens situasjon vil det mest sannsynlig bli mer transport av farlige gods på 

strekningen. Trafikkmengden er lik i alle alternativene, selv om de er noe ulikt fordelt mellom 

tunnel og veg i dagen. Sannsynligheten for hendelsen vurderes totalt sett som noe høyere enn i 

dagens situasjon.  

 

Konsekvens 

Vannkvaliteten for Liavatnet er god, mens kvaliteten på Grimstadfjorden er moderat og 

Storavatnet er svært god. Tilstanden til elven og bekken er moderat. Disse vassdragene er ikke 

identifisert som sårbare og et akuttutslipp fra transport vil forverre situasjonen i de minste 

vassdragene, men konsekvensene er ikke kritisk. Uendret konsekvens sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Ekstrem nedbør påvirkes ikke av plantiltaket. Det som påvirker risiko i forhold til ekstrem nedbør, 

er hvor sårbar vegen er for påkjenningen. Ved bygging av ny veg, kan avløp og overvannsanlegg 

dimensjoneres til å takle mer nedbør, samt at vegen kan legges slik at lavbrekk der det kan bli 

oppsamling av vann unngås. Siden alternativet beholder store deler av eksisterende veg, blir den 

totale virkningen ikke noe særlig endret i forhold til Nullalternativet. Samlet vurderes risiko som 

økt sammenlignet med dagens situasjon. 
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8.4 Ulykke under lek og fritid 

Grunnlagsinformasjon 

Dette alternativet har busstrasé tett innpå boligområdet ved Olsvik. Sykkeltrasé går tett inntil 

Kjøkkelvikvegen.   

 

Årsak 

Barn og unge i boligområdene kan komme til skade som følge av trafikk under lek eller 

fritidsaktiviteter.  

 

Sannsynlighet 

Bussene vil kjøre tett inntil boligområdet på Olsvik mot tunnelinnslaget til kollektivtunnelen. 

Sannsynligheten for ulykker med barn og unge øker jo nærmere lekeplasser vegtraseen ligger. 

Selv om vegen går forbi området i dag, vil traseen ligge nærmere området i dette alternativet. 

 

Konsekvens 

Konsekvens av slike ulykker avhenger av hva som skjer. Påkjørsel under lek kan gi svært 

alvorlige konsekvenser. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens 

situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Det vurderes som at sannsynligheten for slike hendelser kan bli økt som følge av mindre avstand 

mellom veg og lekeområdet. Konsekvensene av slike ulykker er de samme om slike ulykker 

inntreffer i dag eller i fremtiden. Samlet gir dette en økt risiko sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

8.5 Ekstrem nedbør 

Grunnlagsinformasjon 

De siste 20 årene har det vært hyppigere tilfeller av mye nedbør i Bergen enn på 1960- og  

1970 tallet. 

 

Årsak 

Årsaker til økte nedbørsmengder kan være både menneskeskapte og naturlige variasjoner. 

 

Sannsynlighet 

Det er usikkerhet tilknyttet fremtidens klima men alle modellene som benyttes er enig i at 

klimaet om 50 eller 100 år blir varmere og våtere på Vestlandet. I år 2050 forventes ”normale” 

nedbørsverdier å ligge 10-15 % høyere enn 1961-1990 normalen. Årlige nedbørsmengder og 

maksimale nedbørsmengder i Bergen for kortere  

akkumuleringsperioder (10 minutt til 2 døgn) vil stort sett øke med ca. 20 % frem mot  

år 2100. Dette medfører at antall episoder av store nedbørmengder vil fordobles. /5/ 

 

Konsekvens 

Man kan ta høyde for ekstremnedbør i planleggingen og dimensjoneringen av ledningsnett, 

kulverter m.m. ifm overvannshåndtering når man bygger nytt, men det er usikkerhet tilknyttet 

hvor mye bedre overvannshåndteringen vil bli.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Ekstrem nedbør påvirkes ikke av plantiltaket. Det som påvirker risiko i forhold til ekstrem nedbør, 

er hvor sårbar vegen er for påkjenningen. Ved bygging av ny veg, kan avløp og overvannsanlegg 
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dimensjoneres til å takle mer nedbør, samt at vegen kan legges slik at lavbrekk der det kan bli 

oppsamling av vann unngås. Siden alternativet beholder store deler av eksisterende veg, blir den 

totale virkningen ikke noe særlig endret i forhold til Nullalternativet. Samlet vurderes risiko som 

økt sammenlignet med dagens situasjon. 

 

9. ANALYSE AV RISIKO FOR ALTERNATIV 3 VARIANT 

9.1 Ulykke i anleggsfasen 

Grunnlagsinformasjon 

Samme som Alternativ 3, men kollektivtunnelen forlenges under boligområdet på Olsvik. Derfor 

kommer ikke busstraseen tett innpå boligområdet.  

 

Årsak 

Med ulykker i anleggsfase menes: 

 Sprengningsulykker 

 Drukning 

 Brann 

 Steinsprang 

 Støv- og støyforurensning 

 Skade på kulturmiljø 

 Akuttforurensning 

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for ulykker i anleggsfase øker sammenlignet med dagens situasjon. Det vil bli 

inngrep i naturen og nærområder, samtidig som det skal sprenges ny tunnel.  

 

Konsekvens 

Størst konsekvens kan sprengningsulykker få for omgivelsene. Det antas at anleggsområdet 

gjerdes inn hensiktsmessig for å unngå at barn og unge får tilgang til byggegroper eller lignende.   

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

I anleggsfase vil risikoen øke i en begrenset periode. Det er omfattende utbygginger som krever 

både inngrep og aktivitet i nærområder. Samlet vurderes risiko som økt i anleggsperioden.   

 

9.2 Skade som følge skred/ras 

Grunnlagsinformasjon 

NGUs kart for steinsprang og snøskred viser at det er mulig med skred i store deler av 

planområdet.  

 

Årsak 

Steinsprang er bergartsfragment som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg  

ned en skråning hovedsakelig ved å falle, sprette og rulle til terrenget flater ut. Vanligvis er 

fragmentet lite ved steinsprang (få til hundrevis av kubikkmeter). Forutsetningen for snøskred er 

at terrenget er bratt nok (brattere enn 30 grader) og at snødekket er ustabilt. De fleste snøskred 

utløses naturlig, men de fleste mennesker som omkommer i snøskred utløser skredet selv ved å 

ferdes i skredfarlig terreng. 
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Sannsynlighet 

Tunnelinnslaget i vest i kollektivtunnel ligger ikke i aktsomheteområdet. Tunnelinnslaget i øst 

ligger i aktsomhetsområdet for både steinsprang og snøskred. Planlagt tunnelinnslag for 

sykkeltunnel ligger i aktsomhetsområdet for snøskred. 

 

Sannsynligheten vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon fordi det 

planlegges flere tunneler i aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang. 

 

Konsekvens 

Steinsprang og steinskred kan føre til skade på eiendom og kan drepe mennesker langs 

skredbanen. De kan være til stor fare for veger fordi de kan blokkere passasjen og/eller treffe 

kjøretøy. Steinsprang/steinskred kan også inntreffe i urbane miljøer og kan ramme bebyggelse 

direkte. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Konsekvensene vurderes som lik dagens situasjon, mens sannsynligheten vurderes som noe 

høyere fordi det planlegges to nye tunnelinnslag i aktsomhetsområdet for snøskred og 

steinsprang. Samlet gir dette økt risiko sammenlignet med dagens situasjon.  

 

9.3 Akuttutslipp fra transport 

Grunnlagsinformasjon 

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 2008 passerte ca 3 tankbiler 

med LNG (flytende naturgass) og 4-5 tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua 

pr døgn (fra Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med forbrukskjemikalier 

(regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. Disse transportene vil også nytte 

hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Årsak 

Hendelsen kan forårsakes av trafikkulykker, som for eksempel utforkjøring eller kollisjon. Giftige 

stoffer som transporteres rammer miljøet som følge av lekkasje i tanken. 

 

Sannsynlighet 

Sammenlignet med dagens situasjon vil det mest sannsynlig bli mer transport av farlige gods på 

strekningen. Sannsynligheten for hendelsen vurderes totalt sett som noe høyere enn i dagens 

situasjon.  

 

Konsekvens 

Vannkvaliteten for Liavatnet er god, mens kvaliteten på Grimstadfjorden er moderat og 

Storavatnet er svært god. Tilstanden til elven og bekken er moderat. Disse vassdragene er ikke 

identifisert som sårbare og et akuttutslipp fra transport vil forverre situasjonen i de minste 

vassdragene, men konsekvensene er ikke kritisk. Uendret konsekvens sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for hendelsen vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensene vurderes som uendret gitt at en ulykke inntreffer. Samlet gir dette økt risiko 

sammenlignet med dagens situasjon. 
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9.4 Ulykke under lek og fritid 

Grunnlagsinformasjon 

Dette alternativet har busstrasé i egen kollektivtunnel under Olsvik boligområde.  

Sykkeltrasé går tett inntil Kjøkkelvikvegen.  

 

Årsak 

Barn og unge i boligområdene kan komme til skade som følge av trafikk under lek eller 

fritidsaktiviteter.  

 

Sannsynlighet 

Busstraseen som i dag går på Sotravegen forbi boligområdet på Olsvik, vil gå i kollektivtunnel 

under bakken. Dermed vurderes sannsynligheten for denne hendelsen som redusert 

sammenlignet med dagens situasjon fordi trusselen er redusert i området. 

 

Konsekvens 

Konsekvens av slike ulykker avhenger av hva som skjer. Påkjørsel under lek kan gi svært 

alvorlige konsekvenser. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens 

situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Det vurderes som at sannsynligheten for hendelsen kan være redusert når bussene kjører i 

kollektivtunnel under boligområdet, i stedet for langs vegen tett inntil boligområdet. 

Konsekvensene av slike ulykker er de samme om slike ulykker inntreffer i dag eller i fremtiden. 

Samlet gir dette en redusert risiko sammenlignet med dagens situasjon.  

 

9.5 Ekstrem nedbør 

Grunnlagsinformasjon 

De siste 20 årene har det vært hyppigere tilfeller av mye nedbør i Bergen enn på 1960- og  

1970 tallet. 

 

Årsak 

Årsaker til økte nedbørsmengder kan være både menneskeskapte og naturlige variasjoner. 

 

Sannsynlighet 

Det er usikkerhet tilknyttet fremtidens klima men alle modellene som benyttes er enig i at 

klimaet om 50 eller 100 år blir varmere og våtere på Vestlandet. I år 2050 forventes ”normale” 

nedbørsverdier å ligge 10-15 % høyere enn 1961-1990 normalen. Årlige nedbørsmengder og 

maksimale nedbørsmengder i Bergen for kortere  

akkumuleringsperioder (10 minutt til 2 døgn) vil stort sett øke med ca. 20 % frem mot  

år 2100. Dette medfører at antall episoder av store nedbørmengder vil fordobles. /5/ 

 

Konsekvens 

Man kan ta høyde for ekstremnedbør i planleggingen og dimensjoneringen av ledningsnett, 

kulverter m.m. ifm overvannshåndtering når man bygger nytt, men det er usikkerhet tilknyttet 

hvor mye bedre overvannshåndteringen vil bli. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Ekstrem nedbør påvirkes ikke av plantiltaket. Det som påvirker risiko i forhold til ekstrem nedbør, 

er hvor sårbar vegen er for påkjenningen. Ved bygging av ny veg, kan avløp og overvannsanlegg 

dimensjoneres til å takle mer nedbør, samt at vegen kan legges slik at lavbrekk der det kan bli 
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oppsamling av vann unngås. Siden alternativet beholder store deler av eksisterende veg, blir den 

totale virkningen ikke noe særlig endret i forhold til Nullalternativet. Samlet vurderes risiko som 

økt sammenlignet med dagens situasjon. 

 

10. ANALYSE AV RISIKO FOR ALTERNATIV 4 

10.1 Ulykke i anleggsfasen 

Grunnlagsinformasjon 

Inngrep i Lyderhorntunnel og vest for tunnelinnslag.  

 

Årsak 

Med ulykker i anleggsfase menes: 

 Sprengningsulykker 

 Drukning 

 Brann 

 Steinsprang 

 Støv- og støyforurensning 

 Skade på kulturmiljø 

 Akuttforurensning 

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for ulykker i anleggsfase øker sammenlignet med dagens situasjon. Det vil bli 

inngrep i naturen og nærområder, samtidig som det skal sprenges ny tunnel.  

 

Konsekvens 

Størst konsekvens kan sprengningsulykker få for omgivelsene. Det antas at anleggsområdet 

gjerdes inn hensiktsmessig for å unngå at barn og unge får tilgang til byggegroper eller lignende.   

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

I anleggsfase vil risikoen øke i en begrenset periode. Det er omfattende utbygginger som krever 

både inngrep og aktivitet i nærområder. Samlet vurderes risiko som økt i anleggsperioden.   

 

10.2 Skade som følge skred/ras 

Grunnlagsinformasjon 

NGUs kart for steinsprang og snøskred viser at det er mulig med skred i store deler av 

planområdet.  

 

Årsak 

Steinsprang er bergartsfragment som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg  

ned en skråning hovedsakelig ved å falle, sprette og rulle til terrenget flater ut. Vanligvis er 

fragmentet lite ved steinsprang (få til hundrevis av kubikkmeter). Forutsetningen for snøskred er 

at terrenget er bratt nok (brattere enn 30 grader) og at snødekket er ustabilt. De fleste snøskred 

utløses naturlig, men de fleste mennesker som omkommer i snøskred utløser skredet selv ved å 

ferdes i skredfarlig terreng. 

 

Sannsynlighet 

Utvidelse av dagens tunnel medfører ikke noen endring i sannsynlighet for hendelsen.  
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Konsekvens 

Steinsprang og steinskred kan føre til skade på eiendom og kan drepe mennesker langs 

skredbanen. De kan være til stor fare for veger fordi de blokkerer passasjen og/eller treffer 

kjøretøy. Steinsprang/steinskred inntreffer også i urbane miljøer og kan ramme bebyggelse 

direkte. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Risiko vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon, fordi samme det blir samme 

posisjon som eksisterende tunnelinnslag.  

 

10.3 Akuttutslipp fra transport 

Grunnlagsinformasjon 

I tidligere utført ROS analyse i 2008, er det opplyst at det i 2007 og 2008 passerte ca 3 tankbiler 

med LNG (flytende naturgass) og 4-5 tankbiler med CNG (komprimert naturgass) over Sotrabrua 

pr døgn (fra Gassnor på Kollsnes). I tillegg kommer 10 – 20 billass i året med forbrukskjemikalier 

(regnet som farlig gods) til oljeterminalen på Sture. Disse transportene vil også nytte 

hovedvegsystemet i planområdet. 

 

Årsak 

Hendelsen kan forårsakes av trafikkulykker, som for eksempel utforkjøring eller kollisjon. Giftige 

stoffer som transporteres rammer miljøet som følge av lekkasje i tanken. 

 

Sannsynlighet 

Sammenlignet med dagens situasjon vil det mest sannsynlig bli mer transport av farlige gods på 

strekningen. Sannsynligheten for hendelsen vurderes totalt sett som noe høyere enn i dagens 

situasjon.  

 

Konsekvens 

Vannkvaliteten for Liavatnet er god, mens kvaliteten på Grimstadfjorden er moderat og 

Storavatnet er svært god. Tilstanden til elven og bekken er moderat. Disse vassdragene er ikke 

identifisert som sårbare og et akuttutslipp fra transport vil forverre situasjonen i de minste 

vassdragene, men konsekvensene er ikke kritisk. Uendret konsekvens sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Sannsynligheten for hendelsen vurderes som noe høyere sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensene vurderes som uendret gitt at en ulykke inntreffer. Samlet gir dette økt risiko 

sammenlignet med dagens situasjon. 

 

10.4 Ulykke under lek og fritid  

Grunnlagsinformasjon 

Det vil bli gjort inngrep i området ved boligblokkene i Loddefjorddalen for å få plass til vegen.  

 

Årsak 

Barn og unge i boligområdene kan komme til skade som følge av trafikk under lek eller 

fritidsaktiviteter.  

 

 

 



 

40-(56) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

Sannsynlighet 

Det er stor aktivitet i området i dag også, og det vurderes ikke som at det vil bli en større trussel 

for befolkningen i området enn hva som er i dag.  

 

Konsekvens 

Konsekvens av slike ulykker avhenger av hva som skjer. Påkjørsel under lek kan gi svært 

alvorlige konsekvenser. Konsekvensene vurderes som uendret sammenlignet med dagens 

situasjon. 

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Det er aktivitet i området i dag også, og det vurderes ikke som at tiltaket vil tilføre høyere 

sannsynlighet for ulykker enn i dagens situasjon. Samlet vurderes risiko som uendret 

sammenlignet med dagens situasjon.  

 

10.5 Ekstrem nedbør 

Grunnlagsinformasjon 

De siste 20 årene har det vært hyppigere tilfeller av mye nedbør i Bergen enn på 1960- og  

1970 tallet. 

 

Årsak 

Årsaker til økte nedbørsmengder kan være både menneskeskapte og naturlige variasjoner. 

 

Sannsynlighet 

Det er usikkerhet tilknyttet fremtidens klima men alle modellene som benyttes er enig i at 

klimaet om 50 eller 100 år blir varmere og våtere på Vestlandet. I år 2050 forventes ”normale” 

nedbørsverdier å ligge 10-15 % høyere enn 1961-1990 normalen. Årlige nedbørsmengder og 

maksimale nedbørsmengder i Bergen for kortere  

akkumuleringsperioder (10 minutt til 2 døgn) vil stort sett øke med ca. 20 % frem mot  

år 2100. Dette medfører at antall episoder av store nedbørmengder vil fordobles. /5/ 

 

Konsekvens 

Man kan ta høyde for ekstremnedbør i planleggingen og dimensjoneringen av ledningsnett, 

kulverter m.m. ifm overvannshåndtering når man bygger nytt, men det er usikkerhet tilknyttet 

hvor mye bedre overvannshåndteringen vil bli.  

 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Ekstrem nedbør påvirkes ikke av plantiltaket. Det som påvirker risiko i forhold til ekstrem nedbør, 

er hvor sårbar vegen er for påkjenningen. Ved bygging av ny veg, kan avløp og overvannsanlegg 

dimensjoneres til å takle mer nedbør, samt at vegen kan legges slik at lavbrekk der det kan bli 

oppsamling av vann unngås. Siden alternativet beholder store deler av eksisterende veg, blir den 

totale virkningen ikke noe særlig endret i forhold til Nullalternativet. Samlet vurderes risiko som 

økt sammenlignet med dagens situasjon.
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11. EVALUERING AV RISIKO 

11.1 Evaluering av risiko   

I tabellen nedenfor er det vist hvordan planforslaget er vurdert å endre risikonivå for de enkelte identifiserte farer/sårbarheter i planområdet. I tabell 5 og tabell 

6 sammenlignes utbyggingsalternativene (inkludert 0-alternativet) med dagens situasjon. Deretter gjøres det sammenligninger av Alternativ 1, 2a, 2b, 3, 3 

variant og Alternativ 4 opp mot 0-alternativet i tabell 7 og tabell 8.   

 

Sammenlignet med dagens situasjon er det 0-alternativet som har lavest totale risiko. Av utbyggingsalternativene er det Alternativ 4 og Alternativ 3 variant som 

kommer best ut. De øvrige har antatt likt risikonivå. Alternativ 3 variant er det eneste alternativet som har antatt redusert risiko i forhold identifiserte uønskede 

hendelser. 

Tabell 5: Liste med identifiserte farer/sårbarheter og endring i risikonivå i forhold til dagens situasjon 

# Identifiserte farer/sårbarheter 

Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 

0-

Alternativet 

Alternativ 1 Alternativ 

2a 

Alternativ 

2b 

Alternativ 3 Alternativ 3 

variant 

Alternativ 4 

1 Ulykker i anleggsfasen Uendret risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko 

2 Skade som følge skred/ras Uendret risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Uendret risiko 

3 Akuttutslipp fra transport Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko  

4 Ulykker under lek og fritid Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Økt risiko Redusert risiko Uendret risiko 

5 Ekstrem nedbør Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko 
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Tabell 6: Liste med utbyggingsalternativene og antall hendelser med enten redusert, uendret eller økt risiko sammenlignet med dagens situasjon 

Alternativ 
Antall hendelser med endring i risikonivå sammenlignet 

med dagens situasjon 

 Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 

0-alternativet 0 3 2 

Alternativ 1 0 1 4 

Alternativ 2a 0 1 4 

Alternativ 2b 0 1 4 

Alternativ 3 0 0 5 

Alternativ 3 variant 1 0 4 

Alternativ 4 0 2 3 

   

Sammenligning av alternativene mot 0-alternativet er gjort i tabellene nedenfor. Sammenlignet med 0-alternativet er det Alternativ 3 variant som kommer best 

ut i forhold til risiko. Nest lavest risiko er Alternativ 4. Alternativ 2a og 2b er vurdert å ha samme risikonivå. Dårligst ut kommer Alternativ 3 på grunn av planlagt 

kollektivfelt tett innpå bebyggelsen.   

 

Tabell 7: Liste med identifiserte farer/sårbarheter og endring i risikonivå i forhold til 0-alternativet 

# 
Identifiserte 

farer/sårbarheter 

Endring i risiko sammenlignet med 0-alternativet 

Alternativ 1 Alternativ 2a Alternativ 2b Alternativ 3 Alternativ 3 variant Alternativ 4 

1 Ulykker i anleggsfasen Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko 

2 Skade som følge skred/ras Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Økt risiko Uendret risiko 

3 Akuttutslipp fra transport Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko 

4 Ulykker under lek og fritid Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Økt risiko Redusert risiko Uendret risiko 

5 Ekstrem nedbør Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko Uendret risiko 
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Tabell 8: Liste med utbyggingsalternativene og antall hendelser med enten redusert, uendret eller økt risiko sammenlignet med 0-alternativet 

Alternativ 
Antall hendelser med endring i risikonivå 

sammenlignet med 0-alternativet 

 Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 

Alternativ 1 0 3 2 

Alternativ 2a 0 3 2 

Alternativ 2b 0 3 2 

Alternativ 3 0 2 3 

Alternativ 3 variant 1 2 2 

Alternativ 4 0 4 1 

 

11.2 Forslag til risikoreduserende tiltak 

I tabellen nedenfor er det listet opp aktuelle tiltak som kan redusere risiko og som anbefales implementert i det videre planarbeidet. Tiltakene er listet i prioritert 

rekkefølge. 

 

Tabell 9: Liste med forslag til risikoreduserende tiltak 

# Formål/hensikt Beskrivelse av tiltak 

1 Redusere sannsynlighet og 

konsekvens ved 

anleggsrelaterte ulykker 

 Planlegge anleggsarbeid slik at eventuelle sprengningsulykker får minimal konsekvens for omgivelsene. 

 Sikre at anleggsområdet er inngjerdet for å unngå at barn og unge får tilgang til området. Byggegroper fylt med 

vann bør ikke stå usikret.  

1 Redusere konsekvens ved 

ras/skred 

Alle nye tunneler har tunnelinnslag i aktsomhetsområdet for ras/skred. Det anbefales at dette håndteres i den videre 

planleggingen slik at ikke risikoen for omgivelsene øker som følge av hendelsen. Rassikring kan være aktuelt tiltak for å 

begrense konsekvensene gitt at et ras/skred skulle inntreffe. 

2 Redusere sannsynlighet for 

ulykke under lek og fritid 

Sikre at berørte områder med bebyggelse får tilstrekkelig med skjerming mot vegtraseen, slik at eventuell lek på 

området ikke kommer i konflikt med vegtrafikken. Dette kan gjøres med støygjerder eller tilsvarende avgrensning av 

området.  

3 Forebygge overvann på 

vegen 

For tiltak mot ekstrem nedbør er det utforming av vegsystem er avgjørende. Hvis det er mulig å designe vegen slik at 

den drenerer bort mer vann enn dagens veg gjør så vil dette kunne kompensere med prognosene om hyppigere 

ekstremnedbør i fremtiden.  
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12. KONKLUSJON 

Det er i denne ROS-analysen identifisert 5 uønskede hendelser som kan inntreffe i 

anleggsperioden og driftsfasen. Disse hendelsene er: 

 Ulykke i anleggsfasen 

 Skade som følge skred/ras 

 Akuttutslipp fra transport 

 Ulykker under lek og fritid 

 Ekstrem nedbør 

 

Samlet sett vurderes ikke risikonivået som kritisk for noen av de analyserte 

alternativene. Sammenlignet med dagens situasjon, er det 0-alternativet som kommer 

best ut. Sammenlignet med 0-alternativet er det Alternativ 3 variant «Ny forlenget 

kollektivtunnel i nord» som kommer best ut. Nedenfor er alternativene listet i anbefalt 

rekkefølge. 

 

1. Alternativ 3 variant «Ny forlenget kollektivtunnel i nord» 

2. Alternativ 4 «Utvidelse av Rv 555 med kollektivfelt» 

3. Alternativ 1 «Forlenging av Lyderhorntunnelen» 

Alternativ 2a «Ny vegtunnel rettet mot Ringveg vest» 

Alternativ 2b «Ny vegtunnel med rampe mot Bergen» 

4. Alternativ 3 «Ny kollektivtunnel i nord» 

 

Noe av økningen i risiko er påvirket av rasfare og generell trafikkøkning. Alternativ 3 variant 

bidrar til antatt redusert risiko tilknyttet nærområdet ved Olsvik. Det er ingen spesielt sårbare 

områder i planområdet, eller spesielle områder hvor barn og unge har aktiviteter i nærheten til 

vegtraseen, med unntak av Olsvikområdet. De foreslåtte risikoreduserende tiltakene er listet 

nedenfor. Hvis foreslåtte tiltak iverksettes, vurderes risikonivået å være for innenfor hva som 

regnes som akseptabelt, samt at det totale risikonivået for Alternativ 3 variant vil ligge innenfor 

eller lavere enn 0-alternativet. 

 

 Redusere sannsynlighet og konsekvens ved anleggsrelaterte ulykker; planlegge 

anleggsarbeid slik at eventuelle sprengningsulykker får minimal konsekvens for 

omgivelsene, sikre at anleggsområdet er inngjerdet for å unngå at barn og unge får 

tilgang til området, byggegroper fylt med vann bør ikke stå usikret.  

 Redusere konsekvens ved ras/skred; rassikring der hvor tunnelinnslag planlegges.  

 Redusere sannsynlighet for ulykke under lek og fritid; sikre at berørte områder med 

bebyggelse får tilstrekkelig med skjerming mot vegtraseen, slik at eventuell lek på 

området ikke kommer i konflikt med vegtrafikken. Dette kan gjøres med støygjerder eller 

tilsvarende avgrensning av området. 

 For tiltak mot ekstrem nedbør er det utforming av vegsystemene som er avgjørende. 

Hvis det er mulig å designe vegen slik at den drenerer bort mer vann enn det dagens veg 

gjør, vil dette kunne kompensere med prognosene om hyppigere ekstremnedbør i 

fremtiden.
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Figur 11: Kart med kulturminner i planområdet (kilde: Riksantikvaren) 
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Figur 12: Aktsomhetskart steinskred (kilde: NGU) 
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Figur 13: Aktsomhetskart snøskred (kilde: NGU) 
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Figur 14: Artskart for planområdet (kilde: Artsdatabanken) 
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Figur 15: Naturtyper (kilde: NGU)
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