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FORORD 

Eksisterende Rv 555 med Sotrabrua er i dag hovedveg og eneste forbindelse mellom Sotra og 

Bergen. Kapasiteten på strekningen er sprengt og vegsystemet er svært sårbart ved uforutsette 

hendelser, som for eksempel ulykker. Det er også vanskelig å utføre planlagt vedlikehold, noe 

som har resultert i et stort etterslep for den over 40 år gamle Sotrabrua. Det er lite 

tilrettelegging for kollektivtrafikk langs strekningen og tilbudet til gående og syklende er dårlig.  

 

Arbeidet med reguleringsplanene bygger på kommunedelplaner for ny Rv 555 i Fjell og Bergen 

kommuner, plan ID 20050021 i Fjell og plan ID 19920000 i Ber-gen, vedtatt i 2012. Det 

utarbeides to separate reguleringsplaner for Fjell og Bergen kommuner. Som grunnlag for 

reguleringsplanen er det utarbeidet teknisk plan med tilhørende fagrapporter.  

 

Reguleringsplanene omfatter strekningen fra Kolltveit i Fjell kommune (vestre del) til Storavatnet 

i Bergen kommune (østre del). Strekningen er ca. 10 km lang og går fra Kolltveit i vest på øya 

Sotra, via øyene Bildøy og Litlesotra (med Straume sentrum, kommunesenter Fjell kommune), 

over Vatlestraumen (kommunegrensen) og til Storavatnet på fastlandssiden. Sotravegen møter 

Askøyvegen ved Storavatnet og knyttes mot Bergen sentrum gjennom Lyderhorntunnelen og 

vestre innfartsåre.  

 

Den nye Rv 555 som hovedveg og eksisterende veg som stammen i et nytt lokalvegsystem, gir 

et nytt og velfungerende vegsystem som ivaretar muligheter for prioritering av kollektivtrafikk. 

Sammen med et langsgående gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen, tilrettelegges det for 

at målsettingen om framtidig trafikkvekst skal skje gjennom økt kollektivandel og økt gang- og 

sykkeltrafikk.  

 

Eksisterende Rv 555 oppleves som en barriere. Redusert trafikkmengde på lokalvegsystemet, 

styrkede forbindelser på tvers av ny Rv 555 og nye tunnels-trekninger bidrar til å knytte områder 

nord og sør for riksvegen bedre sammen. Ny tunnel under Straume sentrum tilrettelegger for 

byutvikling og åpner for en bedre forbindelse mellom det sørlige sentrum (handelsområde) og 

det nordlige sentrum (Straume helsesenter/Fjell Rådhus).  

 

Statens vegvesen Region Vest er tiltakshaver for reguleringsplaner for ny Rv 555 

Fastlandssambandet Sotra - Bergen.  

 

Rambøll Norge AS har vært rådgivende konsulent og utført planarbeidet i tett samarbeid med 

Statens vegvesen og planmyndigheter i Fjell og Bergen kommuner.  

Denne rapporten er en av flere fagrapporter som inngår som grunnlag for reguleringsplanen. 
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1. SAMMENDRAG 

Denne ROS-analysen har vurdert risikoen for tre utbyggingsområder i Fjell kommune som 

spesifikt ikke dekkes av resterende analyser utarbeidet til områdereguleringsplanen for 

riksvegforbindelsen. Områdene som er analysert er det eksisterende bebyggelse avsatt til bolig i  

Valavaskiftet 4, (B2) og kontor/industri (BKB4) i kartblad 13_1 og 

bensinstasjon/vegserviceanlegg BV1 i kartblad 5_1. Identifiserte og vurderte uønskede hendelser 

og farer preges både av områdeinterne og områdeeksterne hendelser og farer.  

 

Analysen viser at det bør rettes særlig oppmerksomhet mot geoteknisk ustabilitet (grunnforhold) 

og støy. Støy er av særlig betydning for eksisterende boligbebyggelse (B2) som får en økt 

støybelastning ved fremføring av ny riksvegforbindelse i forhold til grenseverdier for støy 

(uteopphold).  
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2. INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og hensikt 

Det er gjennomført flere risiko- og sårbarhetsanalyser for å tilfredsstille lovkravet i Plan- og 

bygningsloven § 4-3, samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. Kapittel 2.5 omtaler 

forholdet mellom de ulike ROS-analysene.  

 

Denne ROS-analysen omfatter formål avsatt til boligbebyggelse B2 og kontor/industri BKB4 i 

plankart på strekningen Arefjordpollen - Kommunegrensen Bergen (kartblad 13_1) og formål 

avsatt til bensinstasjon/vegserviceanlegg.   På strekningen Bildøystraumen - Straumsundet BV1 

(kartblad 5_1). Se figur 1 og 4 for plassering. Alle områder vurdert i denne analysen ligger i Fjell 

kommune. 

 

Hensikten med ROS-analysen er å identifisere farer og hendelser med uakseptabel risiko for 

nevnte arealformål. Nevnte arealformål er nye og det må derfor gjennomføres ROS-analyse. 

Forholdet mellom gjennomførte ROS-analyser er vurdert i kapittel 2.5. 
 

2.2 Planområdet  

 

BKV4  

Området er avsatt til nytt næringsformål da eksisterende administrasjonsbygg skal rives på 

grunnlag av ny vegfremføring for riksveg 555. Riksvegtraseen forutsetter utfylling av 

Mustadvatnet og flytting av dagens næringsbebyggelse for blant annet Norsk Gjenvinning AS 

(Veolia), Franzefoss Gjennvinning, Subc Solutions AS mf.  

 

Boligområde B2 

Boligområde B2 er ligger i Valavaskiftet 4,  Arefjordpollen i Knarrevik, rett sør for Mustadvatnet 

og omfatter en enebolig med to eierseksjoner. Eksisterende boligbebyggelse ligger i nordenden 

av dagens boligområde. Bebyggelsen ligger 100 meter fra dagens Rv. 555 og betjenes fra  

Fv. 209. Tunnelpåslaget for ny riksvegtrase vil etableres 50 meter nord for dagens bebyggelse.  

 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV1 

Området ligger på Bildøy i Fjell kommune. Dagens Rv. 555 blir lokalveg sør for eksisterende veg. 

Ny riksvegforbindelse etableres sør for dagens vegtrase. Det skal etableres bensinstasjon med 

tilhørende funksjoner i formål BV1. 
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Figur 1 - Utsnitt av plankart 13_1 – Delstrekning Arefjordpollen – kommunegrense Bergen - BKB4 -
kontor/industri og boligområde B2 

 

 

Figur 2 - Utsnitt av plankart 5_1 – Delstrekning Bildøystraumen - Straumsundet - BV1 - 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg 



 

ROS-ANALYSE 9 (29) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

 

 

 

Figur 3 - Flyfoto av BV1 - område avsatt til bensinstasjon/vegserviceanlegg på Bildøy - Fjell kommune 

 

Figur 4 - Flyfoto av eksisterende enebolig i Valavegen (B2) og ny kontor/industri (BKB4) - Fjell 
kommune 
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2.3 Metode for gjennomføring 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen benytter en metodikk basert på sjekklisteidentifikasjon av 

uønskede hendelser og farer, samt en vurdering av sannsynlighet og konsekvens med 

sammenstilling i en risikomatrise for de identifiserte hendelsene og gitt forslag til 

risikoreduserende tiltak.  

 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), Plan- og temadatautvalget i Oslo og 

Akershus veileder til ROS-analyse i arealplanlegging (2013), Miljøverndepartementets veileder for 

utarbeidelse av reguleringsplaner, vedlegg 1, ROS-analyser (T-1490) samt Rambølls erfaring 

innenfor ROS-analyser. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, 

samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og 

bygningslovens § 4-3. 

 

ROS-analysen er basert på offentlig tilgjengelig materiale (databaser ol.), grunnlagsinformasjon 

fra oppdragsgiver og utredninger gjennomført i forbindelse med planarbeidet, herunder 

støyutredning, geotekniske undersøkelser, konstruksjon, elektro- og overvannsutredning. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 
 

1. Beskrivelse av analyseobjektene 

2. Kartlegging av mulige hendelser eller potensielle farer 

3. Analyse av risiko: analysen er basert på sjekkliste med vurdering av årsaker og 

sannsynlighet, konsekvens og risiko for i alt 16 forskjellige hendelser/situasjoner. 

4. Evaluering av risiko: evalueringen inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak. 

5. Konklusjon  

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de 

aktuelle kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere 

kartlegginger/undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til områderegulering kan 

godkjennes. Analysen gir også innspill til reguleringsbestemmelser og eventuelle hensynssoner. 

2.4 Forkortelser benyttet i ROS-analysen 

DSB –  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Fv.- Fylkesveg 
CR- Kritisk truet (Rødlistekategori) 
Lden - midlet ekvivalentnivå for støy 
LFOR- Luftforurensning 
NT -  Nær truet (Rødlistekategori) 
ROS- Risiko- og sårbarhet 

Rv. - Riksveg 

TEK10-  Teknisk forskrift 2010  
VU -  Sårbar (Rødlistekategori) 
ÅDT -  Årsdøgntrafikk  
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2.5 Gjennomførte ROS-analyser i planarbeidet 

Som vedlegg til planforslaget er det utarbeidet 3 risiko- og sårbarhetsanalyser for ulike faser og 

temaer, samt en rapport som spesifikt omtaler sikkerhet i tunneler, slik det fremgår av 

oversikten under.   

 

FR11 - ROS-analyse anleggsfase og driftsfase 

ROS-analysen omfatter risiko i tilknytning til anleggs- og driftsfasen av veganlegget. Hensikten 

med analysen er å kartlegge og avdekke om byggingen av ny Rv. 555 vil medføre uakseptabel 

risiko for brukerne av nytt vegsystem. Analysen er gjennomført ihht. NS 5814, DSBs veileder og 

Statens vegvesens håndbok V721.  

 

FR12 - Risikoanalyse trafikantsikkerhet 

ROS-analysen omfatter risiko i tilknytning til uønskede hendelser og farer som kan medføre 

konsekvenser for trafikantene på vegstrekningen, herunder ulykke med motorisert kjøretøy på 

veg i dagen, i tunnel, ulykke med myke trafikanter, ulykke med farlig gods og tunnelbrann. ROS-

analysen er gjennomført ihht. håndbok V721 og veileder for risikoanalyser av vegtunneler. Det er 

gjennomført analysemøter med Brannvesen, kommune, helse, politi mf.  

 

FR13 - Beredskap tunneler  

Rapporten omfatter trafikk og brannsikkerhet, skilting, lekkasjer, drenering, vegfundamentering, 

tekniske anlegg og en rekke andre forhold som regulerer sikkerheten ved planlegging, 

prosjektering og bygging av nye tunneler. 

 

Fr14 - ROS-analyse omlegging av høyspent 

ROS-analysen omfatter risiko i forbindelse med omlegging av høyspentkabel i luftspenn fra 

Bergen til Sotra i kabel. ROS-analysen er utarbeidet ihht. NS 5814 og DSBs veileder om 

samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Rapporten omfatter anleggsfase og driftsfase.  

2.6 Avgrensning og forutsetninger 

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter planområdet med omkringliggende arealer slik det er 

definert i plankart, dog omfatter denne analysen kun formål avsatt til boligbebyggelse B2, 

formålene kontor/industri BKB4 og bensinstasjon/vegserviceanlegg BV1. ROS- analysen omfatter 

også områdeeksterne hendelser eller farer som kan få direkte eller indirekte konsekvenser for de 

nevnte formålene.  

 

De vurderte analyseobjektene har ulik geografisk plassering, de er i samme planområde, men 

befinner seg på to ulike kartblad. Denne ROS-analysen omtaler ikke særskilte hendelser som kan 

inntreffe i anleggsfasen spesielt, men omtaler hendelser i anleggsfasen som er av særlig 

betydning for de analyserte formålene (B2, BV1, BKB4).  

2.7 Usikkerhet i ROS-analyser 

Denne ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, 

gjennomførte utredninger og forslag til områderegulering. Dersom forutsetningene endres i 

etterkant eller variabler som tidligere ikke var kjent, gjøres kjent, vil dette kunne påvirke den 

gjennomførte ROS-analysen, og den bør da gjennomgå revisjon. 

 

ROS-analysen er utført på detaljreguleringsplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler 

og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at ikke alle detaljer 

er kjent eller fastsatt i denne fasen av prosjektet. Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære 

en viss risiko. Kvantifisering av sannsynlighet og konsekvens vil også medføre usikkerhet da det 

mangler informasjon og metoder som gir eksakte beregninger av sannsynlighet. 



 

12 (29) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

3. ANALYSE AV RISIKO 

En sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko for i alt 54 ulike 

hendelser/situasjoner er fylt ut og foreligger som vedlegg til denne analysen. Innholdet i 

sjekklisten er basert på eksempellister fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

Følgende hendelser vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser etter gjennomgang av 

vedlagt sjekkliste (tall i parentes refererer til nummer i sjekklisten): 

 

 Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold (2)  

 Radon i grunnen (6) 

 Sårbar flora og fauna (11) 

 Hendelser på veg (14) 

 Utslipp av giftige gasser/væsker (19) 

 Akuttutslipp til sjø/vassdrag - nærliggende industri (20/21) 

 Ulykker fra industri med storulykkepotensial (23) 

 Støv/støy/lukt fra industri (24) 

 Høyspentmaster med elektromagnetisk stråling (26/34) 

 Ulykker med farlig gods (27) 

 Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare væsker (29) 

 Industrivirksomhet herunder avfallsdeponering (42) 

 Luftforurensing (46) 

 Støy fra vegtrafikk (47) 

 Tilgang for rednings- og slukkemannskap (52) 

 

3.1 Geoteknisk ustabilitet (gjelder for BKB4, BV1 - nr. 2) 

Det er utarbeidet en rekke geoteknisk og geologiske rapporter i forbindelse med planforslaget av 

Sweco og Rambøll. Det er ikke gjennomført spesifikke vurderinger i forhold til etablering av ny 

bebyggelse på formål for bensinstasjon/vegserviceanlegg BV1 eller for formål avsatt til 

kontor/industri BKB4, men for fremføringen av nytt veganlegg. Gjennomført vurdering for fylling i 

Liljevatnet og Mustadvatnet og ved påhogg til ny tunnel viser at det er forholdsvis kort avstand 

ned til berg (2 – 4 meter). Området har bløte masser med humusholdig siltig sandig grus. 

Resultatene fra gjennomførte grunnundersøkelser fremgår av geoteknisk rapport_del2_rev00 

figur 9, fra Sweco. 

 

Grunnforholdene i Mustadvatnet er noe mer utfordrende på grunn av torv/gyte og humusholdige 

masser som er følsomme for setninger. Ovennevnte rapport anbefaler avbøtende tiltak i form av 

grunnforsterkning på bakgrunn av vegfyllingen i Mustadvatnet. 

 

Boligområde B2 består av eksisterende enebolig med to eierseksjoner. Tomten har fjell i dagen 

og er antatt fundamentert direkte på fjell. B2 kan påvirkes i anleggsfasen i form av rystelser ved 

anlegg- og tunnelarbeider.  

 

For bensinstasjon/vegserviceanlegg BV1 er det ikke gjennomført undersøkelser i 

utbyggingsområdet. Nærmeste undersøkelser ligger sør for Kvernavatnet på Bildøy der det er 

utført totalsonderinger og enkeltsonderinger. I tillegg er det utført prøvetaking i 4 punkter. Det er 

varierende dybde ned til berg i området 1-5 meter.   
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3.2 Radon i grunnen (gjelder for BKB4) 

I NGUs aktsomhetskart for radon er området angitt med moderat til lav aktsomhet. Det er ikke 

registrert alunskifer i nærheten av planområdet. Kartet er ikke detaljert nok til bruk på 

enkelttomter eller byggefelt. Allikevel har kartet en viss betydning i denne sammenheng, da 

planområdet ligger i et større område med moderat til lav aktsomhet. 

 

Bygg der mennesker skal ha varig opphold (som bolig- og skole) bør i etterkant av oppføring 

kontrolleres for radongass. Ved påvisning av forhøyede konsentrasjoner av radongass må det 

gjennomføres avbøtende tiltak. Ved utbygging legges radonduk, lufting i bygg mv. ihht. krav slik 

det fremgår av teknisk forskrift (TEK 10). Målinger vil påvise behovet for eventuelle avbøtende 

tiltak for å oppfylle TEK 10. 

 
 

 

Figur 5 – Kartutsnitt fra NGUs kartdatabase for radonaktsomhet. Planområdet ligger i et område med 
moderat til lav radonaktsomhet. http://geo.ngu.no/kart/radon/ 

3.3 Sårbar flora og fauna, herunder rødlistearter (gjelder for B2, BKB4) 

Gjennomført ROS-analyse for anleggsfase og driftsfase, datert 13.3.2015, «RV 555 Kolltveit-

Storavatnet ROS-analyse, Rambøll stadfester at det ikke er viktige eller svært viktige viltområder 

som blir berørt av tiltaket. Dog er det registrert trekkveier for hjort i planområdet, men disse 

påvirker ikke formål avsatt til B2, BV1 eller BKB4. Det er også utarbeidet en egen fagrapport for 

naturmangfold (FR2, datert 2015-03-13, Rambøll), fagrapporten har kartlagt vegetasjon, fisk, 

bunndyr og vurdert sedimentsprøver med etterfølgende analyse.  

 

Det er en rekke artsobservasjoner i og i nærheten av BV1, B2 og BKB4. I Kvernavatnet rett øst 

for BV1 er det gjort observasjoner av Uria aalge (lomvi) med status CR (kritisk truet), Actitis 

hypoleucos (strandsnipe) med status NT (nær truet), Gallinulaca chloropus (sivhøne) med status 

NT, Sturnus vulgaris (stær), Larus canus (fiskemåke), med status NT, Streptopelia decaocto 

(tyrkerdue) med status VU (sårbar), Sterna hirundo (makrellterne) med status VU, Alca torda 

(alke) med status VU og Vanellus vanellus (vipe) med status NT. Uria aalge er i denne 

sammenheng av størst betydning, men antas å ikke hekke i området. Kartfestingen i 

artsdatabanken gir ikke en nøyaktig stadfesting.  
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Ved B2 og BKB4 er det ikke registret truede arter i umiddelbar nærhet, men rett nord på dagens 

riksveg trase er det registrert Lappula squrrosa (sprikepiggfrø) med status NT. Samt Reynoutria 

japonica (parkslirekne) med status som svartelistet art.  

 

Formål avsatt til B2, BKB4 og BV1 vil ikke påvirke nasjonalt, regionalt viktige naturtyper.  

Utfyllingen av Mustadvatnet er ikke vurdert til å ha store negative konsekvenser for 

naturmangfoldet jf. gjennomført fagrapport for naturmangfold. 

3.4 Hendelser på veg (gjelder for B2, BKB4) 

Formål avsatt til boligområde B2 og formål avsatt til næringsområde BKB4 vil ligge i umiddelbar 

nærhet til den nye riksvegforbindelsen 555. Risikoen for uønskede hendelser i anleggsfasen og 

driftsfasen på veg er vurdert i ROS-analysen for anleggs- og driftsfasen (FR-11, RV 555 Kolltveit 

– Storavatnet, ROS-analyse, Rambøll Norge AS, datert 13.3.2015). Det er særlig risikoen for 

tredjeperson som er analysert i rapporten. I denne sammenheng vurderes utbyggingsområdene 

(B2, BKB4 og BV1) særskilt.  

 

Brannrøyk fra tunnelinnslaget ved brann i tunnel, Knarrevik tunnelen (gjelder B2 og BKB4) 

Ved tunnelbrann vil formål avsatt til boligbebyggelse B2 og kontor/industri BKB4 bli indirekte 

eller direkte berørt av giftig brannrøyk fra tunnelinnslaget.  

 

Større ulykker ved tunnelpåslaget eller på ny riksveg 555 (gjelder B2 og BKB4) 

Det fraktes farlig gods på dagens riksvegtrase og det antas at lik mengde gods også vil bli 

transportert på den nye riksvegforbindelsen. Slik det fremgår av ROS-analysen for 

trafikantsikkerheten (RV 555 Kolltveit – Storavatnet – Risikoanalyse trafikantsikkerhet, Rambøll, 

datert 13.3.2015) er risikoen for tunnelbrann økt. Avbøtende tiltak er nevnt i analysen men disse 

omfatter ikke omkringliggende bebyggelse. Ved en slik hendelse kan det også være aktuelt med 

evakuering av beboere eller omkringliggende næringsbebyggelse.  

 

Det er i hovedsak økningen i trafikktall som på generelt grunnlag øker sannsynligheten for 

uønskede farer og hendelser i tunnelen, selv om dette kan påvirke tilgjengeligheten (ved stengte 

tunnelløp for eksempel på grunnlag av havari). Slike hendelser vil ikke få negative effekter for B2 

og BKB4 foruten redusert tilgjengelighet og eventuelle omkjøringer.  

 

Fare for myke trafikanter 

Trafikantsikkerheten er vurdert særskilt i egen ROS-analyse, som nevnt over. På grunn av endret 

trafikkmønster, etablering av nye gang- og sykkelvegforbindelser og en reduksjon av antall 

krysningspunkter økes sikkerheten for myke trafikanter i planområdet. Dette omfatter også for 

formålene B2 og BKB4.   

3.5 Utslipp av giftige gasser/væsker (gjelder for B2 og BKB4) 

Konsulent har ikke innsyn i driften av Franzefoss Knarrevik og kan derfor ikke gjøre en spesifikk 

vurdering av risikoen i tilknytning til sannsynligheten for at en hendelse som medfører utslipp av 

giftige gasser eller væsker inntreffer. Franzefoss opplyser på egne nettsider om at anlegget 

håndterer farlig avfall og spillolje mv. På grunn av avstanden til område B2 og BKB4 samt 

eksisterende regelverk og pålagte internrutiner som gjennomgås ved kontroll blant annet av 

Fylkesmannen ansees risikoen for at en slik hendelse inntreffer som neglisjerbar i forhold til 

konsekvensene for nevnte områder. 
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3.6 Akuttutslipp til sjø/vassdrag - nærliggende industri 

Det legges lik vurdering til grunn for punkt 2.6 som punkt 2.5.   

3.7 Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare vesker (gjelder for BV1) 

Bensinstasjoner og tilsvarende anlegg omfattes av forskrift om håndtering av farlig stoff  

(FOR-2002-06-26-922), samt en rekke andre lover og regler som omfatter virksomheter som 

driver detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Aktuelle hendelser som kan inntreffe ved en 

bensinstasjon omfatter brann/eksplosjon, eller utslipp av giftig væske/gass. Det kan også 

inntreffe hendelser ved til-transport av drivstoff. På grunnlag av eksisterende regelverk og rutiner 

for drift av bensinstasjoner ansees sannsynligheten for at det inntreffer en alvorlig hendelse som 

neglisjerbar. 

 

Det ovennevnte til tross, hendelser som følge av uaktsom bruk av brennbar væske kan medføre 

umiddelbar skade på operatør av pumpe eller omgivelsene. Ny bebyggelse må plasseres i 

henhold til oppgitte minsteavstander som fremgår av gjeldende regelverk. Risikovurderinger ut 

over det som nevnes i denne ROS- analysen omfattes ikke av hva som er naturlig å omtale på 

reguleringsplannivå.  

3.8 Høyspentmaster med elektromagnetisk felt (gjelder for B2) 

Rundt høyspentledninger, kabler og transformatorer dannes det magnetfelt, og størrelsen på 

dette er avhengig av hvor mye strøm som går i ledningen. Internasjonal forskning viser at barn 

kan ha en liten økt risiko for å utvikle leukemi ved å bo nær høyspentledninger. Grenseverdi for 

magnetfelt for befolkningen er satt til 200 µT1, med et utredningsnivå på 0,4 µT 

(årsgjennomsnitt) for langvarig eksponering.   

 

Avstanden fra formål avsatt til boligbebyggelse B2, og næringsområdet BKB4 ligger lang utenfor 

hensynssone avsatt til høyspenningsanlegg. BV1 ligger rett ved eksisterende høystpenttrase. For 

B2 og BKB4 er avstanden så stor at den er neglisjerbar. For BV1 bør ny bebyggelse plasseres slik 

at den ikke kommer i konflikt med avsatt hensynssone /sikkerhetssone for høyspent. 

3.9 Ulykker med farlig gods (gjelder for B2, BKB4, BV1) 

Ulykker på veg 

Ulykker med farlig gods på veganlegg kan fra tid til annen forekomme. Planområdene er 

nærmeste nabo til Rv. 555 og vil ved en større hendelse bli indirekte eller direkte påvirket ved en 

større ulykke med farlig gods ved eller i forkant av tunnelpåslaget. Ved en slik hendelse kan det 

hende planområdet må evakueres o.l.  Risikoen for at en slik hendelse inntreffer og i tillegg får 

direkte og vesentlig konsekvenser for planområdet ansees som neglisjerbar.  

3.10 Industrivirksomhet (avfallsdeponering i nærheten - B2, BKB4) 

Franzefoss Knarrevik (tidligere Veolia Miljø Gjenvinning AS) ligger i underkant av 300 meter fra 

område B2 og BKB4. Anlegget håndterer gjenvinning av næringsavfall, byggavfall, farlig avfall, 

mottak av spillolje, tankvask og andre type offshoreoppdrag. Anlegget har eget deponi og 

ordinær containerutleie. 

 

Driften omfattes av avfallsforskriften, forurensningsloven med forskrifter, internkontrollforskriften 

mv. Gjennomgang av gitte konsesjoner viser at bedriften har utslippstillatelse gitt ihht.  

avfallsforskriften, kap 11, Farlig avfall, § 11.5. utslippstillatelse av 24.11.1997, med tillegg av 

7.10.2004 og 16.9.2009.  Anlegget er lukket etter arbeidstid og bevoktet med områdekontroll. 

                                                
1 Magnetfelt benevnes vanligvis med enheten mikrotesla (µT). 
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Større hendelser ved anlegget kan påvirke område avsatt til eksisterende boligbebyggelse B2 

eller ny kontor/industri BKB4. På grunnlag av eksisterende regelverk og avstanden til de vurderte 

arealformålene vurderes sannsynligheten for avrenning eller andre hendelser fra anlegget som 

neglisjerbar.  

3.11 Ulykker fra industri med storulykkepotensial (gjelder B2, BKB4) 

Slik det fremgår av kapittel 2.8 ligger område B2 og BKB4 rett ved Franzefoss anlegg på 

Knarrevik. En større hendelse som brann el. annen ulykke kan påvirke omkringliggende områder 

indirekte eller direkte. Sannsynligheten for slike hendelser er på generelt grunnlag lav og på 

bakgrunn av avstanden til anlegget ansees risikoen for neglisjerbar.  

3.12 Støv/støy/lukt fra industri (gjelder for B2, BKB4) 

Konsulent er ikke kjent med støv, støy eller luktplager fra anlegget til Franzefoss Knarrevik.  

Etablering av nytt kontorbygg på BKB4 vil ikke påvirkes av eventuell støyende aktiviteter fra 

nærliggende industri, det samme gjelder støv og lukt. Eksisterende boligbebyggelse B2 kan 

påvirkes. Det ligger ikke til planforslagets ansvarsområde å vurdere forholdet da både 

eksisterende boligbebyggelse og den eksisterende industrivirksomheten på Franzefoss er 

håndtert i annet planverk. Boligområdet B2 stadfestes i områdereguleringsplanen, nærliggende 

industri ligger utenfor planområdet.  

3.13 Industrivirksomhet herunder avfallsdeponering (gjelder for B2 og BKB4 - nr. 42) 

Avfallsdeponeringen på anlegget til Franzefoss Knarrevik antas å ikke medføre uønskede 

hendelser eller fare for eksisterende boligområde eller nytt kontorbygg på grunnlag av avstanden 

til deponiet og områdets topografi. 

3.14 Luftforurensing (gjelder for B2) 

Omleggingen av ny riksvegforbindelse vil medføre økt eksponering for luftforurensning. Dette er 

aktuelt for formål avsatt til eksisterende boligbebyggelse B2. Retningslinje for behandling av 

luftkvalitet i arealplanlegging (T- 1520) gjelder for støyfølsom bebyggelse og ved etablering eller 

utvidelse av ny virksomhet som vil medføre en vesentlig økning i luftforurensningen, blant annet 

samferdselsanlegg.  Formål avsatt til boligbebyggelse B2 er utsatt for luftforurensning fra nytt 

veganlegg. Gjennomførte beregninger viser at eksisterende bebyggelse ikke vil påvirkes direkte 

ved etablering av ny riksvegforbindelse.  
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Figur 6 - NO2 - beregning av lokal luftforurensning og tiltak - Rambøll Norge 2015 - B2 med blå ring 
ligger utenfor rød (40 µg/m³ årsmiddel) og gul sone (40 µg/m³ vintermiddel) 

3.15 Støy fra vegtrafikk (gjelder for B2 og BKB4) 

Støy behandles i henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.  

T-1442 anbefaler at det beregnes følgende støysoner: 

 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av 

ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

Gjennomførte beregninger viser at boligområde B2 og det fremtidige næringsområdet BKB4 

ligger i gul støysone. Nord og sør for eksisterende boligbebyggelse i B2 etableres støyskjermer 

for å bedre støysituasjonen for de støyutsatte boligene. Slik det fremgår av støykartet vil det kun 

oppnås tilfredsstillende støyverdier innendørs, ikke for uteoppholdsarealene til boligene.   
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Figur 7 - eksisterende støysituasjon for B2/BKB4 - rød sone Lden >= 65 db, gul sone Lden >= 55 dB – 
Utklipp av støysonekart Statens vegvesen/Rambøll, tegningsnr. X04 

 

 

Figur 8 - fremtidig støysitusjon i år 2043 for B2/BKB4 - Rød sone Lden>= 65 dB, gul sone Lden >= 55 dB 
- Utklipp av støysonekart Statens vegvesen/Rambøll, tegningsnr. X18. 
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3.16 Brannsikkerhet (51-53) 

Brannvannforsyning 

Erfaringsmessig har brannvesenet behov for et beregnet vannforbruk på 2.500 l/min pr. 

mannskapsbil. Objektets (bebyggelsen) størrelse må legges til grunn for beregningen av antall 

mannskapsbiler. Det antas at ny bebyggelse vil bli klassifisert som et særskilt brannobjekt ihht. 

brann- og eksplosjonsvernloven, § 13. vurderes av ansvarlig myndighet.  

 

Ny bebyggelse må tilrettelegges slik at rednings- og slukkemannskap får frie angrepsveier ved en 

eventuell hendelse. Dette omfatter kjørbar adkomst til bebyggelsen, og tilgjengelighet rundt ny 

bebyggelse, oppstillingsplasser for høydeberedskap, og tekniske detaljer mht. kjørebredde, 

stigning mv. De tekniske detaljene må avklares i samarbeid med brannvesenet, TEK 10 § 11-17, 

og veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (VTEK10) må legges til grunn ved 

detaljprosjekteringen av planforslaget.  Dette er særlig viktig ved oppføring av ny bensinstasjon 

på BV1 og nytt næringsbygg på BKB4. 
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4. EVALUERING AV RISIKO 

4.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

 

1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller: Ingen kjente tilfeller, men tilsvarende kan ha skjedd i 

andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/kjenner 

tilfeller: 

Ett tilfelle i løpet av en 10-års periode er registret. 

3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller: Årlige hendelser/ tilfeller med kortere varighet er 

registrert. 

4. Meget sannsynlig/periodevis, 

lengre varighet: 

Månedlige hendelser/ forhold som opptrer i lengre 

perioder (flere måneder). 

5. Svært sannsynlig/kontinuerlig: Ukentlige hendelser/ forhold som er kontinuerlig til stede 

i området. 

 
 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i følgende kategorier: 

 

1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person- eller miljøskader, men enkelte tilfeller av 

misnøye. 

2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner. 

3. Betydelig/kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for 

en gruppe personer. 

4. Alvorlig/farlig: Behandlingskrevende person- eller miljøskader og 

kritiske situasjoner. 

5. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mén, mange 

skadde og/eller langvarige miljøskader. 

4.2 Risikomatrise 

Risikomatrisen (tabell 1) gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og 

sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten i vedlegg 1.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering fra 1 til 16 angir nummer i vedlagte sjekkliste. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 

Punktene i vedlagte sjekkliste med nr. 15,16,17, 51,52,53,54 er ikke risikovurdert direkte. 

Bakgrunnen for dette er at hendelsene er av en konstant karakter, men kan allikevel ha en 

indirekte betydning for risikoen. Eller at hendelsene ikke er aktuelle i planområdet.  
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Tabell 1: Risikomatrise med kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalyse 

         

Konsekvens: 

 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. 

Betydelig/ 

Kritisk 

4. Alvorlig/ 

Farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

Katastrofalt 

5. Svært 

sannsynlig/ 

Kontinuerlig 

5 

 

9 

10 

 

26,34 

15 

 

20 

 

25 

 

4. Meget 

sannsynlig/ 

Periodevis, lengre 

varighet 

4 

 

8 

 

11,42,46, 

47 

12 

 

16 

 

20 

 

3. Sannsynlig/ 

Flere 

enkelttilfeller  

3 

30,31,32, 

33 

6 

 

8,10,24,43 

9 

 

6,14,36, 

37,38,39 

12 15 

2. Mindre 

sannsynlig/ 

Kjenner tilfeller 

2 

 

3,7,12 

4 

 

13 

6 

 

2,20,21, 

23 

 

8 

 

35 

10 

 

19,27,29 

1. Lite 

sannsynlig/ 

Ingen tilfeller 

1 

1,5,25,28,

40,41 

2 

4,22,44,45 

3 

50 

4 5 

 

18,48,49 

 

4.3 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes innarbeidet i 

reguleringsplan og videre planer for tiltaket: 

Tabell 2: Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for 
tiltaket. 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

2 Geoteknisk ustabilitet 

(grunnforhold) 

Før utbygging av BV1 og BKB4 må det 

gjennomføres vurdering og eventuelle 

supplerende undersøkelser av de lokale 

grunnforholdene.  

6 Radon i grunnen Ingen. TEK10 ivaretar kravet til 

grenseverdiene i innendørsnivåer for 

radongass. 

11 Sårbar flora og fauna Ingen. 

14 Hendelser på veg Tiltak som beskrevet i ROS-analyse FR11 

og FR12. 

19 Utslipp av giftige gasser/væsker Ingen. 

20/21 Akuttutslipp til grunn,  

sjø/vassdrag  

(nærliggende industri) 

Ingen. 

23 Ulykker fra industri med 

storulykkepotensial 

Ingen. 
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Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

24 Støv/støy/lukt fra industri Ingen. 

26/34 Høyspentmaster med 

elektromagnetisk stråling 

Ingen.  

 

27 Ulykker med farlig gods Tiltak beskrevet i gjennomført ROS-

analyse FR13. 

29 Utslipp av 

eksplosjonsfarlige/brennbare 

væsker 

Eksisterende regelverk ivaretar 

håndteringen av drivstoff og andre 

brennbare væsker.  

42 Industrivirksomhet i nærheten Ingen. 

46 Luftforurensing Ingen tiltak gitt i denne analysen. 

Foreslåtte tiltak som blant annet 

støyskjerm vil begrense spredningen av 

den lokale luftforurensingen.  

47 Støy fra vegtrafikk Lokale tiltak for å oppnå støynivå under 

grenseverdiene i T-1442 for 

uteoppholdsarealer for B2 må vurderes. 

52 Tilgang for rednings- og 

slukkemannskap  

Ingen. 

4.4 Evaluering 

Tabell 3 viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene eller 

farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i kapittel 3.3. 

Tabellen baserer seg på følgende skala: 

 

Økt risiko 

Uendret risiko 

Redusert risiko 

Tabell 3: Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 

2 Geoteknisk ustabilitet 

(grunnforhold) 

Uendret 

6 Radon i grunnen Redusert 

11 Sårbar flora og fauna Uendret 

14 Hendelser på veg Redusert 

19 Utslipp av giftige gasser/væsker Uendret 

20/21 Akuttutslipp til sjø/vassdrag (nærliggende industri) Uendret 

23 Ulykker fra industri med storulykkepotensial Uendret 

24 Støv/støy/lukt fra industri Uendret 

26/34 Høyspentmaster med elektromagnetisk stråling Uendret 

27 Ulykker med farlig gods Uendret 

29 Utslipp av 

eksplosjonsfarlige/brennbare 

væsker 

Uendret 

42 Industrivirksomhet i nærheten Uendret 

46 Luftforurensing Redusert 

47 Støy fra vegtrafikk Redusert 

52 Tilgang for rednings- og slukkemannskap  Uendret 
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5. KONKLUSJON 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 15 hendelser (totalt 17, der noen av hendelsene er 

kommentert samlet), aktuelle hendelser og faremomenter som har betydning for vurdering av 

risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av detaljreguleringen. Hendelsene er som følger: 

 

 Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold (2)  

 Radon i grunnen (6) 

 Sårbar flora og fauna (11) 

 Hendelser på veg (14) 

 Utslipp av giftige gasser/væsker (19) 

 Akuttutslipp til sjø/vassdrag - nærliggende industri (20/21) 

 Ulykker fra industri med storulykkepotensial (23) 

 Støv/støy/lukt fra industri (24) 

 Høyspentmaster med elektromagnetisk stråling (26/34) 

 Ulykker med farlig gods (27) 

 Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare væsker (29) 

 Industrivirksomhet herunder avfallsdeponering (42) 

 Luftforurensing (46) 

 Støy fra vegtrafikk (47) 

 Tilgang for rednings- og slukkemannskap (52) 

 

 

Risikoen i anleggs- og driftsfasen og risikoen for trafikantsikkerheten er grundig analysert i 

respektive ROS-analyser som del av planarbeidet. Denne ROS-analysen har isolert sett vurdert 

aktuelle risikofaktorer for formål B2, BKB4 og BV1 avgrensningen mellom gjennomførte ROS 

analyser vil derfor være noe overlappende. Det forutsettes at avbøtende tiltak nevnt i 

gjennomførte ROS-analyser følges opp og implementeres i etterfølgende faser i prosjektet.  

 

Det bør rettes særlig oppmerksomhet til geoteknisk ustabilitet (grunnforhold) og støy. 

Støy fra vegtrafikk er av særlig betydning for eksisterende boligbebyggelse (B2) som får en økt 

støybelastning ved fremføring av ny riksvegforbindelse i forhold til grenseverdier for støy 

(uteopphold).  

 

På grunnlag av det ovennevnte ansees akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelse av  

ROS-analysen som oppfylt. Gjennomførte ROS-analyser til planforslaget må sees i sameheng da 

de behandler ulike deler av risikoaspektet for omkringliggende bebyggelse (eksisterende og 

planlagte tiltak).   
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6. KILDER 

Radon: 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

 

Kulturminner: 

http://www.askeladden.no 

http://faktaark.miljodirektoratet.no/gul_liste 

http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK 

 

Trafikk og ulykkesstatistikk: 

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

 

Grunnforhold, flom og ras: 

http://atlas.nve.no/ 

http://www.skrednett.no/ 

http://ngu.no 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

 

Naturforhold (artsdatabanken): 

http://naturbase.no   

 

Utslipp: 

http://www.norskeutslipp.no 

 

Annet: 

http://lovdata.no 

http://miljøstatus.no/kart 

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

www.finn.no 

www.maps.google.com 

www.norgeskart.no 

www.fjell.kommune.no 

http://www.franzefoss.no/FAS-Om-oss 

 

Rapporter/Planer: 

Plankart - Delstrekning Bildøystraumen – Straumsundet (Plankart 5_1) 

Plankart – Delstrekning Arefjordbollen – kommunegrense Bergen (Plankart 13_1) 

FR 2 Fagrapport Naturmangfold, Rambøll 2015,  

FR 6 Støyutredning med kartvedlegg, Rambøll 2015 

FR 7 Fagrapport Lokal luftforurensning med kartvedlegg, Rambøll 2015  

FR 11 ROS-analyse anleggsfase og driftsfase, Rambøll 2015 

FR 12 Risikoanalyse trafikantsikkerhet, Rambøll 2015 

FR 13 Beredskap tunneler notat, Rambøll 2015 

FR 14 ROS-analyse omlegging av høyspent, Rambøll   

 

 

 

          

http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.askeladden.no/
http://faktaark.miljodirektoratet.no/gul_liste
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK
https://www.vegvesen.no/vegkart/
http://atlas.nve.no/
http://www.skrednett.no/
http://ngu.no/
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://naturbase.no/
http://www.norskeutslipp.no/
http://lovdata.no/
http://miljøstatus.no/kart
https://www.google.no/maps/
http://www.finn.no/
http://www.maps.google.com/
http://www.fjell.kommune.no/
http://www.franzefoss.no/FAS-Om-oss
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VEDLEGG – SJEKKLISTE FOR BV1, B2 OG BKB4 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som 

aktuell, er hendelsen nærmere analysert i kapittel 2. Hendelser som ikke anses som aktuelle er 

ikke videre utredet. 
 

Nr. Hendelse/ 

situasjon 

Aktuelt Sannsynlig Konse-

kvens 

Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt 
for snø- eller 
steinskred? 

Nei Lite 
sannsynlig 

Ubetydelig  1  Det er ikke registrert 
snø eller steinskred i 
planområdet.  

2 Er det fare for 
utglidning (er 

området 
geoteknisk 
ustabilt)? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 

Kjenner 
tilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

6 B2 ligger i et område 
med fjell i dagen. Se 
vurdering i kapittel 2 
for BKB4 og BV1. 

3 Er området utsatt 
for overvanns-
problematikk 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Ubetydelig 2 Planområdets har 
flere større områder 
med god 
infiltrasjonsevne.  

4 Vil drenering av 

området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei Lite 

sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Mindre 

alvorlig/en 
viss fare 

4 Nytt veganlegg må 
håndtere overvann 
lokalt.  

5 Er området utsatt 
for flom i 

elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei Lite 
sannsynlig 

Ubetydelig 1 Det går ikke 
bekkedrag i 
utbyggingsområdene. 

6 Er det radon i 

grunnen? 

Ja Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

Kritisk 

14 Se vurdering i kapittel 
2. 

7 Skader ved 
forventet 
havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Ubetydelig 2 På grunn av 
områdenes høyde 
over havet vil det 
ikke oppstå skader 
ved forventet 
havstigning. 

 Værforhold 

8 Er området spesielt 

vindutsatt? 
Nei Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

Mindre 

alvorlig/en 
viss fare 

6 Planområdet er ikke 
mer vindutsatt enn 

tilsvarende steder på 
Vestlandet. 

9 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

Ubetydelig 5 Det kan i perioder 
være til dels store 
nedbørsmengder i 
planområdet.  

10 Vil klimaendringer 
medføre økt 

havstigning? 

Nei Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 

viss fare 

6 Utbyggingsområdene  
ligger med kort 
avstand fra sjø, men 
er terrengmessig ikke 
direkte eksponert for 
havnivåstigning. 

 Natur og kulturområder 

11 Sårbar flora og 
fauna, herunder 
rødlistearter? 

Ja Meget 
sannsynlig/ 
periodevis 
lenge 
varighet 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

8 Se vurdering i kapittel 
2.  
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Nr. Hendelse/ 

situasjon 

Aktuelt Sannsynlig Konse-

kvens 

Risiko Kommentar 

12 Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 

bymiljø? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 

tilfeller 

Ubetydelig 2 Det ligger ikke 
registrerte 
kulturlandskap eller 
bymiljø i 
utbyggingsområdene.  

13 Kulturminner 

(automatisk 
fredete) eller 
verneverdige bygg? 

Nei Mindre 

sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Mindre 

alvorlig en 
viss fare 

4 Det ligger ikke 
automatisk fredete 
kulturminner i 
utbyggingsområdene. 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-
liggende transportårer utgjøre en risiko for området? 

14 Hendelser på veg? Ja Sannsynlig/ 
flere enkelt-
tilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

14 Se vurdering i kapittel 
2. 

15 Hendelser på 

jernbane? 

Nei - - - Det ligger ikke 
jernbane i nærheten 
av 
utbyggingsområdene. 

16 Hendelser på 

metro (T-bane)? 

Nei - - - Det ligger ikke metro 
i nærheten av 

utbyggingsområdene 

17 Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

Nei - - - Det ligger ikke 
sporvogn i nærheten 
av 
utbyggingsområdene 

18 Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
Katastrofalt 

5 Planområdet er ikke 
mer utsatt for en 
hendelse i luften enn 
andre områder på 
Vestlandet. 

 Infrastruktur/ industri, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 

19 Utslipp av giftige 
gasser/ væsker?  

Ja Mindre 
sannsynlig/ 

Kjenner 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 

Katastrofalt 

10 Se vurdering i kapittel 
2. For 
utbyggingsområde 
BV1 skal det 
etableres ny 
bensinstasjon/ 
vegserviceanlegg. 

20 Akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

3 Se vurdering i kapittel 
2.  

21 Akuttutslipp til 
grunn? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

6 Se vurdering i kapittel 
2.  

22 Avrenning fra 
fyllplasser? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ 
En viss fare 

2 Det ligger ikke 
fyllplasser i 
tilknytning til 
utbyggingsområdene. 

23 Ulykker fra industri 

med storulykke-

potensial? 

Ja Mindre 

sannsynlig/ 

Kjenner 
tilfeller 

Betydelig/ 

Kritisk 
6 Se vurdering i kapittel 

2.  

24 Støv/støy/lukt fra 
industri? 

Ja Sannsynlig/
flere 
enkelttilf. 

Mindre 
alvorlig/ 
En viss fare 

6 Se vurdering i kapittel 
2. 
 

25 Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Ubetydelig 1  
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Nr. Hendelse/ 

situasjon 

Aktuelt Sannsynlig Konse-

kvens 

Risiko Kommentar 

26 Elektromagnetiske 
felt ved 
høyspentledninger? 

Ja Svært 
sannsynlig/
Kontinuerlig 

Mindre 
alvorlig/ 
En viss fare 

10 Se vurdering i kapittel 
2. Det går 
eksisterende 
høyspenttrase ved og 
gjennom område 
BV1, B2 og BKB4. 
 
 

27 Ulykker med farlig 

gods (brennbar/ 
farlig veske el. 
gass/eksplosiver 
mv.) 

Ja Mindre 

sannsynlig/
Kjenner 
tilfeller  

Svært 

alvorlig/ 
katastrofalt 

10 Se vurdering i kapittel 
2. For 
utbyggingsområde 
BV1 skal det 

etableres ny 
bensinstasjon/ 
vegserviceanlegg. 

28 Er det bebyggelse 
med spesielt stor 

fare for 
brannspredning? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

Ubetydelig 1 Det ligger ikke 
konsentrert 
trehusbebyggelse i 
nærheten av 
planområdet. 

29 Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Ja Mindre 
sannsynlig/
kjenner 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

10 Se vurdering i kapittel 
2. 

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 

30 -Elektrisitet 
(kraftlinjer)? 

Nei Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 

Ubetydelig 1 Bortfall av elektrisitet 
vil ikke medføre 
spesielle ulemper. 

31 -Teletjenester? Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Ubetydelig 1 Bortfall av 
teletjenester vil ikke 
medføre spesielle 
ulemper. 

32 -Vannforsyning? Nei Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 

Ubetydelig 1 Bortfall av 
vannforsyning vil ikke 
medføre spesielle 
ulemper. 

33 -Renovasjon/ 

spillvann? 
Nei Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

Ubetydelig 1 Bortfall av 
renovasjon/spillvann 
vil ikke medføre 
spesielle ulemper. 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

34 Påvirkes området 
av magnetisk felt 
fra  

el. linjer? 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
Kontinuerlig 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

10 Se vurdering i kapittel 
2. jf. pkt. 26. 

35 Er det spesiell 
klatrefare i 
forbindelse med 
master?  

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/ 
farlig 

8 Høyspentmastene har 
klatrevern og/eller en 
slik konstruksjon som 
vanskeliggjør 
klatring. 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende 
og kjørende innenfor området?: 

36 - til 

skole/barnehage? 

Nei Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

Kritisk 

9 Ved utbygging av ny 
rv-forbindelse 
etableres det et 
omfattende gs-veg 
nett. 

37 - til 
nærmiljøanlegg? 
(idrett etc.) 

Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

9 Som pkt. 36. 

38 - til forretning 
etc.? 

Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

9 Som pkt. 36. 
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Nr. Hendelse/ 

situasjon 

Aktuelt Sannsynlig Konse-

kvens 

Risiko Kommentar 

39 - til busstopp? Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

9 Som pkt. 36. 

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 

40 Gruver: åpne 
sjakter, steintipper 

etc. 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

Ubetydelig 1  

41 Militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig 1 Det ligger ikke 
militære anlegg i 
nærheten av 
utbyggingsområdene. 

42 Industrivirksomhet 
herunder 
avfallsdeponering? 

Ja Meget 
sannsynlig/ 
Periodevis 

lengre 

varighet 

Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

10 Se vurdering i kapittel 
2. 

43 Forurenset grunn? Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

6 Det er ikke registrert 
lokaliteter med 
forurenset grunn på 
område B2, BKB4 og 
BV1.  

 Omgivelser 

44 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

2 Omkringliggende 
vann er ikke regulert. 

45 Finnes det 
naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

2  

46 Luftforurensning Ja Meget 
sannsynlig/ 
Periodevis 
lengre 
varighet 

Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

8 Se vurdering i kapittel 
2. 

47 Støy fra vegtrafikk Ja Meget 
sannsynlig/ 
Periodevis 
lengre 
varighet 

Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

8 Se vurdering i kapittel 
2. 

 Ulovlig virksomhet, sabotasje og terrorhandlinger: 

48 Er tiltaket i seg 
selv et sabotasje- 
/terrormål? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5  

49 Finnes det 
potensielle 
sabotasje-

/terrormål i 
nærheten? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5  

 Brannsikkerhet 
 

50 Omfatter 

planområdet 
spesielt farlige 
anlegg? 

Nei Lite 

sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 

Kritisk 

3  
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Nr. Hendelse/ 

situasjon 

Aktuelt Sannsynlig Konse-

kvens 

Risiko Kommentar 

51 Har området 
utilstrekkelig 
brannvannfor.  

Ja - - - Se vurdering i kapittel 
2. 
 
 

52 Har området to 
adkomstveier for 

rednings- og 
slukkemannskap? 

Ja - - - Se vurdering i kapittel 
2 

53 Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet 

for rednings- og 
slukkemannskap 
for tilliggende 
bebyggelse? 

Nei - - -  

54 Anleggsfasen Nei - - - Risiko i anleggsfasen 
er håndtert i egen 
ROS-analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


