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SAMMENDRAG  

Denne ROS-analysen er utarbeidet som en del av planarbeidet for reguleringsendring av reguleringsplan for 

Espehaugen industriområde, planID 900000, i Bergen kommune. Planendringen har planID 9000003. 

Formålet med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede hendelser 

som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, for dermed å identifisere hvordan 

prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Akseptkriteriene er basert på 

Bergen kommunes vedtatte akseptkriterier, 20.03.2013. 

I ROS-analysen er det avdekket mulige uønskede hendelser som gjelder liv og helse, økonomiske/materielle 

verdier og miljø. Det er knyttet egne konsekvensvurderinger til de tre temaene. Analysen har avdekket 18 

mulige uønskede hendelser.  

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av de ulike 

hendelsene.   

 

Sammendrag av foreslåtte tiltak i reguleringsplan: 

TILTAK  

- Reguleringsplan 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

3 Store nedbørsmengder  Bestemmelse om at VA-rammeplan må legges til grunn for videre detaljprosjektering 

5 Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør fare 

 Eksisterende gjerde videreføres 

6 Sårbar flora, fauna eller fisk, eller 

verneområde 

 Ingen tiltak ansett som nødvendig for dette planarbeidet. Ivaretakelse av eiker og 
jordnøtteng må sikres i tilgrensende planer 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

7 Samferdselsårer som vei, 

jernbane, luftfart, skipsfart, bru, 

tunnel og knutepunkt 

 Bestemmelse om restriksjoner med hensyn til flynavigasjon 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

9 Trafikkulykker på veg  Forlenging av fortau bort til eiendom i plankart 
 Rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau 

10 Ulykke med gående og syklende  Forlenging av fortau bort til eiendom gnr/bnr 107/498 i plankart 
 Rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau 
 Bestemmelse med krav om at illustrasjonsplan er retningsgivende for gangtraseer og 

kjøremønster 

13 Støv og støy fra trafikk og andre 

kilder 

 Bestemmelse med krav om at retningslinje for behandling av støy (T-1442/2016) skal 
følges. Støy fra virksomheten skal være innenfor grenseverdiene. 
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Sammendrag av foreslåtte tiltak i gjennomføringsfase og driftsfase:  

TILTAK  

- Gjennomføringsfase og driftsfase 

Uønsket hendelse:  Tiltak: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

1 Sterk vind  Byggverk må prosjekteres og konstrueres slik at de tåler sterk vind 
 Fjerne trær som utgjør risiko for nedfall 

2 Skred/steinsprang  Rense skråninger for jord/løse steiner  
 Det forutsettes at utbyggingsområdet etter behov sikres mot steinsprang under og 

etter byggeperioden, i tråd med gjeldende teknisk forskrift 

4 Skog- og lyngbrann  Rydde eldre skog 
 Tilstrekkelig avstand mellom bygg for å hindre spredning mellom bygg 
 Intensivere opplæring innen brannvern/førstehjelp 
 Redusere lager av brannfarlige stoffer der dette er mulig 

5 Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør fare 

 Sikre vedlikehold av gjerde 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

8 Ulykke med farlig gods  Opprettholde og forbedre prosedyrer for frakt av farlig avfall 

10 Ulykke med gående og syklende  Inndeling av området i tydelige soner for ulik bruk 
 Skilting om lav fart 
 Opplæring/fokus på trafikksikkerhet i virksomheten 

11 Virksomhet som håndterer farlige 

stoffer 

 Opprettholde og forbedre dagens rutiner i virksomheten 
 Kompetanseheving 
 Intensivere opplæring innen brannvern/førstehjelp 
 Redusere lager av brannfarlige stoffer der dette er mulig 

12 Fare for akutt forurensning på 

land eller i sjø, oljeutslipp, etc. 

 Opprettholde og forbedre dagens rutiner i virksomheten 
 Kompetanseheving 

14 Luktforurensning  Unngå unødvendig parkering av renovasjonsbiler som er lastet med restavfall 

15 Skadedyr  Rutiner for renhold av renovasjonsbiler 
 Unngå unødvendig parkering av renovasjonsbiler som er lastet med restavfall 

16 Fare for 

sabotasje/terrorhandlinger 

 Området skal holdes utilgjengelig for uvedkommende. Dette dekkes av BIRs drift og 
rutine 

 Adgangskontroll 

Farer relatert til anleggsarbeid 

17 Ulykker i forbindelse med 

anleggsgjennomføring/ utbygging 

 Arbeid med SHA-plan må starte tidlig i anleggsprosjektet. Det vises til krav om SHA-
plan etter byggherreforskriften  

 Inndeling i trygge soner, og soner for anleggstrafikk/byggeområde 
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1 Innledning   

1.1 Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i alle planer for utbygging. 

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. Dette kan knytte 

seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av arealbruken. 

 

1.2 Begrepsforklaring  

Tabell 1-1: Begrepsforklaring  

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser 
som innebærer skade eller tap.  

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, stabilitet 
eller materielle verdier. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 
mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for og 
konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 
en uønsket hendelse representerer. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene, 
evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 

Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 

Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig 
industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og 
konsekvens av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for 
tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i 
barrierer eller nye tiltak. 
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2 Metode 

Formålet med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse med 

planforslaget. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser, skade på 

mennesker, miljø og økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner, avklares i plansaken, slik at omfang og 

skader for uønskede hendelser kan reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør 

endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte løsningene og 

avbøtende tiltakene som inngår i planen, blant annet i form av fastsetting av hensynssoner og 

bestemmelser. 

 

 

Figur 2-1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser for ROS-
vurdering i reguleringsplaner. Figuren er hentet fra DSBs veileder «samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging».  
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2.1 Analyseoppsett  

Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i 

følgende trinn:  

 

 

Figur 2-2: ROS-analysens hovedsteg, hentet fra DSBs veileder for samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 

 

Beskrivelse av planområdet gjøres i kapittel 3 og gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede 

hendelser. Beskrivelsen inneholder blant annet en gjennomgang av overordnet ROS-analyse, vurdering av 

om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige terrengformasjoner som kan medføre fare 

for naturfarer m.m.  

 

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, konsekvenser, 

risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de aktuelle 

hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og områdets evne til å tåle motstand 

(sårbarhetsvurdering) inngår i sannsynlighet og konsekvens. 

 

  



 multiconsult.no 

 2 Metode 
 

 

10200907-03-PLAN-RAP-002 15.05.19/00 SIDE 9/31 
 

2.2 Akseptkriterier 

I denne ROS-analysen er det benyttet akseptkriterier fra Bergen kommune, vedtatt i bystyret 20.03.2013. 
Akseptkriteriene skal legges til grunn for kommuneplanens arealdel og for reguleringsplaner. 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Sannsynlighetsklasse S1: En hendelse oftere enn hvert 20. år 

 Sannsynlighetsklasse S2: En hendelse per 20-200 år. 

 Sannsynlighetsklasse S3: En hendelse pr 200-1000 år. 

 Sannsynlighetsklasse S4: En hendelse pr 1000-5000 år. 

 Sannsynlighetsklasse S5: En hendelse sjeldnere enn 5000 år. 
 
For hendelser som ikke egner seg for sannsynlighetsgradering på oversiktsnivå vil det være tilstrekkelig å 
avdekke om hendelsene vil kunne inntreffe eller ikke. Dette gjelder for eksempel radon og strålefare. 
 
Etter at årsaker og sannsynlighet er vurdert, vurderes hvilke konsekvenser en hendelse kan få for: 

 Liv og helse* 

 Økonomiske/ materielle verdier 

 Miljø (jord, vann og luft) 
 
Hvert av disse konsekvensområdene deles inn etter alvorlighetsgrad i fem konsekvensklasser: 

 Konsekvensklasse K1: Ubetydelig/ufarlig 

 Konsekvensklasse K2: Mindre alvorlig/en viss fare 

 Konsekvensklasse K3: Betydelig/ kritisk 

 Konsekvensklasse K4: Alvorlig/ farlig 

 Konsekvensklasse K5: Svært alvorlig/ katastrofalt 
 

Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for den risikoen en hendelse 
representerer. 
 
Risiko = sannsynlighet x konsekvens 
 
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens sammenstilles i en risikomatrise, Tabell 2-1, der farge angir 
risiko for uønsket hendelse. Hendelser som kommer i øvre høyre del av risikomatrisen (rødt område) har 
store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er ubetydelig 
og lite sannsynlige. 
 
*Veileder fra DSB benytter stabilitet som egen risikokategori. Stabilitet skal ifølge veilederen vurderes ut fra 
konsekvenser for befolkningen (tall og varighet) som blir berørt av hendelsene gjennom svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, 
framkommelighet osv. I denne ROS-analysen inngår dette under kategori liv og helse, i tråd med Bergen 
kommunes vedtatte akseptkriterier. 
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Tabell 2-1 Sammenstillingsmatrise sannsynlighet og konsekvens 

  KONSEKVENSER 
  Ubetydelig/ 

ufarlig 
Mindre alvorlig/ 

en viss fare 
Betydelig/ 

kritisk 
Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

K
O

N
SE

K
V

EN
SE

R
 

Liv og helse - Ubetydelige 
personskader 
- Ingen fravær 

- Mindre 
personskade 
- Sykemelding i 
noen dager 

- Betydelige 
personskader 
- 0-10 personer 
alvorlig skadd. 
- Personer med 
sykefravær i 
flere uker 

- Alvorlig 
personskade 
- 10-20 personer 
alvorlig skadde 
- 1-10 personer 
døde 

- Svært alvorlig 
personskade 
> 20 personer 
alvorlig skadde 
> 10 personer døde 

Økonomiske/ 
og materielle 
verdier 

-Ubetydelig 
skade 
< 500.000 kr 
- Teknisk 
infrastruktur 
påvirkes i liten 
grad 

- Mindre skader 
- 500.000-10 mill. 
kr 
- Teknisk 
infrastruktur 
settes ut av drift i 
noen timer 

- Betydelige 
skader 
- 10-100 mill. kr. 
- Teknisk 
infrastruktur 
settes ut av drift 
i flere døgn 

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

- Svært alvorlige 
skader 
> 500 mill.kr. 
- Teknisk 
infrastruktur og 
avhengige systemer 
settes permanent 
ut av drift. 

Miljø (jord, 
vann og luft) 

- Ubetydelige 
miljøskader 
- Mindre 
utslipp 
- Ikke 
registrerbar i 
resipient 

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

- Betydelig 
miljøskade 
- Betydelig 
utslipp 
- Restaurerings-
tid 1-3år 

- Alvorlig 
miljøskade 
- Stort utslipp med 
behov for tiltak 
- Restaureringstid 
3-10år 

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

  K1 K2 K3 K4 K5 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

En hendelse 
oftere enn 
hvert 20 år  
 

S1      

En hendelse pr 
20-200 år 

S2      

En hendelse pr 
200-1000år 

S3      

En hendelse 
per 1000-
5000år 

S4      

En hendelse 
sjeldnere enn 
5000år 

S5      

 

 

 Hendelser i røde felt: Medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre 
risikoreduserende tiltak av forebyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser 
slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å 
gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat av risikoen. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å 
redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til 
grunn for enda flere risikoreduserende tiltak. 

 Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal 
gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 
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3 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet er lokalisert i et eksisterende industri- og næringsområde på Espeland i Ytrebygda bydel, som 

ligger like sør for Bergen lufthavn og ca. 18 km sørvest for Bergen sentrum. 

 

ROS-analysen er utarbeidet for reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for Espehaugen 

industriområde (planid 900000). Planendringen har planid 900003. Planområdet er ca. 25 daa og er avsatt 

til industri i den gjeldende reguleringsplanen. I gjeldende kommunedelplan BLÅE (planid 61020000) er 

området tilsvarende avsatt til industri. Tilkomsten til planområdet går fra fylkesvei 177 Fleslandsvegen via 

kommunal vei Espehaugen. 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge eiendommen på Espehaugen 52 (gnr 107 bnr 498) for BIRs 

virksomhet med formål industri/lager. Området skal være base for renovasjonsvirksomheten, med 

reparasjon og vedlikehold av bilpark, kontor til operative ledelses- og støttefunksjoner og funksjon som 

oppmøtested for renovatørene. Det skal reguleres for ny bebyggelse og parkeringsplasser for 

renovasjonsbiler og privatbiler til de ansatte. Dagens virksomhet knyttet til avfall skal videreføres. Det 

planlegges for forlenging av fortau langs kommunal vei Espehaugen opp til byggeområdet. 

 

 

Figur 3-1: Planens lokalisering 

 

3.1 Dagens situasjon 

Planområdet omfatter gnr 107 bnr 498, som er den aktuelle utbyggingstomten, og deler av gnr 107 bnr 537 

og 503, som er eksisterende atkomstvei Espehaugen og sideareal til denne. Dette arealet er tatt med for å 

videreføre fortau langs Espehaugen til utbyggingstomten.  

Området benyttes i dag av BIR til industrivirksomhet, og er planert, asfaltert og delvis bebygd. Dagens bygg 

i området består av administrasjon, lager, vaskehall, carport og sorteringshall. I tillegg er det et oljelager og 

to teltbygg (rubbhaller). Det er også et større ubebygd areal. Inntil nylig har det vært virksomhet for 

kompostering av hage- og parkavfall samt produksjon av ulike jordprodukter.  

PLANENS LOKALISERING 
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Terrenget er planert inntil bratte skråninger mot vest, nord og øst. På toppen av skråningen mot øst er det 

et belte med tre- og buskvegetasjon som inngår i planområdet. Grøntarealet planlegges videreført.  

Resterende del av grøntareal på topp av skråning ligger utenfor planområdet mot nord og vest. Her er det 

registrert døde trær som er på vei til å falle ned. Videre er det registrert to store eiker og en jordnøtteng, 

omtrent 25 m nord for planområdet, omtalt i naturmangfoldsvurdering tilknyttet tilgrensende planarbeid i 

nord (planid 65390000). Jordnøttenga har redusert verdi blant annet pga. fravær av skjøtsel og 

arealstørrelse.  

Tilstøtende områder preges ellers av industri- og næringsbebyggelse, der Espehaugen er felles tilkomstvei 

for flere av virksomhetene. Det er noe spredt boligbebyggelse i området og et landbruksareal i nord.  

 

3.2 Relevante forhold i overordnet ROS-analyse 

Gjeldende reguleringsplan for Espehaugen industriområde (planid 900000) har ikke en egen ROS-analyse, 

siden den ble vedtatt før ROS-analyse kom inn som et krav til planarbeid i plan- og bygningsloven. På 

overordnet plannivå er det utarbeidet ROS-analyser som tar for seg relevante sårbarhetsforhold.  

 

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen 

Det er utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen (Bergen ROS 2014). ROS-analysen 

avdekker det overordnede risikobildet i kommunen. Oppsummerende risikomatrise vises i tabellen under.  

 

Tabell 3-1: Risikomatrise hentet fra overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen (Bergen ROS 2014). 

 
 

Relevante sårbarhetsforhold fra ROS-analysen er blant annet følgende: 

 Ekstremvær er vurdert som den mest alvorlige hendelsen i kategorien naturhendelser. Ras/skred er 

også vurdert med høy alvorhetsgrad. Flom er vurdert som alvorlig for ytre miljø og materielle 

verdier. 
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 I kategorien store ulykker er transportulykke på land og forurensning av farlige stoffer vurdert til å 

ha et særlig alvorlig risikobilde og høy risiko for de fleste konsekvenskategorier. 

 Svikt i avløpshåndtering er omtalt som en av de mest alvorlige hendelsene som omhandler kritisk 

infrastruktur. Svikt i renovasjon er vurdert til gul risiko for materielle verdier, tjenesteproduksjon og 

omdømme/tillit. 

 For kategorien tilsiktede hendelser er terror/sabotasje vurdert å være hendelsen med størst risiko. 

 I kategorien helse er epidemi/pandemi vurdert til å ha høyest risiko for tap av liv og helse. 

 

 

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan BLÅE 

I tilknytning til gjeldende kommunedelplan BLÅE (planid 61020000) er det utarbeidet en overordnet risiko- 

og sårbarhetsanalyse for området. Tabell 3-2 nedenfor viser oppsummerende risikomatrise for aktuelle 

hendelser vurdert i arbeidet med kommunedelplanen. 

 

Tabell 3-2: Risikomatrise hentet fra overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan BLÅE 

 
 

I ROS-analysen er spesialavfall tilknyttet BIR sitt anlegg vurdert. Risikoen er vurdert til akseptabel, men 

tiltak må utredes. Dette er et tema som må beskrives nærmere i denne ROS-analysen. Videre er det 

avdekket uakseptabel risiko for trafikkulykker. Det pekes blant annet på etablering av et nytt overordnet 

vegnett som håndterer tungtransport og trygge løsninger for gående og syklende som tiltak. Tiltak er tatt 

inn i kommunedelplanen og omkringliggende reguleringsplaner. Andre relevante sårbarhetsforhold fra 

kommunedelplanens ROS-analyse er brannfare og støy, vurdert til gul risiko. 

 

Tabell 3-3: Utdrag fra risikomatrise hentet fra overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan BLÅE 

  
 

 

  



 multiconsult.no 

 4 Identifisering av uønskede hendelser 
 

 

10200907-03-PLAN-RAP-002 15.05.19/00 SIDE 14/31 
 

4 Identifisering av uønskede hendelser  

Tabellen under inneholder en oversikt (sjekkliste) over identifiserte uønskede hendelser knyttet til 
reguleringsendring av reguleringsplan for Espehaugen industriområde. Spesifikk vurdering av hver enkelt 
uønskede hendelse blir gitt i analyseskjema i kapittel 5. Sjekklisten tar utgangspunkt i veileder fra DSB og er 
tilpasset og supplert med hendelser som er aktuelle for dette prosjektet. 
 

Tabell 4-1: identifiserte uønskede hendelser 

 

RISIKO- OG 

SÅRBARHETSFORHOLD 

 

 

AKTUELT? 

JA/NEI 

 

 

KOMMENTAR/BEGRUNNELSE 

 

KILDE 

Naturgitte forhold/naturhendelser:  

Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

Sterk vind (storm) Ja I vindkart for Norge er årlig 

middelvind for Flesland målestasjon 

registrert til 4,1 m/s (lett bris). Det er 

ikke et spesielt værutsatt område, 

men det er målt høye vindstyrker i 

enkelte perioder. De siste 10 årene 

er høyeste målte vindstyrke 22,9 m/s 

(liten storm). Framtredende 

vindretning er fra sørøst. En liten 

storm kan føre til bygningsskader og 

skogsskader. Hele store trær vil 

svaie, takstein o.l. kan blåse ned. Det 

er observert trevelt i grøntområde 

nord for planområdet. 

eKlima 

Trevelt observert på 

befaring. 

 

 

 

Bølger/bølgehøyde  Nei Ikke nærhet til sjø.  

Snø/is  Nei Mildt klima med moderat 

akkumulasjon av snø på vinterstid. 

I følge kartet «Snømengde i prosent» 

er det normalt barmark i området. 

Årlig gjennomsnittstemperatur for de 

siste tretti årene på Vestlandet er 2,6 

grader. 

seNorge og  yr.no 

Flom i vassdrag Nei Det er på generelt grunnlag økende 

fare for flom pga. av 

klimaendringene, men området er 

ikke spesielt utsatt. Det er god 

avstand til nærmeste vassdrag, 

Ådlandsvatnet, som ligger ca. 200 

meter i luftlinje fra planområdet. 

Mengde overvann til vassdrag vil ikke 

øke som følge av planens tiltak. 

Avrenningsmengden vil avhenge av 

klimafaktoren, som anslår økt 

avrenning til omtrent 66 l/s mot 

Steingardsvika (utenom overvannet 

NVE Atlas og VA-

rammeplan. 

http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.senorge.no/aboutSeNorge.html?show=on
https://www.yr.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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som går i det kommunale 

overvannsnettet) og 395 l/s mot 

Ådlandsvatnet. 

Urban flom/overvann  Nei Planområdet er ikke spesielt utsatt 

for overvannsproblemer. 

Eksisterende overvannssystem 

inneholder overvannsledninger og 

drensledninger med relativt store 

dimensjoner. I tillegg er det flere sluk 

med sandfang og et 

fordrøyningsmagasin. Planlagte tiltak 

vil ikke ha noe stor innvirkning på 

overvannsmengden da endringen 

skjer på område som i dag er planert 

og asfaltert. Eksisterende 

overvannsanlegg er vurdert å ha 

kapasitet til klimaendring.  

VA-rammeplan 

Stormflo (høy vannstand) Nei Ikke nærhet til sjø.   

Skred (kvikkleire, stein, jord, 

fjell, snø, inkl. 

sekundærvirkning 

(oppdemming, flodbølge), 

flomras, steinsprang, 

områdestabilitet/fare for 

utglidning) 

Ja Det er ifølge aktsomhetskart fra 

NVE/NGU ikke registrert områder 

med fare for skred i eller i nærheten 

av planområdet. Det er ingen 

registrerte skredhendelser. Deler av 

planområdet ligger innenfor område 

for marin grense. Det kan finnes 

marine avsetninger. Det er stedvis 

bratte skjæringer/skrenter mot vest, 

nord og øst. Skjæringene er tett på 

eksisterende bygninger. Steinsprang 

kan være aktuelt.  

NVE Atlas, Skrednett, 

NGI Bratte områder i 

Norge 

Befaring 

Store nedbørsmengder Ja Det er generelt en forventet økning i 

nedbør og nedbørsintensitet i 

framtiden. Generell nedbør på 

Vestlandet viser at det av de siste 30 

årene er seks år med mindre nedbør 

enn normalen. De andre 24 årene er 

det opp mot 142 % nedbør 

sammenliknet med gjeldende 

normal, altså en økende 

nedbørsmengde.  

 

Ved veldig store nedbørsmengder 

kan vann som hoper seg opp lokalt 

føre til materielle skader på bygg, 

biler og annet materiell, samt 

redusere fremkommeligheten. 

Eksisterende overvannsanlegg i 

planområdet er vurdert å ha 

kapasitet til klimaendring. 

 

seNorge, YR, NIBIO -

Kilden.no 

VA-rammeplan 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/
https://geodata.ngi.no/arcgisportal/apps/webappviewer/index.html?id=fd597e0179fe479b9274d95a90b00931
https://geodata.ngi.no/arcgisportal/apps/webappviewer/index.html?id=fd597e0179fe479b9274d95a90b00931
http://www.senorge.no/aboutSeNorge.html?show=on
https://www.yr.no/
https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cachehttps://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cachehttps://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
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Skog- og lyngbrann Ja Det er noe tett og eldre skog i og ved 

planområdet mot nord. Ved 

skogbrann er det fare for spredning 

til bygg.  

NIBIO -Kilden.no, 

befaring 

Erosjon Nei Erosjon er ikke aktuelt i forhold til 

planens tiltak og naturforhold i 

området. 

Miljøstatus.no 

Radon  Nei Det er moderat til lav forekomst av 

radon i berggrunnen. Forholdet 

ivaretas i TEK17.  

Miljøstatus.no 

Grunnvann Nei Det er ikke registrerte nærliggende 

grunnvannsbrønner nedstrøms 

planområdet.  

Nasjonal 

grunnvannsdatabase 

(Granada), Miljøstatus.no 

Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør fare (stup, vann, 

etc.) 

Ja Området er planert inn til stedvis 

bratte skjæringer mot vest, nord og 

øst. Skjæringene er opptil 7 m. Det er 

oppsatt gjerde på toppen av 

skjæring.  

NGI Bratte områder i 

Norge, befaring 

Sårbar flora, fauna eller fisk, 

eller verneområde 

Ja I følge Naturbase er det ingen 

registrerte arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse eller utvalgte 

naturtyper i eller i nærheten av 

planområdet. I forbindelse med 

naboplanen i nord, Espehaugen øst 

(planid 65390000), er det utarbeidet 

en naturmangfoldvurdering. I 

sammenheng med denne er det 

registrert to store eiker og en 

jordnøtteng omtrent 25 m nord for 

planområdet. 

Naturbase,  

naturmangfoldsvurdering 

tilknyttet reguleringsplan 

for Espehaugen øst, 

befaring 

 

Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur:  

Kan planen få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

Samferdselsårer som vei, 

jernbane, luftfart, skipsfart, bru, 

tunnel og knutepunkt  

Ja Planområdet ligger nært Flesland 

lufthavn og berøres av 

restriksjonssoner knyttet til dette. 

Materialbruk på bygg kan utgjøre en 

risiko for navigasjon. 

 

Området omkring Flesland er under 

utvikling med mange store pågående 

utbyggingsprosjekter. 

Hovedvegsystemet skal utbedres for 

å håndtere utbyggingen. 

Planområdet er lokalisert i en 

etablert del med atkomstveg koplet 

til hovedvegsystemet via 

Fleslandsvegen.  

Avinor BRA-kart 

Vegkart.no 

Vurdering av eksisterende 

veg (Multiconsult 2018) 

Infrastruktur for forsyning av 

vann, avløps- og 

Nei Nødvendig infrastruktur 

(vannforsyning, brannvann, 

NVE Atlas, Miljøstatus.no 

https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cachehttps://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
https://www.miljostatus.no/
https://www.miljostatus.no/
http://geo.ngu.no/kart/granada/
http://geo.ngu.no/kart/granada/
http://geo.ngu.no/kart/granada/
https://www.miljostatus.no/
https://geodata.ngi.no/arcgisportal/apps/webappviewer/index.html?id=fd597e0179fe479b9274d95a90b00931
https://geodata.ngi.no/arcgisportal/apps/webappviewer/index.html?id=fd597e0179fe479b9274d95a90b00931
https://kart.naturbase.no/
https://avinor.no/konsern/miljo-og-samfunn/byggerestriksjonar/bra-kart
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.miljostatus.no/
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overvannshåndtering, energi/el, 

gass og telekommunikasjon   

håndtering av overvann og 

strømforsyning) løses i planen. 

 

Det er ingen høyspentlinjer i/ved 

planområdet. 

Tjenester som skoler, 

barnehager, helseinstitusjoner, 

nød- og redningstjenester 

Nei Det er ikke skoler, barnehager og 

helseinstitusjoner i nærheten av 

planområdet.  

Nærmeste brann-, politi- og 

ambulansetjenester er i hovedsak 

lokalisert i Bergen sentrum og i Fana. 

Bergenskart – tjenestekart 

Google maps 

Brannvannforsyning Nei Området er planlagt å opprettholde 

dagens tilknytningspunkt til offentlig 

vann i Espehaugen. Det er privat 

slukkevann fra 2008 i planområdet i 

dag. Kravet om brannvannsuttak 

innenfor 200 meters rekkevidde er 

tilfredsstilt.  

VA-rammeplan 

Bortfall av strøm Nei Virksomheten det planlegges for er 

ikke spesielt utsatt ved bortfall av 

strøm.  

 

Utrykningstid politi, ambulanse 

og brann 

Nei Bergen hovedbrannstasjon ligger i 

Bergen sentrum, ca. 22 minutters 

kjøretur unna med bil. 

Utrykningskjøretøy vil ta seg fram 

raskere. Det er også en lokalstasjon 

på Paradis, ca. 19 min fra 

planområdet. Denne skal flyttes til 

Rådalen tilknyttet E39, ferdigstilling i 

2021/22, og blir da nærmere 

planområdet. Det er 

ambulansestasjon og politistasjon på 

Nesttun, ca. 13-14 minutters kjøring 

fra planområdet. Haukeland sykehus 

ligger ca. 26 minutters kjøring fra 

planområdet. Avstandene følger 

anbefalte grenseverdier for 

utrykningstid gitt av 

Helsedirektoratet. 

 

Eksisterende bygningsmasse er 

definert som særskilt brannobjekt og 

har rutiner og spesielt slokkeutstyr, 

herunder automatisk varsling til 

Bergen Brannvesen ved en eventuell 

brann. 

Google maps 

 

Risikoanalyse av 

virksomheten ved stasjon 

for farlig avfall (BIR 2018) 

Forsvarsområde Nei Ikke relevant.  

Ivaretakelse av sårbare 

grupper. 

Nei Planen er lokalisert i et etablert 

industriområde. Det er ikke kjente 

omsorgsbygg, sykehjem eller 

Bergenskart – tjenestekart 

Google maps 

http://www.bergenskart.no/bergen/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
http://www.bergenskart.no/bergen/
https://www.google.com/maps
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lignende tjenester for sårbare 

grupper i nærheten av planområdet.  

Dambrudd Nei Ikke aktuelt.  

Menneske- og virksomhetsbaserte farer: 

Er planområdet berørt av, eller kan planen føre til: 

Ulykke med farlig gods Ja Til BIR sitt anlegg blir det i dag fraktet 

farlig avfall. Denne driften skal 

fortsette. Ulykker med lastebiler 

lastet med farlig avfall kan 

forekomme. 

Vegkart.no 

Kunnskap om 

virksomhetens drift 

Trafikkulykker på veg Ja Det er ingen registrerte ulykker i 

planområdet. På nærliggende 

vegsystem er det registrert noen 

ulykker. 3 ulykker er registrert på 

Espelandsvegen nært avkjøring fra 

Espehaugen i sør (ca. 200-300 m i 

luftlinje fra planområdet). På 

Fleslandvegen i nord er det også 

registrert ulykker. Planens tiltak 

medfører flere større 

renovasjonsbiler til og fra området.  

Vegkart.no 

Vurdering av eksisterende 

veg (Multiconsult 2018) 

Ulykke med gående og syklende Ja Området er i liten grad brukt av 

gående og syklende i dag. Det er 

utbygd fortau for nesten hele 

atkomstveien. Det mangler fortau 

siste del opp til eiendom. Det er 

risiko for ulykker med gående og 

syklende internt på området. 

Vegkart.no 

Vurdering av eksisterende 

veg (Multiconsult 2018) 

Andre ulykkespunkt Nei Ikke relevant. Vegkart.no 

Virksomhet som håndterer 

farlige stoffer (kjemikalier, 

eksplosiver, olje/gass, 

radioaktivitet, 

storulykkevirksomheter) 

Ja Virksomheten håndterer farlig avfall 

(spesialavfall) som er innlevert på 

returpunkt og BIRs 

gjenvinningsstasjoner. Virksomheten 

har også et tankanlegg for spillolje. 

Det kan være flere farer knyttet til 

dette, eksempelvis brann, 

forurensning og personskader. 

 

Risikoanalyse av 

virksomheten ved stasjon 

for farlig avfall (BIR 2018) 

Fare for akutt forurensning på 

land eller i sjø, oljeutslipp, etc. 

Ja Virksomheten håndterer farlig avfall 

og har tankanlegg for spillolje. Akutt 

forurensning av vann, grunn og luft 

kan forekomme. Det er ikke 

registrert forurenset grunn i 

planområdet i dag. 

Miljøstatus.no 

Risikoanalyse av 

virksomheten ved stasjon 

for farlig avfall (BIR 2018) 

Støv og støy frå trafikk Ja Det er eksisterende flytrafikkstøy 

som berører planområdet. Det er 

utarbeidet støykartlegging til 

planarbeidet. 

Støykartlegging  

Avinor, Flystøysonekart 

2011-2020 for Bergen 

lufthavn 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
https://www.miljostatus.no/
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Støv og støy andre kilder Ja Virksomheten kan medføre støy. Det 

er utarbeidet støykartlegging til 

planarbeidet. 

Støykartlegging 

Luktforurensning Ja Unntaksvis opphold av fylte 

renovasjonbiler med avfall kan 

muligens medføre luktforurensning. 

Det er utarbeidet en risikovurdering 

som belyser dette. 

Luktrisikovurdering 

Skadedyr Ja Det er tidvis registrert måker i 

området. Det er i dag plassert ut 

åtekasser for skadedyr noen steder 

rundt bygg. Dette som forbyggende 

tiltak. Det er sjeldent funnet annet i 

disse enn mus som naturlig hører til 

terrenget rundt.  

Erfaring fra eksisterende 

lokalitet. 

Elektromagnetiske forhold Nei Ikke aktuelt. Ikke nærhet til 

høyspent.  

NVE Atlas nettanlegg 

Fare for 

sabotasje/terrorhandlinger 

Ja Avfallshåndtering er en 

samfunnskritisk tjeneste, og kan av 

denne grunn være et aktuelt mål for 

sabotasje/terrorhandlinger. 

Overordnet ROS-analyse 

for Bergen 

Gruver, åpne sjakter, etc. Nei   

Farer relatert til anleggsarbeid 

Ulykker i forbindelse med 

anleggstrafikk  

Nei Anlegg vil foregå innenfor et 

avgrenset område med etablerte 

vegsystemer tilknyttet. Det er gode 

snumuligheter innenfor området.  

Det er større avstand til boliger, og 

disse benytter ikke samme 

tilkomstvei. 

 

Uvedkommende tar seg inn på 

anleggsplass/riggplass.  

Nei Anlegg vil foregå innenfor et 

avgrenset og inngjerdet område der 

det ikke skal være uvedkommende. 

Det er ikke et naturlig 

ferdselsområde.  

 

Ulykker i forbindelse med 

anleggsgjennomføring/ 

utbygging  

Ja Anleggsgjennomføring utgjør 

generelt risiko for ulykker. Det kan 

forekomme ulykker innenfor 

anleggsområdet. Pågående drift 

samtidig som byggeperiode kan 

utgjøre noe risiko. 

 

 

I gjennomgangen av mulige risikoforhold er det identifisert 18 mulige uønskede hendelser som vurderes nærmere i 
egne analyseskjema i kapittel 5. Hendelsene støy og støv fra trafikk og støy og støv andre kilder er slått sammen i et 
analyseskjema.  

https://gis3.nve.no/link/?link=nettanlegg
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5 Risiko- og sårbarhetsvurdering   

Alle de uønskede hendelsene som er identifisert i kapittel 4, er analysert i egne skjema for å identifisere 

risiko- og sårbarhetsforhold under.  

I analyseskjemaene er det foreslått risikoreduserende tiltak. Tiltak som er foreslått i analyseskjemaene kan 

både omfatte tiltak basert på verktøy i plan- og bygningsloven (hensynssoner, arealformål og bestemmelser 

som f.eks. rekkefølgekrav), men også tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfase og 

permanent fase. Aktuelle tiltak kan også være innhenting av ny kunnskap. Tiltakene kan påvirke 

sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskede hendelsene. 

5.1 Naturgitte forhold/naturhendelser  

 

Nr.1 Uønsket hendelse: Sterk vind  

Beskrivelse I vindkart for Norge er årlig middelvind for Flesland målestasjon registrert til 4,1 m/s (lett 
bris). Det er ikke et spesielt værutsatt område, men det er målt høye vindstyrker i enkelte 
perioder. De siste 10 årene er høyeste målte vindstyrke 22,9 m/s (liten storm). 
Framtredende vindretning er fra sørøst. En liten storm kan føre til bygningsskader og 
skogsskader. Hele store trær vil svaie, takstein o.l. kan blåse ned. Det er observert trevelt i 
grøntområde nord for planområdet. Området er forholdsvis åpent mot sør. 

Eksisterende 
barrierer 

Skog/tett vegetasjon mot nord og øst vil dempe vind fra disse vindretningene. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Det foreligger nøyaktige målinger av vær som har vært. Det er usikkerhet knyttet til 

framtidig vind, men det er tydelige indikatorer på mer ekstremvær. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

     X Mer ekstremvær er vurdert som svært sannsynlig, med en 
hendelse oftere enn hvert 20. år. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse     X  Få og ubetydelige personskader. Ekstremvær vil 
varsles i forkant. 

 

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Skjøre trær kan blåse ned og skade deler av bygg, 
eller materialer på bygg kan bli tatt av vind, 
anslått som ubetydelige skader under 500.000.  

 

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Byggverk må prosjekteres og konstrueres slik at de tåler sterk vind 
 Fjerne trær som utgjør risiko for nedfall 

 
 

Nr.2 Uønsket hendelse: Skred/steinsprang 

Beskrivelse Det er ifølge aktsomhetskart fra NVE/NGU ikke registrert områder med fare for skred i eller i 
nærheten av planområdet. Det er ingen registrerte skredhendelser. Deler av planområdet 
ligger innenfor område for marin grense. Det kan finnes marine avsetninger. Det er stedvis 
bratte skjæringer/skrenter mot vest, nord og øst. Skjæringene er tett på eksisterende 
bygninger. Små steinsprang kan være aktuelt. 

Eksisterende 
barrierer 

Ingen kjente eksisterende barrierer som minker omfang for hendelse. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Middels godt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget bygger på grove kartlegginger av 
NVE/NGU, og er basert på erfaring gjennom årene med virksomhet i området. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

    X  Det er vurdert som sannsynlig (en hendelse pr 20-200 år) 
at små mengder jord eller stein kan løsne, for eksempel 
ved store mengder nedbør. Større ras er lite sannsynlig, 
da det er ingen kjente skredhendelser. Det skal ikke gjøres 
nye inngrep i skråningene rundt området. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 
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Liv og helse     X Få og ubetydelige personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Rense skråninger for jord/løse steiner 
 Det forutsettes at utbyggingsområdet etter behov sikres mot steinsprang under og 

etter byggeperioden, i tråd med gjeldende teknisk forskrift 

 
 

Nr.3 Uønsket hendelse: Store nedbørsmengder 

Beskrivelse Det er generelt en forventet økning i nedbør og nedbørsintensitet i framtiden. Generell 

nedbør på Vestlandet viser at det av de siste 30 årene er seks år med mindre nedbør enn 

normalen. De andre 24 årene er det opp mot 142 % nedbør sammenliknet med gjeldende 

normal, altså en økende nedbørsmengde. Ved veldig store nedbørsmengder kan vann som 

hoper seg opp lokalt føre til materielle skader på bygg, biler og annet materiell, samt 

redusere fremkommeligheten.  

Eksisterende 
barrierer 

God kapasitet på eksisterende overvannsanlegg (kapasitet til klimaendring). 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Godt kunnskapsgrunnlag med utarbeidet VA-rammeplan. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

     X Store nedbørsmengder er vurdert som svært sannsynlig, 
med en hendelse oftere enn hvert 20. år. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse     X Få og ubetydelige personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Bestemmelse om at VA-rammeplan må legges til grunn for videre 
detaljprosjektering 

 
 

Nr.4 Uønsket hendelse: Skog- og lyngbrann 

Beskrivelse Det er noe tett og eldre skog i og ved planområdet mot nord. Ved skogbrann er det fare for 

spredning til bygg som ligger nærmest. 

Eksisterende 
barrierer 

Det er spesielle rutiner og spesielt slokkeutstyr knyttet til eksisterende bygningsmasse, 

herunder automatisk varsling til Bergen Brannvesen ved en eventuell brann. Dette minker 

omfang for hendelse ved spredning til bygg. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Middels godt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på kartlegging av 
vegetasjon fra NIBIO-Kilden.no og befaring.  

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

   X   Det har vært økende skogbrannfare på sommerstid 
generelt i landet. Små branner er vurdert som sannsynlig, 
med en hendelse pr 200-1000 år. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse    X  Få og mindre alvorlige personskader.   

Økonomiske/materi
elle verdier 

   X  Mindre skader kan forekomme ved spredning av 
brann til bygg. 

 

Miljø   X   Betydelige miljøskader som følge av brann.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Rydde eldre skog 
 Tilstrekkelig avstand mellom bygg for å hindre spredning mellom bygg 
 Intensivere opplæring innen brannvern/førstehjelp 
 Redusere lager av brannfarlige stoffer der dette er mulig 

 

 

https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cachehttps://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
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Nr.5 Uønsket hendelse: Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare 

Beskrivelse Området er planert inntil stedvis bratte skjæringer mot vest, nord og øst. Skjæringene er 

opptil 7 m. 

Eksisterende 
barrierer 

Det er oppsatt gjerde på toppen av skjæring. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i hovedsak på befaring i området. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

  X    En hendelse per 1000-5000 år. Området på topp av 
skjæring er i lite bruk til ferdsel. Det er mulig å ta seg til 
skjæringstopp noen steder fra nedsiden. Hendelser som 
følge av terrengformasjon er vurdert som lite sannsynlig. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X   Betydelige personskader kan forekomme.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Eksisterende gjerde videreføres  
 Sikre vedlikehold av gjerde 

 
 

Nr.6 Uønsket hendelse: Sårbar flora, fauna eller fisk, eller verneområde 

Beskrivelse I følge Naturbase er det ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller 

utvalgte naturtyper i eller i nærheten av planområdet. I forbindelse med naboplanen i nord, 

Espehaugen øst (planid 65390000), er det utarbeidet en naturmangfoldvurdering. I 

sammenheng med denne er det registrert to store eiker og en jordnøtteng omtrent 25 m 

nord for planområdet. Det er ikke kjent at planområdet er et funksjonsområde for 

rødlistede fuglearter.  

Eksisterende 
barrierer 

Betydelig høydeforskjell mellom registrerte eiker, jordnøtteng og utbyggingsområdet.  

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt, basert på befaringer av biologer. Det er 

usikkerhet knyttet til om det faktisk er jordnøtteng i området. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

  X    En hendelse per 1000-5000 år. Det er lite sannsynlig at 
planens tiltak vil få negative konsekvenser for sårbar flora. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse     X Ingen personskader  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø    X  Mindre alvorlige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Ingen tiltak ansett som nødvendig for dette planarbeidet. Ivaretakelse av eiker og 
jordnøtteng må sikres i tilgrensende planer. 

 

 

5.2 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

 

Nr.7 Uønsket hendelse: Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart, skipsfart, bru, tunnel og 
knutepunkt 

Beskrivelse Planområdet ligger nært Flesland lufthavn og berøres av restriksjonssoner knyttet til dette. 

Materialbruk på bygg kan utgjøre en risiko for navigasjon. Området omkring Flesland er 

under utvikling med mange store pågående utbyggingsprosjekter. Hovedvegsystemet skal 
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utbedres for å håndtere utbyggingen. Planområdet er lokalisert i en etablert del med 

atkomstveg koplet til hovedvegsystemet via Fleslandsvegen.  

Eksisterende 
barrierer 

Hovedvegsystemet omkring Flesland skal utbedres. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt, basert på AVINORs BRA-kart, norsk vegdatabank 
og faglig trafikk- og vegvurdering. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

  X    En hendelse per 1000-5000 år. Det er vurdert som lite 
sannsynlig at planens tiltak vil få negative konsekvenser 
for luftfart, under forutsetning av at AVINORs krav og 
restriksjoner blir fulgt. Tilsvarende er det vurdert som lite 
sannsynlig at planen kan få negative konsekvenser for veg 
og knutepunkt. Det er anslått at planforslaget vil gi en økt 
trafikkmengde på ca. 300 kjt/døgn. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse    X  Få og mindre personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Bestemmelse om restriksjoner med hensyn til flynavigasjon 

 
 

5.3 Menneske- og virksomhetsbasert farer 

 

Nr.8 Uønsket hendelse: Ulykke med farlig gods 

Beskrivelse Til BIR sitt anlegg blir det i dag fraktet farlig avfall. Denne driften skal fortsette. Ulykker med 

lastebiler lastet med farlig avfall kan forekomme, for eksempel ved utforkjøring, velt, lasting, 

lossing, håndtering og kollisjon. 

Eksisterende 
barrierer 

Det er strenge rutiner for håndtering og frakt av farlig avfall.  

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt, basert på kjent kunnskap om virksomheten og 
ulykkesstatistikk. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

   X   Det kan ikke utelukkes at ulykker ved frakt av farlig avfall 
kan forekomme, men det er vurdert som en sjelden 
hendelse. Transport av farlig gods utgjør en mindre del av 
transportaktiviteten. Sannsynligheten er vurdert til en 
hendelse per 200-1000 år.  

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X   Ulykker kan føre til betydelige personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

   X  Mindre skader.  

Miljø    X  Registrerbar skade. Noe uønsket utslipp med 
restaureringstid under 1 år. 

 

Risikoreduserende 
tiltak 

 Opprettholde og forbedre prosedyrer for frakt av farlig avfall 

 
 

Nr.9 Uønsket hendelse: Trafikkulykker på veg 

Beskrivelse Det er ingen registrerte ulykker i planområdet. På nærliggende veger er det registrert noen 

ulykker. 3 ulykker er registrert på Espelandsvegen nært avkjøring fra Espehaugen i sør (ca. 

200-300 m i luftlinje fra planområdet). På Fleslandvegen i nord (ca. 300 m i luftlinje fra 

planområdet) er det også registrert ulykker. Ingen dødsulykker. Planens tiltak medfører flere 
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større renovasjonsbiler til og fra området. Det er anslått at planforslaget vil gi en økt 

trafikkmengde på ca. 300 kjt/døgn. 

Eksisterende 
barrierer 

Det er planlagte utbedringer av nærliggende hovedvegsystem. Det er utbygd fortau for 

nesten hele atkomstveien til planområdet. Det mangler fortau siste del opp til eiendom. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt, basert på kjent ulykkesstatistikk og trafikkfaglig 
vurdering av eksisterende atkomstveg. 
 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

    X  Sannsynligheten for trafikkulykker er vurdert til en 
hendelse per 20-200 år. Dette er basert på trafikkfaglig 
vurdering av eksisterende atkomstveg til planområdet 
som er vurdert til å ha tilstrekkelig bredde. Det er planlagt 
for utbedringer av eksisterende vegsystem noe som gir 
lavere sannsynlighet for trafikkulykker. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X   Ulykker kan føre til betydelige personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

   X  Mindre skader.  

Miljø    X  Registrerbar skade. Noe uønsket utslipp med 
restaureringstid under 1 år. 

 

Risikoreduserende 
tiltak 

 Forlenging av fortau bort til eiendom i plankart 
 Rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau 

 
 

Nr.10 Uønsket hendelse: Ulykke med gående og syklende 

Beskrivelse Området er i liten grad brukt av gående og syklende i dag. Det er utbygd fortau for nesten 

hele atkomstveien. Det mangler fortau siste del opp til eiendom. Det er risiko for ulykker 

med gående og syklende internt på området. 

Eksisterende 
barrierer 

Utbygd fortau for nesten hele atkomstveien til planområdet. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt, basert på kjent ulykkesstatistikk og trafikkfaglig 
vurdering av eksisterende atkomstveg og intern trafikk.  

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

     X Sannsynligheten for ulykke med gående og syklende er 
vurdert til svært sannsynlig, med en hendelse oftere enn 
hvert 20. år. Det er få som ferdes til fots eller på sykkel til 
og fra området, men det er knyttet risiko til ansatte som 
vil bevege seg innimellom parkering og bygninger internt 
på området. Mye intern trafikk og store renovasjonsbiler 
involvert.  

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse  X    Dødsfall og alvorlige skader som følge av 
påkjørsel kan forekomme. 

 

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader eller forurensning. 
Mindre utslipp kan forekomme. 

 

Risikoreduserende 
tiltak 

 Forlenging av fortau bort til eiendom gnr/bnr 107/498 i plankart 
 Rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau 
 Bestemmelse med krav om at illustrasjonsplan er retningsgivende for gangtraseer 

og kjøremønster  
 Inndeling av området i tydelige soner for ulik bruk 
 Skilting om lav fart 
 Opplæring/fokus på trafikksikkerhet i virksomheten 
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Nr.11 Uønsket hendelse: Virksomhet som håndterer farlige stoffer 

Beskrivelse Hendelsen omhandler alle farer knyttet til virksomheten ved håndtering av farlige stoffer. 

Virksomheten håndterer farlig avfall (spesialavfall) som er innlevert på returpunkt og BIRs 

gjenvinningsstasjoner. Virksomheten har også et tankanlegg for spillolje. Brann, 

forurensning og personskader er aktuelle hendelser knyttet til dette. 

Eksisterende 
barrierer 

Virksomheten har gode rutiner knyttet til håndtering av farlig avfall. Det vises til egne ROS-

analyser utarbeidet til denne delen av virksomheten, som er vedlagt planforslaget. Det er 

spesielle brannrutiner og spesielt slokkeutstyr knyttet til eksisterende bygningsmasse, 

herunder automatisk varsling til Bergen Brannvesen ved en eventuell brann. Dette minker 

omfang ved brann. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er godt, basert på risikoanalyse av virksomheten ved stasjon for farlig 
avfall (BIR 2018). 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

    X  Virksomhetens rutiner for håndtering av farlige stoffer og 
brannrutiner senker sannsynlighetsgraden. Vurdert til en 
hendelse per 20-200 år.  

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X   Betydelige personskader kan forekomme, 
spesielt ved brann. 

 

Økonomiske/materi
elle verdier 

   X  Mindre skader på 500.000-10 mill.  

Miljø    X  Utslipp innenfor et tilnærmet avgrenset område, 
dermed mindre alvorlig konsekvens. 
Restaureringstid opptil 1 år.  

 

Risikoreduserende 
tiltak 

Det vises til ROS-analyse til BIRs virksomhet. 
 Opprettholde og forbedre dagens rutiner i virksomheten 
 Kompetanseheving 
 Intensivere opplæring innen brannvern/førstehjelp 
 Redusere lager av brannfarlige stoffer der dette er mulig 

 
 

Nr.12 Uønsket hendelse: Fare for akutt forurensning på land eller i sjø, oljeutslipp, etc. 

Beskrivelse Hendelsen omhandler fare for akutt forurensning knyttet til virksomheten. Virksomheten 

håndterer farlig avfall og har tankanlegg for spillolje. Mange biler i området utgjør risiko for 

oljesøl. 

Akutt forurensning av vann, grunn og luft kan forekomme. Det er ikke registrert forurenset 

grunn i planområdet i dag. 

Eksisterende 
barrierer 

Virksomheten har gode rutiner knyttet til håndtering av farlig avfall. Det vises til egne ROS-

analyser utarbeidet til denne delen av virksomheten. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er middels til godt. Det er god kunnskap om virksomheten ved stasjon 
for farlig avfall (ROS-analyse BIR 2018). Det er middels god kunnskap om miljøtilstand i 
grunn. Kjent kunnskap er basert på generelle kartlegginger (miljostaus.no).  

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

     X En hendelse oftere enn hvert 20. år. Vurderingen er 
basert på at oljesøl fra biler kan forekomme. Noe mindre 
sannsynlig med forurensning knyttet til håndtering av 
farlig avfall og tankanlegg for spillolje. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse     X Få og ubetydelige personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø    X  Utslipp innenfor et tilnærmet avgrenset område, 
dermed mindre alvorlig konsekvens. 
Restaureringstid opptil 1 år. 
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Risikoreduserende 
tiltak 

Det vises til ROS-analyse til BIRs virksomhet: 
 Opprettholde og forbedre dagens rutiner i virksomheten 
 Kompetanseheving 

 
 

Nr.13 Uønsket hendelse: Støv og støy frå trafikk og andre kilder 

Beskrivelse Det er eksisterende flytrafikkstøy som berører planområdet. Det er utarbeidet 

støykartlegging til planens tiltak. 

Eksisterende 
barrierer 

Det er tett vegetasjon mot nord og øst.  

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Godt kunnskapsgrunnlag basert på støykartlegging utarbeidet av fagkyndige. 
 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

     X Høy sannsynlighet. Planområdet er utsatt for jevnlig støy 
fra fly. Støy fra virksomheten vil forekomme. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse    X  Mindre personskader. Støy kan oppleves som 
forurensning og gi redusert livskvalitet. 

 

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Bestemmelse med krav om at retningslinje for behandling av støy (T-1442/2016) 
skal følges. Støy fra virksomheten skal være innenfor grenseverdiene. 

 
 

Nr.14 Uønsket hendelse: Luktforurensning 

Beskrivelse I området er det planlagt for parkering av tomme renovasjonsbiler. Det er vurdert om 

unntaksvis opphold av fylte renovasjonsbiler kan medføre luktforurensing. Det er utarbeidet 

en risikovurdering som belyser dette. 

Eksisterende 
barrierer 

 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt med luktrisikovurdering utarbeidet av fagkyndig. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

    X  Noe sannsynlighet. Opphold av renovasjonsbiler med 
avfall over kortere perioder vil forekomme. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse     X Ingen personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelig materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Unngå unødvendig parkering av renovasjonsbiler som er lastet med restavfall 

 
 

Nr.15 Uønsket hendelse: Skadedyr 

Beskrivelse Det er tidvis registrert måker i området. Det er i dag plassert ut åtekasser for skadedyr noen 

steder rundt bygg. Dette som forbyggende tiltak. Det er sjeldent funnet annet i disse enn 

mus som naturlig hører til terrenget rundt. 

Eksisterende 
barrierer 

Alt avfall som kan tiltrekke seg skadedyr håndteres i lukkede beholdere. BIR har rutiner og 

forhåndsregler som sikrer at avfall ikke kommer på avveie.  

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt basert på erfaring fra eksisterende lokalitet. 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

     X  
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Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse     X Få og ubetydelige personskader.  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Ubetydelige miljøskader.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Rutiner for renhold av renovasjonsbiler 
 Unngå unødvendig parkering av renovasjonsbiler som er lastet med restavfall 

 
 

Nr.16 Uønsket hendelse: Fare for sabotasje/terrorhandlinger 

Beskrivelse Avfallshåndtering er en samfunnskritisk tjeneste, og kan av denne grunn være et aktuelt mål 

for sabotasje/terrorhandlinger. 

Eksisterende 
barrierer 

Gjerde rundt området 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Middels godt kunnskapsgrunnlag, basert på overordnet ROS-analyse.  
 

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

    X  Det er generelt økende sannsynlighet for sabotasje- og 
terrorhandlinger. Anslått til en hendelse pr 20-200 år. 

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse   X   Sviktende avfallshåndtering kan på sikt medføre 
risiko for spredning av sykdommer, mer skadedyr 
o.l. 

 

Økonomiske/materi
elle verdier 

  X   Kan medføre betydelige materielle skader, 
primært på virksomheten som berøres. 

 

Miljø   X   Betydelige miljøskader kan forekomme.  

Risikoreduserende 
tiltak 

 Området skal holdes utilgjengelig for uvedkommende. Dette dekkes av BIRs drift og 
rutine 

 Adgangskontroll 

 
 

5.4 Farer relatert til anleggsarbeid  

 

Nr.17 Uønsket hendelse: Ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring/ utbygging 

Beskrivelse Anleggsgjennomføring utgjør generelt risiko for ulykker. Det kan forekomme ulykker 
innenfor anleggsområdet. Pågående drift samtidig som byggeperiode kan utgjøre noe risiko.  

Eksisterende 
barrierer 

Lukket område 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Middels godt kunnskapsgrunnlag, basert på generell erfaring på at anleggsgjennomføring 
utgjør risiko.  

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse 

     X  

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko 

Liv og helse  X    Dødsfall kan forekomme  

Økonomiske/materi
elle verdier 

    X Ubetydelige materielle tap.  

Miljø     X Mindre utslipp kan forekomme. Ubetydelig 
miljøskade. 

 

Risikoreduserende 
tiltak 

 Arbeid med SHA-plan må starte tidlig i anleggsprosjektet. Det vises til krav om SHA-
plan etter byggherreforskriften.  

 Inndeling i trygge soner, og soner for anleggstrafikk/byggeområde 
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6 Oppsummering og konklusjon 

ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø, 

økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader av uønskede 

hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør endres, samt tiltak som 

bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente driftsfasen for området, for å 

redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende 

tiltakene som inngår i reguleringsplanen i plankart og reguleringsbestemmelser.  

ROS-analysen har avdekket 18 mulige uønskede hendelser. Alle disse uønskede hendelser er vurdert etter 

Bergen kommunes akseptkriterier og risikomatrise. 

Det er avdekket risiko i gul og rød risikosone for flere av de uønskede hendelsene. De fleste av disse 

kommer innenfor gul risikosone, men to av hendelsene kommer innenfor rød risikosone. Dette gjelder 

ulykke med gående og syklende og ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring/utbygging. Disse 

hendelsene kan medføre dødsfall og kommer følgelig i rød sone for liv og helse. 

Det er vurdert behov for risikoreduserende tiltak for alle de uønskede hendelsene. De tiltakene som sikres i 

reguleringsplanen er listet opp nedenfor i Error! Reference source not found.. Flere tiltak ligger på bygge- 

og virksomhetsnivå, og er vist i Error! Reference source not found.. De avbøtende tiltakene sikrer at 

risikoforholdene kommer innenfor akseptabelt nivå etter Bergen kommunes akseptkriterier og 

risikomatrise. 

 

Tabell 6-1 Tiltak sikret i reguleringsplanen 

TILTAK  

- Reguleringsplan 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

3 Store nedbørsmengder  Bestemmelse om at VA-rammeplan må legges til grunn for videre 
detaljprosjektering 

5 Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør fare 

 Eksisterende gjerde videreføres 

6 Sårbar flora, fauna eller fisk, 

eller verneområde 

 Ingen tiltak ansett som nødvendig for dette planarbeidet. Ivaretakelse av 
eiker og jordnøtteng må sikres i tilgrensende planer 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

7 Samferdselsårer som vei, 

jernbane, luftfart, skipsfart, 

bru, tunnel og knutepunkt 

 Bestemmelse om restriksjoner med hensyn til flynavigasjon 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

9 Trafikkulykker på veg  Forlenging av fortau bort til eiendom i plankart 
 Rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau 

10 Ulykke med gående og 

syklende 

 Forlenging av fortau bort til eiendom gnr/bnr 107/498 i plankart 
 Rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau 
 Bestemmelse med krav om at illustrasjonsplan er retningsgivende for 

gangtraseer og kjøremønster 

13 Støv og støy fra trafikk og 

andre kilder 

 Bestemmelse med krav om at retningslinje for behandling av støy (T-
1442/2016) skal følges. Støy fra virksomheten skal være innenfor 
grenseverdiene. 
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Tabell 6-2 Tiltak for gjennomføringsfase og driftsfase 

TILTAK  

- Gjennomføringsfase og driftsfase 

Uønsket hendelse:  Tiltak: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

1 Sterk vind  Byggverk må prosjekteres og konstrueres slik at de tåler sterk vind 
 Fjerne trær som utgjør risiko for nedfall 

2 Skred/steinsprang  Rense skråninger for jord/løse steiner  
 Det forutsettes at utbyggingsområdet etter behov sikres mot steinsprang 

under og etter byggeperioden, i tråd med gjeldende teknisk forskrift 

4 Skog- og lyngbrann  Rydde eldre skog 
 Tilstrekkelig avstand mellom bygg for å hindre spredning mellom bygg 
 Intensivere opplæring innen brannvern/førstehjelp 
 Redusere lager av brannfarlige stoffer der dette er mulig 

5 Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør fare 

 Sikre vedlikehold av gjerde 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

8 Ulykke med farlig gods  Opprettholde og forbedre prosedyrer for frakt av farlig avfall 

10 Ulykke med gående og 

syklende 

 Inndeling av området i tydelige soner for ulik bruk 
 Skilting om lav fart 
 Opplæring/fokus på trafikksikkerhet i virksomheten 

11 Virksomhet som håndterer 

farlige stoffer 

 Opprettholde og forbedre dagens rutiner i virksomheten 
 Kompetanseheving 
 Intensivere opplæring innen brannvern/førstehjelp 
 Redusere lager av brannfarlige stoffer der dette er mulig 

12 Fare for akutt forurensning på 

land eller i sjø, oljeutslipp, 

etc. 

 Opprettholde og forbedre dagens rutiner i virksomheten 
 Kompetanseheving 

14 Luktforurensning  Unngå unødvendig parkering av renovasjonsbiler som er lastet med 
restavfall 

15 Skadedyr  Rutiner for renhold av renovasjonsbiler 
 Unngå unødvendig parkering av renovasjonsbiler som er lastet med 

restavfall 

16 Fare for 

sabotasje/terrorhandlinger 

 Området skal holdes utilgjengelig for uvedkommende. Dette dekkes av BIRs 
drift og rutine 

 Adgangskontroll 

Farer relatert til anleggsarbeid 

17 Ulykker i forbindelse med 

anleggsgjennomføring/ 

utbygging 

 Arbeid med SHA-plan må starte tidlig i anleggsprosjektet. Det vises til krav 
om SHA-plan etter byggherreforskriften  

 Inndeling i trygge soner, og soner for anleggstrafikk/byggeområde 
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7 Begrensning av analysen 

I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv og 

helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Vurdering av miljøtema er også inkludert for å 

korrespondere med risikomatrisen til Bergen kommune. 

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø eller 

samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. Alvorlige 

risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av hensynssoner, planbestemmelser som 

ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til driftsfasen, risiko i anleggsfasen vurderes i begrenset 

grad. Dette forutsettes ivaretatt gjennom reguleringsplan og gjeldende lover og forskrifter. Forhold knyttet 

til anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede hendelsen kan få konsekvenser for det 

omkringliggende området, da dette er relevant for planarbeidet. Uønskede hendelser som f.eks. 

personskader på anlegget som kan inntreffe i anleggsperioden omfattes av SHA-reglementet, er derfor ikke 

beskrevet i denne analysen.  

Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for den 

enkelte hendelse. Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

Denne analysen er utført på detaljreguleringsplan-nivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 

Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger i byggeplan. 

Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare rammer for 

risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette planstadiet, 

og som kan påvirke risikoen.  

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i forutsetningene 

gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. Hvis endringer medfører 

vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. Risikovurderinger må derfor være 

et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 
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8 Kilder 

Vurderingene i analysen er basert på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på tilgjengelige 
faglige vurderinger.  
 

 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen (Bergen ROS 2014) 
 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplan BLÅE (planid 61020000) 
 Risikoanalyse av virksomheten ved stasjon for farlig avfall (BIR 2018) 
 Luktrisikovurdering (SINTEF MOLAB 2019) 
 Støykartlegging (Multiconsult 2019) 
 Vurdering av eksisterende veg (Multiconsult 2018) 
 VA-rammeplan (Multiconsult 2019) 
 Bergenskart – tjenestekart 

 Naturmangfoldsvurdering tilknyttet reguleringsplan for Espehaugen øst (planid 65390000) 
 Google maps 
 eKlima 

 Avinor BRA-kart 

 Skrednett 

 NGI Bratte områder i Norge 

 Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) 
 Norges geotekniske Institutt (NGI) https://geodata.ngi.no/  
 Nasjonal grunnvannsdatabase (Granada) 
 Miljøstatus.no 
 seNorge 
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
 Nasjonal vegdatabank https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ 
 NIBIO, Kilden.no.  
 Yr.no 
 Avinor, Flystøysonekart 2011-2020 for Bergen lufthavn 

http://www3.bergen.kommune.no/handlingsplan_stoy/ENBR_Stoysonekart.pdf  

 

 

http://www.bergenskart.no/bergen/
http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://avinor.no/konsern/miljo-og-samfunn/byggerestriksjonar/bra-kart
https://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/
https://geodata.ngi.no/arcgisportal/apps/webappviewer/index.html?id=fd597e0179fe479b9274d95a90b00931
https://geodata.ngi.no/arcgisportal/apps/webappviewer/index.html?id=fd597e0179fe479b9274d95a90b00931
http://geo.ngu.no/kart/granada/
https://www.miljostatus.no/
http://www.senorge.no/aboutSeNorge.html?show=on
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/

