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Sammendrag: 

 

Basert på risiko- og sårbarhetsanalysen og aktuelle avbøtende tiltak, fremstår planområdet 
og planlagt tiltak som lite sårbart for skade som følge av uønskte hendelser.  
 
Planområdet ligger ved foten av fjellene fjella Gravdalsfjellet og Nygårdsnipa. Til planområdet 
er det større nedbørsfelt som drener ned mot planområdet, og videre til tilstøtende områder. 
Det må utføres avbøtende tiltak for at overflatevann ikke skal forårsake skade ved 
flomhendelser. Avbøtende tiltak vil være å sette av fordrøyningsbasseng ihht. VA-rammeplan. 
Styre flomvann ved å etablere kantstein langs veien hvor det er fare for at flomvann renner 
inn på private eiendommer. Etablere veigrøft dimensjonert for de mindre flomhendelsene, 
med stor stein i bunn grøft for en bremsende effekt. Det bør i tillegg vurderes tiltak langs 
Lyngbøveien for å lede flomvannet til en sikker flomvei. Avkjørsel i felt BB2 kan heves for å 
hindre flomvann til parkeringskjelleren. 
 
Skredfarekartleggingen viser at det er noen områder som omfattes av en årlig nominell 
sannsynlighet på 1/5000 (BB2 og nordligste del av planområdet). Avbøtende tiltak vil være å 
følge sikringstiltak som omtalt i skredfarevurderingsrapporter utført av SWECO.  
 
 

Oppdragsgiver: Nygårdslien utvikling AS 

 

Forfatter: Helge Jørgensen 
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1 Forord 

Bakgrunn for risiko- og sårbarhetsanalysen er å vurdere de aktuelle tilpasningene som det søkes en 
mindre planendring for. Endringene i planforslaget gjelder for område BBB1 hvor det er utført 
endringer i plassering av bygg. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil vurdere potensiell uønskte 
hendelser som er relevant for de endringene som er gjort i BBB1.  
 

Tidligere flom-, ras- og skredvurderinger for området er blitt oppdatert i 2018. Aktuelle tiltak på 

områder som fjellsikring og sikring av skjæringer bygger på nye registreringer i terrenget og nye 

analyser. Nyeste fagvurderinger er nedfelt i supplerende rapporter. Krav om aktuelle tiltak for sikring 

er tatt inn i justerte reguleringsbestemmelser. 
 
Tema som blir vurdert i ROS-analysen: 
 

• Ekstremvær 

• Flomfare 

• Skredfare 
 
I plan- og bygningsloven § 4-3 blir det stilt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse 
for reguleringsplaner for å sikre at samfunnstryggheten blir ivaretatt og fulgt opp. En risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk og analytisk metode for å identifisere uønskte 
hendelser og vurderer sannsynlighet og konsekvens for at en hendelse skal oppstå. ROS-analysen 
foreslår også risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak for å kunne redusere risikonivået. 
Analysen skal vurdere potensiell risiko- og sårbarhet og endringer i denne ved foreslått arealbruk. I 
analysearbeidet blir det brukt tidligere registreringer og synfaring i planområdet, samt tilgjengelige 
fagutredninger fra offentlige instanser.  
 

ROS-analyser for reguleringsplaner skal følge opp ROS-analysen fra kommuneplanens arealdel og 

fange opp detaljert kunnskap. 
Tabell 1. Lov om planlegging og byggesaksbehandling, § 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres 

for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten 

skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å 

avverge skade og tap. 

 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

Der det er vurdert at det foreligger potensiell risiko for uønskede hendelser er det foreslått 
skadeavgrensende og risikoreduserende tiltak. Analysen er tilpasset det planleggingsnivå som 
reguleringsforslaget representerer. Der det foreligger kjente detaljer om bygg, avstander m.m. er 
analysen detaljert. Formålet med risikoanalysen er å innarbeide risikoreduserende og 
skadeavgrensende tiltak i reguleringsplanen. Det kan fremkomme problemstillinger og 
risikomoment som dukker opp i anleggs-, ferdigstillings- og driftsfasen av bygg og anlegg, som ikke 
blir fanget opp i denne analysen. Vår anbefaling er at det underveis blir gjennomført fortløpende 
risikovurderinger i gjennomføringen av prosjektet. 
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2 Metode 

ROS-analysen tar utgangspunkt i veilederen Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 
utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2017, og følger krav fra TEK17. ROS-
analysen følger også akseptkriteria til Bergen kommune, vedtatt 20.03.2013. 
 
Risiko= Sannsynlighet x Konsekvens => Kombinasjon av sannsynlighet og virkning av en hendelse 
 
En risiko- og sårbarhetsanalyse er en vurdering av: 

➢ Mulige uønskte hendelser som kan 

inntreffe i framtiden 

➢ Sannsynligheten for at den uønskte 

hendelsen vil inntreffe 

➢ Sårbarhet ved system kan påvirke 

sannsynlighet og konsekvens 

➢ Hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

➢ Usikkerheten ved vurderingene 

 
 
 
 

Samfunnsverdier og konsekvenstyper er utgangspunktet for konsekvensvurderingene i ROS-

analysen. Trygghet omfatter befolkningens trygghet og samfunnets evne til å fungere teknisk, 

økonomisk og institusjonelt, og knyttes til konsekvenstypen «Stabilitet».  

 

Tabell 2. Samfunnsverdier og konsekvenser. 

Samfunnsverdier Konsekvens 

Liv og helse Liv og helse 

Tryggleik Stabilitet 

Eiendom Materielle verdier 

 

ROS-analysen følger TEK17 (kap. 7) sikkerhetsklasser for naturpåkjenninger på bakgrunn av fare for 

liv og helse og/eller større materielle verdier. Basert på sikkerhetsklassen som utbyggingsformåleter 

tilhører, er det angitt en nominell årlig sannsynlighet, se Tabell 3. 

 
Tabell 3. Førende vurdering av sannsynlighet. 

Sikkerhetsklasse 1 Omfatter f.eks. lagerbygg, uthus etc. 

Sikkerhetsklasse 2 
Omfatter f.eks. enebolig, tomannsmannsboliger og rekkehus/blokk og fritidsbolig med maks. 
10 boenheter, arbeids- og publikumsbygg, overnattingssted der det oppholder seg 
maksimalt 25 personer, driftsbygninger i landbruket. 

Sikkerhetsklasse 3 

Omfatter rekkehus/blokk og fritidsbolig med mer enn ti boenheter, arbeids- og 
publikumsbygg, overnattingssted der det oppholder seg mer enn 25 personer, skole, 
barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon som f.eks. brann- og politistasjon og 
infrastruktur med stor samfunnsmessig betydning. 

Viktige begreper: 
Sannsynlighet: Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse 

inntreffer i planområdet innenfor et gitt tidsrom 

Sårbarhet: Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, 

samfunnsfunksjonene og ev. barrierer, og evnen til gjenopprettelse 

Konsekvens: Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et 

planområde eller utbygningsformålet 

Usikkerhet: Omfatter vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger 

til grunn for ROS-vurderingen 

Barrierer: Eksisterende tiltak, 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 fra ROS-vurderingen kan det bli 

avdekket behov for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette 

kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sannsynlighet
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I ROS-analysen brukes sannsynlighet som et mål for hvor trolig det er at en bestemt uønsket 

hendelse vil inntreffe innenfor området som det er utført ROS-analyse for, basert på vårt 

kunnskapsgrunnlag.  

 
Tabell 4. Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo. 

F Sannsynlighetskategori Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

F1 Høg 1 gang i løpet av 20 år 1/20 

F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år 1/200 

F3 Lav 1 gang i løpet av 1 000 år 1/1000 

 
Tabell 5. Sannsynsvurdering for skred. 

S Sannsynskategori Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

S1 Høg 1 gang i løpet av 100 år 1/100 

S2 Middels 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

S3 Lav 1 gang i løpet av 5 000 år 1/5000 

 

 

ROS-analysen er utført etter Bergen kommune sine akseptkriterier, vedtatt i bystyret 20.03.2013. 

Disse akseptkriteria er lagt til grunn i ROS-analysen. Resultata fra ROS-analysen blir sett inn i 

risikomatriser. Risikomatriser er en sammenstilling av vurderinger av sannsynlighet og konsekvens 

fra de ulike identifiserte uønska hendelsene.  

 

 
ROS-analysen blir utført etter fem trinn som er vist i Figur 1.  Samlebetegnelse for disse trinnene er 

en ROS-analyse. 

 

Skildring av planområdet 

↓ 

Identifisering av mulige uønskte hendelser 

↓ 

Vurdere risiko- og sårbarhet 

↓ 

Identifisere tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet 

↓ 
Dokumentere analysen og hvordan den påvirker 

planforslaget 
 Figur 1. ROS-analysen er en samlebetegnelse på de fem trinna. 
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Tabell 6. Sannsynlighet for hvor ofte en hendelse kan forventes å inntreffe (frekvens). 

Grad av sannsynlighet   Frekvens 

Usannsynlig 1 Sjeldnere enn en gang hvert år 100år. 

Mindre sannsynlig 2 En gang mellom hvert 50. og 100. år. 

Sannsynlig 3 En gang mellom hvert 10. og 50. år. 

Meget sannsynlig 4 En gang mellom hvert år og hvert 10. år. 

Svært sannsynlig 5 Oftere enn en gang hvert år. 

 
Tabell 7. Omfanget av skader som samfunnet blir påført av en hendelse. 

 
 
Tabell 8. Risikomatrise. Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens. 

    Liv og Helse       Stabilitet       Materielle verdier 

    Konsekvens       Konsekvens       Konsekvens 

    K1 K2 K3 K4 K5       K1 K2 K3 K4 K5       K1 K2 K3 K4 K5 

Sa
n

n
sy

n
 

S5             

Sa
n

n
sy

n
 

S5             

Sa
n

n
sy

n
 

S5           

S4            S4             S4          

S3             S3             S3           

S2             S2             S2           

S1             S1             S1           

 
 
Tabell 9. Fargekoda er et utrykk for om risikoen er akseptabel eller ikke. 

  

Svært alvorlig/ katastrofal Meget alvorlig Alvorlig/kritisk Mindre alvorlig Ubetydelig

Liv og helse

Mer enn 10 døde og/eller 

mer enn 20 alvorlig 

skadde eller svært 

alvorlig sykdom. Antallet 

kan utfordre kapasiteten 

til  hjelpeapparatet. Svært 

mange savnet eller ikke 

gjort rede for. Ekstrem høy 

psykososial påkjenning.

5 til  10 døde og eller 

og/eller 10-20 alvorlig 

skadet. 20-30 % forhøyet 

dødsrate for sykdom. 

Mange savnet eller ikke 

gjort rede for. Svært høy 

psykososial påkjenning.

Mindre enn 5 døde 

og/eller opptil  10 alvorlig 

skadet. Alvorlig sykdom, 

10-20 %, påvist forhøyet 

dødsrate. Flere savnet. 

Høy psykososial 

påkjenning.

Ingen døde. Flere med 

moderat eller lettere 

skade. Lettere/moderat 

sykdom, ingen påvist 

forhøyet dødsrate. 

Moderat psykososial 

påkjenning.

Ingen døde. Lettere 

personskader. Lettere, 

ufarlig sykdom. Lav 

psykososial påkjenning.

Ytre miljø Varige miljøskader

Skader med varighet på 

mellom 1 år og 10 år. 

Stort, eller sårbart 

område.

Skader som lar seg rette 

opp i løpet av 0,5 – 1 år. 

Betydelig område

Skader som lar seg rette 

opp i løpet av 10 dager 

eller inntil  6 mnd. 

Begrenset område.

Ubetydelig. Mindre enn 10 

dager. Uvesentlig område.

Materielle 

verdier/ 

økonomi

Skade med en kostnad på 

mer enn 500 mill.kr. 

Teknisk infrastruktur og 

avhengige systemer settes 

varig ut av drift.

Skade med en kostnad på 

mellom 100-500 mill.kr.

Skade med en kostnad på 

mellom 10-100 mill.kr

Skade med en kostnad 

mellom på 500.000 – 10 

mill.kr.

Skade med en kostnad på 

mindre enn 500.000 kr

K
o

n
se

kv
e

n
s
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3 Beskrivelse av planområdet 

Ved å slå sammen formålene til nye BBB1, kan man oppnå en bedre tilpasning til terreng og 
eksisterende boliger. Alle funksjoner som lå i vedtatte reguleringsformål er sikret i nye 
reguleringsbestemmelser. En ønsker et felles opplegg for grunnarbeid på tomtene og på den nye 
vegen. Det vil gi mindre transport av masser inn og ut av området. 

 

Årsaken til at omrokkeringen er dialogen som prosjektet har hatt med Byarkitekten og Plan og 
bygningsetaten. 

 

 
Figur 2. Oversiktskart som viser plassering av planområdet. 

 

3.1 Forhold ved utbyggingsformålet 
 
Området BBB1 ligger ved foten av fjella Gravdalsfjellet og Nygårdsnipa (306 m.o.h.), på vestsiden.  
Utbyggingsområdet ligger i et urørt område langs foten av fjellet.  
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3.1.1 Topografi 
Planområdet ligger i et skrående terreng, hvor terrenget stiger kraftig opp mot Gravdalsfjellet og 
Nygårdsnipe (Figur 3). 
 

 
Figur 3. Høydelagskart som viser høydefordelingen i terrenget ved planområdet. 

3.1.2 Geologi 
Berggrunnen i området er omtalt i NGU sin database som amfibol-granatglimmerskifer, stedvis, med 
lag av amfibolitt, grønnstein og kiselstein og ganger av trondhjemitt (Figur 4). Løsmassene innenfor 
planområdet er vist som bart fjell, med mindre innslag av et tynt dekke løsmasser (Figur 5). 
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Figur 4. Geologisk kart. Planområdet består hovedsakelig av granittisk gneis. 

 

 
Figur 5 Løsmassekart. Planområdet hovedsakelig av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Planområdet ligger over 
marinegrense.  
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Skrentene i planområdet er ikke merket som aktsomhetsområde i NVE sin kartdatabase. 
Aktsomhetskartene fra NVE er grove og fanger ikke opp detaljer, mindre skrenter eller skråninger. 
Dette medfører at skråninger på 30-50 høydemeter ikke alltid blir fanget opp i aktsomhetskartene. 
Det er derfor nødvendig å kontrollere om det innenfor eller i nærområdet til planområdet er mindre 
skråninger/skrenter med helningsvinkel over 25°. 
 
Basert på tilgjengelig laserdata, er det laget en digital terrengmodell ved bruk av programvaren 
ArcGIS Pro. En digital høydemodell er en tredimensjonal digital representasjon av terrenget som gir 
informasjon om høyde over havet, for hvert punkt av datasettet. Skyggekart er en presentasjon av 
terrengmodellen som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart, med høy oppløsning, er svært 
nyttige i geologisk skredfarekartlegging for å avgrense skredbane, utløsningsområder, 
skredavsetninger m.m.. 
 
Terrengmodellen har videre blitt brukt til å beregne helningen på terrenget og viser helningen til 
hvert punkt i datasettet i forhold til tilstøtende datapunkt. Helningsvinkelen er en av de viktigste 
parameterne for å definere utløsningsområde for skred. Helningskartet i (Figur 6) er delt inn etter 
følgende klasser: 25° til 30° - potensielt utløsingsområde for jordskred, 30° til 45° - potensielt 
utløsningsområde for jordskred og snøskred, 45° til 60° - potensielt utløsingsområde for snøskred og 
steinsprang, 60° til 90° - potensielt utløsingsområde for steinsprang.   
 

 
Figur 6. Terrenghellingsanalyse av terrenget i området viser at det er flere steder langs fjellsiden som har potensiale 
som utløpsområde for skred. 
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4 Identifisering av mulige uønskte hendelser 

Ty
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Kategori 
Uønskte 
hendelser Nr. Vurdering Li
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Ekstremvær 
www.met.no 
www.yr.no 

Sterk vind 1 

I vindkart for Norge, er planområdet vist med 
årsmiddelvind mellom 6,0-6,5 m/s (Kjeller Vindteknikk & 
NVE, 2009). 
 
Sterk vind fører sjelden til skade på mennesker, men kan 
medføre skog og bygningsskader. Skader som oppstår er 
gjerne som følge av løsrevne bygningselement og rotvelt 
av skog. 
 
Sterk vind er ikke vurdert til å utgjøre en fare for 
planområdet       

Store 
nedbørsmengder 

2 

Siden nedbørsmåling startet i 1900 har nedbørsmengden 
økt med 18% i Norge (Hanssen-Bauer et al., 
2015). Økningen har vært størst om vinteren, og økningen 
har vært størst på Vestlandet. Det er ventet at på 
Vestlandet vil vannføringen i en 200 års flom sannsynligvis 
øke med mer enn 20 % de neste 100 åra (NVE, 2016).   
  
Kraftige nedbørsmengder er vurdert å utgjør en risiko for 
planområdet (flom drøftes i punkt 4 og 6)     

 X 

Springflo/stormflo 3 
Planområdet ligger ikke til sjø. 

   

Flomfare 
www.NVE.no 

Flom i elv/bekk 4 

Ved lengre nedbørsperioder, vil overflatevann fra 
eneboligene som ligger nord for planområdet samle seg 
til en liten bakk som renner i forsenkningen i terrenget i 
nordre del av planområdet.  
 
Ved større nedbørsmengder, er bekken vurder til å 
utgjøre en fare for planområdet.      

X 

Flom i 
vassdrag/innsjø 

5 Planområdet ligger ikke i nærheten til vassdrag eller 
innsjø.       

Urban 
flom/overvanns 
håndtering 

6 

Planlagt tiltak legger til rette for økt areal med tette 
flater. Ved intense og lengre nedbørsperioder kan det 
opptå fare for flom.     

X 

Skredfare 

Steinsprang 7 

Området er merket med aktsomhetsområde for 
steinsprang i NVE sin kartdatabase. På bakgrunn av dette 
er det utført en skrefarekartlegging.  
  

 
  

X 

Lausmasseskred 8 
Planområdet er ikke merket med aktsomhetsområder for 
løsmasseskred i databasen til NVE «skrednett».  

 
  

 

Is og snøskred 9 

Området er merket med aktsomhetsområde for snøskred 
i NVE sin kartdatabase.  
 
De klimatiske forholdene på Vestlandet tilsier at 
sannsynligheten for at det skal akkumuleres større 
mengder snø slik at et snøskred skal forekommer, er lav.        

Kvikkleireskred 10 

NGU sin kartdatabase viser at planområdet ligger 
maringrense under siste istid.  
 
Lømassekart viser at det ikke er marineavsettninger i 
området.         

Historiske 
hendelser 

11 
Det er ikke registrert skredhendelser i NVE sin 
kartdatabase. I skredrapport er det vist til en steinsprang 
hendelse.       
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5 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Alle uønskte hendelser som er vurdert som en potensiell fare i kap. 0   
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Identifisering av mulige uønskte hendelser, blir beskrevet i følgende kapittel. Omfanget og hvor i 
planområdet hendelsen kan inntreffe blir vurdert.   
 
Dersom det er særlige egenskaper og lokale forhold fra beskrivelsen av planområdet, aktuelt risiko- 
og sårbarhetsforhold som kan påvirke hendelsen og hendingsforløpet (f.eks. følgehendelser) skal 
dette bli beskrevet.  

5.1 Store nedbørsmengder og flomfare 
 

Nr.  Store nedbørsmengder og flomfare 

Omtale             
Siden nedbørsmåling startet i 1900 har nedbørsmengden økt med 18% i Norge (Hanssen-Bauer et al., 
2015). Økningen har vært størst om vinteren, og økningen har vært størst på Vestlandet. Det er ventet 
at på Vestlandet vil vannføringen i en 200 års flom sannsynligvis øke med mer enn 20 % de neste 100 
åra (NVE, 2016).  
 
Store deler av planområdet, særlig sørlige del, består i dag i hovedsak av trær og annen vegetasjon. 
Lenger nord i planområdet er det eksisterende hus. Den planlagte utbyggingen vil medføre økt andel av 
tette flater i området, og dermed økte overvannsmengder. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å føre 
økte mengder overvann til kommunalt avløpsnett. For å unngå dette må overvannet fordrøyes før 
tilknytning til offentlig overvannsnett. Det må settes av areal til fordrøyningsmagasin på hvert av de tre 
delfeltene.  
 
For minst mulig belastning på fordrøyningsbasseng, bekker og offentlig overvannsnett, må takvann ikke 
ledes i rørsystem fra hus, men håndteres lokalt på tomten, ved infiltrasjon. Utbyggingen vil komme i 
kontakt med flere bekker i området. Disse bekkene ønskes beholdt åpne. Der bekkenes naturlige trasé 
kommer i konflikt med utbyggingen, må bekkene legges om. Bekkene skal ikke legges i rør med unntak 
av der bekken krysser vei. 
 
Utfra flomanalysen ser man at det ikke skapes nye flomveier gjennom private eiendommer som følge 
av tiltaket, men at noen av de eksisterende flomveiene vil få økt mengde flomvann. Flomvannet blir 
tilsvarende redusert andre steder. Den nye adkomstvegen som skal bygges gjennom området vil 
fungere som en ny avskjærende flomvei for vann som kommer fra fjellsiden ovenfor planområdet. 
Steder med økt mengde flom hvor det bør gjøres utbedringstiltak, gjelder hovedsakelig: 

• Flomvei i retning nordvest, fra ny veg, via Nygårdslien, mot idrettshall. 

• Flomvei i retning nord, fra Nygårdslien mot Lyngbøveien, og videre mot Eliasmarken. I tillegg 
vil det bli en viss økning i mengde flomvann fra Haustbeitet som vil øke flommengden i 
Lyngbøveien og mot Eliasmarken 

 

Om naturpåkjenninger (TEK17) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

Flom F3  

Årsaker 

Ved flomsituasjoner vil overflatevann kunne renne inn på private eiendommer.  

Eksisterende barrierer 

Overvannsledninger og infiltrasjonskum. 

Sårbarhetsvurderinger 
Konsekvensene ved en flomsituasjon er at flomvann som tar uønskede veier kan føre til skade på 
private eiendommer. 
  

Sannsynlighet 
Svært  
sannsynlig 

Meget 
sannsynlig Sannsynlig 

Mindre 
sannsynlig 

Usann- 
synlig  

      X        

Begrunnelse for sannsynlighet 
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• Projeksjoner av fremtidig klimaendring viser at det høyst sannsynlig vil bli en økning i mengde 
nedbør, samt økt frekvens med intense nedbørsperioder 

• Intense nedbørsmengder fører til hurtig avrenning vannføring 

Konsekvensvurdering 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper 
Ubetydelig 

Mindre 
alvorlig 

Alvorlig/kritisk 
Meget 
alvorlig 

  

Liv og helse            

Stabilitet             

Materielle  
verdier   

X  
      

Samlet grunngjeving av konsekvens 

• Skade på materielle verdier som følge av flom  

Usikkerhet Begrunnelse 

Moderat 

• Det er knyttet usikkerhet til klimaendringene.  

• Det er utført flomanalyse og VA-rammeplan 
som beskriver endringer fra eksiterende 
situasjon til endret arealbruk. 
  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak 

• Sette av fordrøynigsbasseng ihht. 
VA-rammeplan 

• Styre flomvann ved å etablere 
kantstein langs veien hvor det er 
fare for at flomvann renner inn på 
private eiendommer.  

• Etablere veigrøft dimensjonert for 
de mindre flomhendelsene, med 
stor stein i bunn grøft for en 
bremsende effekt. 

• Det bør i tillegg vurderes tiltak langs 
Lyngbøveien for å lede flomvannet 
til en sikker flomvei. 

• Avkjørsel i felt BB2 kan heves for å 
hindre flomvann til 
parkeringskjelleren. 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 
 
 

• Avbøtende tiltak innarbeides i 
reguleringsbestemmelser 

 
 

    Liv og Helse       Stabilitet       Materielle verdier 

    Konsekvens       Konsekvens       Konsekvens 

    K1 K2 K3 K4 K5       K1 K2 K3 K4 K5       K1 K2 K3 K4 K5 

Sa
n

n
sy

n
 

S5             

Sa
n

n
sy

n
 

S5             

Sa
n

n
sy

n
 

S5           

S4            S4             S4         

S3             S3             S3    X       

S2             S2             S2           

S1             S1             S1           

5.2 Skredfare 
 

Nr.   

Omtale             
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Det er utført skredfare kartlegging av området, først i 2013, og senere i 2018. Skredfarekartleggingen 
viser at det er noen områder som omfattes av en årlig nominell sannsynlighet på 1/5000 (BB2 og 
nordligste del av planområdet). Planlagte tiltak omfattes av sikkerhetsklasse 3, og bygg skal derfor 
plasseres utenfor årlig nominell sannsynlighet på 1/5000. Planlagte tiltak i BBB1 og ligger ikke innenfor 
områder med nominell årlig sannsynlighet på 1/5000. De nordligste områdene har en årlig nominell 
sannsynlighet for skred fra 1/1000 og 1/100. Disse områdene er ikke omfattet av endringen som er omtalt 
i denne ROS-analysen. Det er beskrevet tiltak for å redusere den årlige nominelle sannsynlighet for skred 
for disse områdene som sikrer at de ligger innenfor krav i TEK17. 
 

 
 
Rapporter for skredfarekartlegging viser til tiltak som må utføres for å redusere sannsynlighet for skred.  
 

Om naturpåkjenninger (TEK17) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 

Ja S3 
Deler av planområdet 
ligger i skredutsatt 
område 

Årsaker 

Enkelte områder i planområdet ligger i områder med skredfare.  

Eksisterende barrierer 

Det er ikke eksisterende barrierer.  

Sårbarhetsvurderinger 
Det er utført skredfarekartlegging av området ligger innenfor en årlig nominell sannsynlighet for skred 
på 1/5000.   

Sannsynlighet 
Svært  
sannsynlig 

Meget 
sannsynlig Sannsynlig 

Mindre 
sannsynlig 

Usann- 
synlig  

       X     

Begrunnelse for sannsynlighet 

• Klimaendringer er ventet å føre til økning i mengde nedbør, samt hyppigere og mer intense 
perioder med nedbør. Økt frekvens med intense nedbørsperioder med mye nedbør kan føre til 
økt sannsynlighet for skredhendelser. 

• Skredfarevurderinger utført av SWECO viser at deler av området ligger innenfor en årlig 
nominell sannsynlighet for skred på 1/5000. 
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Konsekvensvurdering 

  Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper 
Ubetydelig 

Mindre 
alvorlig 

Alvorlig/kritisk 
Meget 
alvorlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofal 

 

Liv og helse     x     

Stabilitet            

Materielle  
verdier   

 x 
      

Samlet grunngjeving av konsekvens 

• Ved en skredhendelse kan mennesker og bygg bli skadet 

•  

Usikkerhet Begrunnelse 
Det er ikke utført modellering av 
utløpsdistanse eller utløpsområde for hvor 
den løse blokken kan nå til. 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak 

• Sikringstiltak som omtalt i 
skredfarevurderingsrapporter utført 
av SWECO må følges.  

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

• Følge opp avbøtende tiltak i 
reguleringsbestemmelser. 

  

 

 
 

    Liv og Helse       Stabilitet       Materielle verdier 

    Konsekvens       Konsekvens       Konsekvens 

    K1 K2 K3 K4 K5       K1 K2 K3 K4 K5       K1 K2 K3 K4 K5 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t S5             

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t S5             

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t S5           

S4            S4             S4          

S3             S3             S3           

S2            S2             S2          

S1      X       S1             S1     X      
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6 Identifisere tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet 

 
Store nedbørsmengder og flom 
Planområdet ligger ved foten av fjellene fjella Gravdalsfjellet og 
Nygårdsnipa. Til planområdet er det større nedbørsfelt som 
drener ned mot planområdet, og videre til tilstøtende områder. 
Det må utføres avbøtende tiltak for at overfaltevann ikke skal 
forårsake skade ved flomhendelser. Avbøtende tiltak vil være å 
sette av fordrøynigsbasseng ihht. VA-rammeplan. Styre flomvann 
ved å etablere kantstein langs veien hvor det er fare for at 
flomvann renner inn på private eiendommer. Etablere veigrøft 
dimensjonert for de mindre flomhendelsene, med stor stein i bunn 
grøft for en bremsende effekt. Det bør i tillegg vurderes tiltak langs 
Lyngbøveien for å lede flomvannet til en sikker flomvei. Avkjørsel 
i felt BB2 kan heves for å hindre flomvann til parkeringskjelleren. 
 
Etter avbøtende tiltak er sannsynlighet og konsekvens satt til S2 K1. 
 
 
Skredfare 
Skredfarekartleggingen viser at det er noen områder som omfattes av en årlig nominell 
sannsynlighet på 1/5000 (BB2 og nordligste del av planområdet). Avbøtende tiltak vil være å følge 
sikringstiltak som omtalt i skredfarevurderingsrapporter utført av SWECO.  
 
Etter avbøtende tiltak er sannsynlighet og konsekvens satt til S1 K3 for liv og helse, og S1 K2 for 
materielle verdier.  
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7 Sammendrag og hvordan analysen påvirker planforslaget  

Basert på risiko- og sårbarhetsanalysen og aktuelle avbøtende tiltak, fremstår planområdet og 
planlagt tiltak som lite sårbart for skade som følge av uønskte hendelser.  
 
Siden nedbørsmåling startet i 1900 har nedbørsmengden økt med 18% i Norge (Hanssen-Bauer et 
al., 2015). Økningen har vært størst om vinteren, og økningen har vært størst på Vestlandet. Det er 
ventet at på Vestlandet vil vannføringen i en 200 års flom sannsynligvis øke med mer enn 20 % de 
neste 100 åra (NVE, 2016).  
 
Planområdet ligger ved foten av fjellene fjella Gravdalsfjellet og Nygårdsnipa. Til planområdet er det 
større nedbørsfelt som drener ned mot planområdet, og videre til tilstøtende områder. Det må 
utføres avbøtende tiltak for at overflatevann ikke skal forårsake skade ved flomhendelser. 
Avbøtende tiltak vil være å sette av fordrøyningsbasseng ihht. VA-rammeplan. Styre flomvann ved 
å etablere kantstein langs veien hvor det er fare for at flomvann renner inn på private eiendommer. 
Etablere veigrøft dimensjonert for de mindre flomhendelsene, med stor stein i bunn grøft for en 
bremsende effekt. Det bør i tillegg vurderes tiltak langs Lyngbøveien for å lede flomvannet til en 
sikker flomvei. Avkjørsel i felt BB2 kan heves for å hindre flomvann til parkeringskjelleren. 
 
Skredfarekartleggingen viser at det er noen områder som omfattes av en årlig nominell 
sannsynlighet på 1/5000 (BB2 og nordligste del av planområdet). Avbøtende tiltak vil være å følge 
sikringstiltak som omtalt i skredfarevurderingsrapporter utført av SWECO.  
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