




• ROS-analyse som en del av kommuneplanprosessen 
(overordnet, mange typer risiko)

• Krav fra Fylkesmannen at det skal foreligge  en 
overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse av 
arealdisponeringen ved rullering av kommuneplanen

Risiko- og sårbarhetsanalyser



• Høsten 2005 – flere alvorlige skredulykker

• Bestilling - forsere kartleggingen av områder som 
kan være utsatt for flom, vannstand, vind og skred

• For hvert tema skal det som minimum gjennomføres 
en kartlegging på oversiktsnivå - grovanalyse

ROS-analyse – bakgrunn/målsetting



Bakgrunn for prosjektet





• Grovanalysen skal dekke alle bebygde områder og 
planlagte utbyggingsområder for å lokalisere potensielle 
fareområder

• Dersom grovanalysen avdekker potensiell fare, skal 
risikoen undersøkes nærmere

ROS-analyse – bakgrunn/målsetting



• Avtale med Norges geologiske undersøkelse, NGU 

• NGU anbefalte et program inndelt i tre faser :

Fase I – Grovkartlegging – påvisning av områder med 
potensiell skredfare

Fase II – Detaljkartlegging og vurdering av farenivå i de 
områder som ble pekt ut i Fase I

Fase III - Forvaltning av resultatene fra Fase II

Skred



Skred

• Delområdene er beskrevet detaljert i rapporten, og er 
gitt klare anbefalinger fra NGU om tiltak eller videre 
risikovurderinger

• På bakgrunn av et testområde, ble det besluttet å
gjennomføre Fase I for hele kommunen

•Ferdig 2006







• Arbeidet gir et godt grunnlag for Fase II

• Dokumentert at mange områder kan ligge utsatt til for 
skred, disse er kartfestet og beskrevet

• Steinsprang utgjør oftest den største trusselen mot 
bebyggelse

• Jordskred utgjør også en fare i flere områder

Skred - konklusjoner



• Avtale med Meteorologisk institutt

• Arbeidet ferdig 2006

Vind



• Ikke påvist endring i ekstremvindforholdene i Bergen i 
perioden 1957-2005

• Ikke ventet endring av betydning i årene framover

• Ser en bort fra fjellområdene/toppene vil de sterkeste 
vindkastene være i ytre Fanafjorden

Vind - resultater



Digitalisert av Kari Dale, Plan- og 
miljø, geodata, basert på analogt 
kartmanus fra DNMI

Vindkart



Bølger og vannstand

• Avtale med Meteorologisk institutt

• Arbeidet ferdigstilt og rapport levert (06)

• Kart viser ekstremsituasjon med flo, økt 
vannstand og høye bølger





Beregnet oversvømmet areal ved vannstand 2.38 m over normal null



• Ekstrem vannstand over middelvannstand langs sjølinjen 
vil kunne variere mellom 2.5 og 7.1 m

• Tallene her er summen av ekstremflo (2m), 
vannstandsøkning (0.5m) og beregnede bølgehøyder

• I tillegg kommer klatring av bølger på konstruksjoner 
oppover land

Bølger og vannstand - resultater



Vannstand 

og bølger



Nedbør

• Avtale med Storm Weather Center

• Arbeidet ferdigstilt og rapport levert (06)

• Sett på årsnedbør, maksimalnedbør og 
antall hendelser med ekstremnedbør



• Årlig nedbørsmengde fordobles fra Flesland/Sotrabroen
og inn mot Gullfjellet fra ca. 1800 mm til 3600 

• Forventet at årlige nedbørsmengder og maksimale 
nedbørsmengder for kortere perioder (10min til 2 døgn) 
vil øke med 20% fram mot år 2100

Nedbør - resultater



Nedbør - resultater

• Antall episoder av store nedbørsmengder vil fordobles

• Forventet økning i middeltemperaturen på 2-3 grader 
fram mot 2100

• Verdiene for 2050 forventes å ligge mellom dagens 
normaler og forventede normaler for 2100



Produsert årsnedbørskart og ekstemnedbørskart for 
forskjellige tidsintervaller fra 2 min til 48 timer og med 
gjentagelsesintervall på fra 1 til 1000 år

Nedbør - resultater





Flom i vassdrag

• Samarbeid med Powel ASA 

• Utarbeidet grovere flomnivåkart

• Viser hvilke områder som var oversvømmet høsten 2005

• ”Godt nok” til en del formål ?

• Videre analyser utføres av VA-etaten





Bruk av datasettene 

• Sikring

• Overvåking / informasjon

• Evakueringsplan / beredskap

• Arealplanlegging / byggesaksbehandling



• ROS-analyser skal i nødvendig utstrekning inngå i 
arealplanlegging (KPA §9)

• Analyse avgrenses til relevante problemstillinger

• Omfanget tilpasses hver enkelt sak

• Behov for avbøtende tiltak og rekkefølgekrav skal avklares

Arealplanlegging/byggesaksbehandling



Arealplanlegging/byggesaksbehandling

• Utløsende faktorer kan være (naturrisiko):

• Området eller nærliggende områder har hellingsgrad 
større enn 27 grader

• Tiltak lokaliseres til områder som ligger lavere enn kote 
2,5. Grensen heves avhengig av bølgeeksponering

• Områder utsatt for sterk vind, flom eller flomskred





Flomnivå ______

Vannstand _____

Skredkart ______

Vind __________



Aksomhetskart for forurenset grunn



Giardia – omkobling av vannforsyningen



Takk for oppmerksomheten!


