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1

SAMMENDRAG

Reguleringsplanen legger opp til å videreføre dagens næringsaktivitet, som har pågått på området siden 1970tallet. Selv om det har eksistert næring på tomten i lang tid har dette likevel aldri blitt lagt inn i
kommuneplanen, av uvisse årsaker. Det foreligger heller ingen reguleringsplan for området og man ønsker
således nå å få området regulert for å få godkjent de tiltak som er gjort der. På grunn av at det ikke er
samsvar mellom driften på området og hva som ligger i kommuneplanen er det stilt krav om, samt utarbeidet
planprogram og KU-vurdering for planforslaget.
Det er gjort grundige vurderinger for hvordan næringstomten og aktiviteten knyttet til denne må forholde seg
til omkringliggende areal. Reguleringsplanen legger ikke opp til at det er mulig å utvide hverken eksisterende
bygg eller eksisterende areal knyttet til næringsaktivitet. Dette for å ivareta LNF området samt
naturmangfoldet man finner omkring planområdet. I forbindelse med arbeidet med KU-vurderingen har det
blitt utarbeidet 3 rapporter av NNI som ser på forurensing og naturmangfold i og rundt planområdet, samt
konsekvenser av de ulike utredningsalternativene som KU-vurderingen tar for seg. Dette er rapportene NNI 303,
NNI 427 og NNI 428. Behandlingen av planprogrammet drog ut og tok veldig lang tid. På grunn av dette og for å
hindre mer forsinkelser av planarbeidet ble KU-vurderingen utarbeidet i påvente av at planprogrammet skulle
bli godkjent. Da planprogrammet ble godkjent ble det vedtatt med andre utredningsalternativer enn de som
allerede var blitt utarbeidet. Det måtte således utarbeides en ny rapport og NNI 303 ble erstattet av NNI 428,
som så på konsekvensene av de utredningsalternativene som ble vedtatt i planprogrammet. Det ble i
forbindelse med denne rapporten, NNI 428, også utarbeidet en rapport, NNI 427, som så på forurensingen i og
rundt planområdet.
I utredningsalternativene som ble vedtatt i planprogrammet skulle det blant annet sees på ulik lenge på
grøndtbufferen fra Kalsåsvatnet til næringsområdet som skulle tilbakeføres. Det ble blant annet påpekt
viktigheten av at denne grøntbufferen var større enn dagens situasjon. I den utførte rapporten, NNI 428, viser
det seg imidlertid at konsekvensene av å øke lengden på grøntbufferen er minimal i forhold til dagens situasjon
og ikke er en vesentlig bedre løsning. I forhold til forurensing til vassdraget rundt har det også blitt hevdet at
Rivenes as er en av bidragsyterne til dette. I rapport NNI 427 viser det seg imidlertid at
hovedforurensingskilden til vassdraget kommer lenger nordfra, fra en eldre bossfylling. Forurensingen fra
Rivenes as er ikke av stor karakter og kan lett håndteres/forbedres ved avbøtende tiltak, noen som også går
frem av rapporten.
KU-vurderingen som er gjort i forhold til planforslaget bygger helt på vedtaket til planprogrammet og har med
begge de to alternativet som ble krevd der. Man har i tillegg fått aksept fra kommunen om å ha med et tredje
alternativ (planforslaget), da dette hovedsakelig representerer dagens situasjon som det er ønskelig å beholde.
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2

NØKKELOPPLYSNINGER
Bydel
Gårdsnavn (adresse i sentrum)
Gårdsnr./bruksnr.
Gjeldende planstatus (regulerings/kommune(del)pl.)

Arna Bydel
Kvamsvegen 9 og 11, Gaupås
306/190 og 306/208
Planområdet er avsatt til LNF-område i
kommuneplanens arealdel

Forslagstiller
Grunneier (sentrale)
Plankonsulent

Rivenes Eiendom As
Rivenes Eiendom As
Kvamsvegen 9 As
Ard arealplan as

Ny plans hovedformål
Planområdets størrelse i daa
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyde o.l.)
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)
Konsekvensutredningspliktig (j/n)

Industri/lager
23,417 daa
Forurensing, strandlinje, trafikksikkerhet, bybilde
j
j

Kunngjøring oppstart, dato

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram ble varslet til naboer og offentlige
instanser i brev av 27.01.2012,
samt i Bergens Tidende 03.02.2012.
Høringsperioden løp til 20.03.2012.
13.06.2013

Planprogram godkjent
Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte holdt (j/n)

3
3.1

n

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
BAKGRUNN

Området som planen omhandler har i hovedsak blitt brukt som næringsområde siden 1970-tallet.
Tiltakshaver for planen, Rivenes Eiendom As, kjøpte gnr. 306, bnr 190 i 1994. Rivenes As er en transport- og
entreprenørforretning. Bedriften leier næringsarealene på 306/208.
Utomhusarealene til næringsbyggene har blitt utvidet i takt med aktivitet og behov til bedriftene. I 1998 ble
det gitt tillatelse til oppføring av et tilbygg på 550m2. De siste årene har Bergen kommune pekt på at deler av
utomhusarealene er tatt i bruk uten tillatelse. Gjennom en lang prosess har en forsøkt å få klarhet i hva som er
gyldig og hva som mangler tillatelse.
Tiltakshaver har forsøkt å få godkjent arealene det er tvist om gjennom dispensasjonssak. Denne ble ikke
godkjent på grunn av arealet sin status på overordnet plannivå. Næringsaktiviteten ligger også tett opp mot
Kalsåsvatnet, som er et viktig vann for flere fuglearter.
For å få arealbruken klarlagt og plassert dagens aktiviteter innenfor korrekt planformål, ønsker tiltakshaver å
gjennomføre en reguleringsplanprosess. En ønsker også å få en kvalifisert vurdering av arealet som ligger opp
mot Kalsåsvatnet og eventuelt tilbakeføre en del av arealet til naturområde.
Da en i rullering av kommuneplanens arealdel ikke har oppdatert gjeldende arealbruk, ligger planområdet
fortsatt som LNF-område. Dette, sammen med verdiene knyttet til omliggende vassdrag, fører til at
reguleringsplanprosessen skal inneholde planprogram og konsekvensvurdering.
3.2

INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET

På bakgrunn av at deler av området i dag blir brukt uten gyldig tillatelse ønsker en å regulere området for å
kunne fortsette næringsdriften i området. En ønsker å regulere området til industri/lager med nødvendig
infrastruktur. Nærmere detaljering av reguleringsplanformål og underformål må vurderes gjennom
reguleringsplanprosessen.
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4.1

PLANPROSESSEN
VARSLING

Oppstartsmøte ble avholdt 17.11.2011. Det ble der avklart at en måtte utarbeide reguleringsplan med
planprogram og konsekvensutredning.
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble varslet til naboer og offentlige instanser i brev
av 27.01.2012, samt i Bergens Tidende 03.02.2012. Høringsperioden løp til 20.03.2012.

Figur 1. Faksimile varselannonse og framside på planprogram.

Etter varsel av oppstart og høring av planprogrammet tok det svært lang tid før planprogrammet ble vedtatt.
Varsel av oppstart ble gjort 3. februar 2012 og planprogrammet ble først vedtatt 13.juni 2013, over ett år
senere. På grunn av denne lange behandlingstiden begynte man med KU-vurderingen før planprogrammet var
godkjent, for å hindre at planarbeidet skulle ta enda lengre tid. På grunn av dette endte man først opp med
utredningsalternativer som ikke var i samsvar med det vedtatte planprogrammet og det har derfor blitt
utarbeidet flere rapporter, som beskrevet i pkt. 1, noen som først var tilpasset de første
utredningsalternativene og så noen som var tilpasset utredningsalternativene i det vedtatte planprogrammet.
De endelige utredningsalternativene man har endt opp med er gjort ut i fra vedtaket av planprogrammet, samt
at det har blitt åpnet for at man kan ha med et tredje alternativ som bygger på dagens situasjon.

4.2

MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING

Det kom inn 9 merknader til varslingen. Merknadene er gjengitt og kommenter under kapittel 10
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5

GJELDENDE PLANSTATUS

5.1

FYLKES(DEL)PLAN

Fylkesplan for Hordaland er et styringsdokument for utviklingen i fylket og setter målene for arealutviklingen i
Bergensregionen. Aktuelle fylkes(del)planer for Kvamsvegen 9 og 11 er:
Fylkesplan for Hordaland 2005 - 2008 (forlenget inntil den blir avløst av nye regionale planer)
Klimaplan for Hordaland 2014-2030
Forvaltingsplan for vannregion Hordaland 2010-15
Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012
Regional plan for folkehelse, 2014-2025 – Fleire gode leveår for alle
Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel (2002)
Regional kulturplan, 2015-20252010
Regional transportplan 2013-2024
5.2
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KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN

I kommuneplanen er området vist som uregulert og ligger som LNF-område. I KPA 2010-2021 er deler av
området vist som LNF-område med hensynssone bevaring-naturområde og hensynssone sammenhengende
jordbruk.

Planområdet

N
Figur 2 Utsnitt av gjeldende kommuneplan for området. Avgrensingen av planområdet er omtrentlig

5.3

REGULERINGSPLANER

Det er ingen reguleringsplaner i området.

5.4

EVENTUELLE TEMAPLANER

Aktuelle temaplaner i området er







5.5

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune
Forvaltningsplan for vassdrag i Bergen kommune
Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017
Tilgjengelighetsmeldingen
Sykkelstrategi, Bergen 2010-2019
Prinsipper for fortetting
Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune
STATLIGE RETNINGSLINJER

De statlige retningslinjene for barn og planlegging har som mål og sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikrest at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og
kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov.
De statlige retningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem
skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.
5.6

KORT OVERSIKT OVER EKSISTERENDE TILLATELSER OG SAKSGANG

Industribygg i betong og lagerbygg som ligger innenfor planområdet i dag ble oppført på 70- og 80-tallet.
Tiltakshaver kjøpte eiendommen og bygningene i 1994. Rundt byggene var det masseutskiftet areal som ble
brukt til parkering knyttet til tiltakene. I konsesjonssøknaden for salget ble det opplyst om at det var
nødvendig med ca. 3000m2 parkeringsareal.
I 1998 ble det gitt tillatelse til oppføring av et tilbygg på 550m2 med nytt verksted og vaskehall. Dette ble
ferdigstilt i 2000. Søknaden omfattet ikke spesifikt utearealene. Noe areal ble masseutskiftet og planert ut i
forbindelse med oppføring av nybygget.
I 2006 ble uteområdet mot vest og nord noe utvidet, samtidig som noe av det masseutskiftede arealet fikk fast
dekke. Det ble oppført mur mot grensen i nord og sandfang for overflatevann.
Masseutskifting og oppføring av mur i 2006 ble gjort uten tillatelse. Dette er uomtvistelig.
Tiltakshaver mener opparbeidingen av utearealet i 1998-2000 var en naturlig del av oppføring av nytt bygg.
Bergen kommune har i brev av 25.10.2006 påpekt at også denne masseutskiftingen ble gjort uten tillatelse.
Dette på tross av at Bergen kommune ikke fant forhold som var som var i strid med loven ved besiktigelse av
området i forbindelse med ferdigstillelse av byggene 13.04.2000.
Det er i ettertid søkt om dispensasjon for eksisterende tiltak som kommunen mener ikke er godkjent. Søknaden
ble avslått, og en krever nå regulering av området.
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6.1

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
LOKALISERING
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Planområdet

Planområdet ligger nordvest i Arna bydel i Bergen kommune. Vest for planområdet ligger Gaupåsvannet og
tettstedet Ytre Arna. I nord og vest er det kort veg til E 16 og Åsane bydel. I sør går vegen videre gjennom
Kvamsdalen til Indre Arna og Lone. Planområdet ligger i tilknytning til Kalsåsvannet i vest og Beitelsvannet i øst
og har en spredt boligbebyggelse.

Plangrense

Figur 3 Ortofoto med planområde (Kilde: Skog og Landskap)

6.2

TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS

Planområdet, og det omliggende arealet, har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan. Nord for
planområdet er det landbruksareal. Dette arealet er i digitalt markslagskart kategorisert som fulldyrket 1, men
bærer sterkt preg av manglende skjøtsel og drift.
Planområdet ligger mot Kvamsvegen i øst. Omtrent 60 meter videre øst ligger Beitelsvatnet som er del av same
vassdrag som Kalsåsvatnet. Sør for planområdet ligger det en frittliggende enebolig. Eneboligen er del av en
tidligere landbrukseiendom. Det har ikke vært drift av arealene på lang tid og det er ikke registrert
driftsbygning eller dyrket mark på eiendommen som i følge gårdskartene er på 42,9 daa. Boligen ligger omtrent
27 meter fra planområdet sine grenser. I nordøst ligger en liten rekke med frittliggende eneboliger. Nærmeste
enebolig i denne rekken er ca 60 meter fra grensen til 306/190.

Andre boliger - utforming

90 m

60 m

27 m

110 m

Figur 4. Kart som viser avstander mellom næringstomt og nabohus.

6.3

EKSISTERENDE BEBYGGELSE I PLANOMRÅDET

Planområdet er på rett over 22 daa og er i dag hovedsakelig benyttet som lager/næringstomt.
På tomten er det oppført to større bygg som er benyttet til kontorlokaler, vaskehall, lager etc. Byggene er
oppført i tidsrommet 1970-2000. Byggene har mønehøyder rundt 10 meter.
Rivenes AS, som er en transport- og entreprenørforretning, har i dag tilhold på arealet. Bedriften bruker i dag
byggene på tomten til kontorer, mannskapslokaler, verksted, vaskehall og lager. Tomtens uteareal blir brukt til
parkering for kjøretøy (lastebiler/varebiler/servicebiler/privatbiler), samt oppbevaring/parkering for større
anleggsutstyr og maskiner til strøing og brøyting.
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Tomten har for det meste dekke av asfalt. En mindre del av tomten, mot sør og sørvest, er fylt ut med
steinmasser uten at det er lagt fast dekke. Dette området benyttes i dag hovedsakelig til oppstillingsplass for
lastebiler og maskiner.
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Figur 5. Dagens næringsvirksomhet sett fra Kvamsvegen.

6.4

TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK

Planområdet ligger i et flatt terreng, 2-3 meter over Kalsåsvatnet. Da arealet ligger lavt i landskapet framstår
dagens tiltak ikke som spesielt dominerende. Nærområdene er imidlertid i stor grad åpne, og dette fører til en
del innsyn, spesielt fra Kalsåsvatnet, Kvamsvegen og innmarken i øst. Kalsåsvatnet sin vannlinje ligger
normalvann på kote 66, mens det opparbeidede planområdet ligger rundt kote 70.
Det topografisk dominerende elementet i nærområdet er Kistehaugen, 143 moh.
Kistehaugen

c 66

Figur 6. Høydekoter i planområdet.
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Figur 7. 3D-modell av Gaupås. (Norge i 3D).

6.5

SOLFORHOLD OG KLIMA

Området ligger lavt i terrenget, med høye åser rundt. Sammen med store flater av vann gir dette et kaldt og
fuktig lokalklima. En er ikke kjent med lokale problemer knytt til luftforurensing og inversjon. Dominerende
vindretning er nordvest – sørøst.
6.6

VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Kalsåsvatnet og Beitelsvannet er viktige områder for biologisk mangfold. Begge disse to er klassifisert som
viktige viltområder2. Bakgrunnen for denne vektingen er at området har en viktig funksjon som hekkested og
rasteområde for flere viltarter. Våtmarkssystemet i Kalsåsvannet og Beitelsvannet utgjør viktige rasteområder
for fugler i trekktiden og om vinteren. Kalsåsvatnet har også hekkefunksjon for fugler og i fuktmarken og
kantene rundt vannene finner man hekkeområder for blant annet sivspurv og sivsanger. Trolig finner man også
en vinterlokalitet for vannrikse i området. Av rødlistearter er sangsvane, vannrikse og dverkdykker påvist i
dette området (Se mer informasjon kapittel 7)
Det er gjort masseutskiftning og planeringer mot Kalsåsvatnet, senest i 2006.

Figur 8)Kart viser viktige artsforekomster i nær tilknytning til planområdet. Kilde: dirnat.no

Arealbruk:
Planområdet ligger i et område med mye fulldyrket og overflatedyrket jord. Mot Beitelsvannet i øst og
Kalsåsvatnet i vest grenser planområdet mot skog med lav bonietet. Selve planområdet har i dag for det meste
et fast dekke av asfalt.
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Figur 9) Kartet viser arealbruken i området rundt planområdet. Kilde: dirnat

6.7

GRØNNE INTERESSER, BARN OG UNGE

Det er ikke spor av at barn og unge leker i planområdet. En del av skoleveien til og fra Haugland skule (1-7 kl)
går imidlertid forbi planområdet i øst. Langs Kvamsvegen og østover langs Gaupåsvegen er det fortau. Det er
også fortau langs Gaupåsvegen fra krysset Gaupåsvegen/Kvamsvegen og rundt 700 m nordover.
Enkelte elever som bor på Kalsås bruker en snarvei som går over planområdet. Dette er lite gunstig da det kan
oppstå farlige situasjoner mellom tunge kjøretøy og barna. Det er derfor satt opp et 1,5 meter høyt gjerde og
port langs Kvamsvegen for å redusere denne faren, samt annen uønsket trafikk på området.

6.8

KULTURMINNE

Planområdet blir omfattet av tre hensynssoner; bevaring kulturmiljø som omfatter en 10-meters buffer rundt
et historisk veifar. Dagens vei i området, del av Gaupåsvegen og Kvamsvegen, går i dette veifaret. Planområdet
blir videre omfattet av hensynssone for bevaring naturmiljø grunnet hensyn til biologisk mangfold, samt
hensynssone landbruk da planområdet er del av et større sammenhengende areal til landbruk. Det er utover
dette ikke gjort registeringer av hverken nyere tids eller eldre kulturminner
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Hensynssone bevaring kulturmiljø

Hensynssone bevaring naturmiljø

Hensynssone landbruk
Figur 10: Utsnitt av KPA 2010-2021 der man kan se hensynssonene innenfor planområdet. Kilde: bergenskart.no
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Figur 11: Flyfoto av området fra 1951. Kilde: atlas.no

Figur 12: Flyfoto av området fra 1971. Kilde: atlas.no

Figur 13: Flyfoto av området fra 1980. Kilde: atlas.no

Figur 14: Flyfoto av området fra 2005. Kilde: atlas.no

Som man kan se av kartene over har det i lang tid vært
drevet jordbruk rundt planområdet. Selve planområdet ser
imidlertid ut til for det meste bare og ha lagt som utmark
og ikke blitt benyttet til noe. Hensikten med planarbeidet
er å få regulert inn næringsområdet slik det ligger i dag,
ikke å gjøre nye tiltak. Det vil derfor ikke bli gjort inngrep
utover det området som allerede er opparbeidet. Pga.
dette samt at det ikke er gjort registeringer av
kulturminner og kulturmiljøer av betydning i og utenfor
planområdet, vil ikke planforslaget ha noen negativ
konsekvens i forhold til dette.

Figur 15: Flyfoto av området fra 2015. Kilde: atlas.no

6.9

VEG OG TRAFIKKFORHOLD

Tilkomst til planområdet går i dag via E16 og de kommunale veiene Kvamsvegen og Gaupåsvegen. E16 har en
ÅDT3 på 16800 biler (2015) og Kvamsvegen har en trafikkmengde opp til 788 ÅDT (2008). Ellers er det ikke
registrert trafikkdata for de kommunale veiene i området. Delene av Kvamsvegen og Gaupåsvegen som ligger
nær planområde har veibredder på rundt 5 meter. Næringsområdet sin tilkomst til Kvamsvegen har i dag gode
siktforhold, selv om utkjørselen ligger i en svak kurve. Dagens tilkomst framstår som den mest tjenlige og
trafikksikre tilkomstløsningen for området.
Fartsgrensene på de kommunale veiene er 50 km/t.

Figur 11. Veinett rundt planområdet. Kartgrunnlag: NVDB.

Figur 12. Oversiktlig tilkomst til næringsområdet.
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Fotgjengere / skolevei
Langs Kvamsvegen er det oppført fortau, og veien blir brukt til skolevei. Det er i dag fortau langs Gaupåsveien
som går forbi planområdet og videre nordover, ca.til Gaupåsvegen 271. Fortauene rundt planområdet er ca. 2
meter brede.
Kvamsvegen er i dag skolevei. Dette er videre omtalt under «Barn og unge – Skolevei».
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Figur 13. Kvamsvegen med vei og fortau.
Sykkel
Det er ikke opparbeidet egne sykkeltraséer i området i dag. Gaupåsvegen er imildertid merket som bydelsrute
for sykkel og bydelsruten er under opparbeidelse
6.10

STØY OG FORURENSING

Eksisterende bedrift produserer avløpsvann fra spyling av maskiner/kjøretøy. Dette går via oljeutskiller til
Kalsåsvannet. Overflatevann fra asfalterte flater på tomten drenerer til kummer og overvannsnettet på
tomten. Overvannsnettet går via sandfang til Kalsåsvatnet og Beitelvatnet.
Gjennom miljøtekniske undersøkelser fra 2008 og 2009 er avrenning fra planområdet kartlagt. En har til dels
funnet verdier av miljøgifter som overstiger forslag til grenseverdiene for sigevann. Det er usikkerhet knyttet
til hvor mye av disse giftene som er gått ut i Kalsåsvannet, da årlige vannmengder som drenerer gjennom
området er ukjent. Siden den gang har virksomheten endret sin bruk av området. Blant annet er midlertidig
lagrings-/sorteringplass for EE-avfall flyttet ut av området. I 2009 ble det opprettet pumpestasjon og
spillvassledninger fra Kvamsvegen 9 og 11 med tilknytting til offentlig VA i Gaupåsveien.
Planområdet ligger innenfor gul støysone. Støyen er knyttet til Kvamsvegen i øst. Det forekommer også noe
støy fra virksomheten innenfor planområdet. Driften er imidlertid underlagt regler for når det kan foregå
støyende aktivitet på området.

Figur 14) Kartet viser støy i tilknytning til planområdet

6.11

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING

Nærmeste bussholdeplass ligger i krysset mellom Gaupåsvegen og Kvamsvegen, og avstanden til planområdet er
ca 100 meter. Linje 91 stopper på ruten mellom Arna- og Åsane terminal. Mandag til fredag har bussen
avganger 30 ganger i døgnet og i arbeidstiden går bussen ca en gang i halvtimen hver vei.
6.12

VANN OG AVLØP

I 2009 ble det opprettet pumpestasjon og spillvassledninger fra Kvamsvegen 9 og 11 med tilknytting til offentlig
VA i Gaupåsveien.
6.13

ENERGI

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og benytter seg i dag av elektrisk energi.
6.14

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Nærmeste dagligvarebutikk finner man vest for planområdet i Ytre Arna. Her finner man også en rekke andre
private og offentlige servicetilbud. Ved Åsane i nord og i Indre Arna i sør, finner man større bydelssentre.
Haugland skole ligger ca. 600 meter sørvest for planområdet.
6.15

RISIKO

Spesielt tre tema framstår som viktige å undersøke for risiko. Dette er flom, trafikksikkerhet og naturmiljø-og
forurensing. Flomvurdering inngår i ROS-analyse under punkt 9.13. Trafikksikkerhet og naturmiljø er nærmere
utredet gjennom konsekvensvurderingen.
6.16

PRIVATRETTSLIGE BINDINGER

Ingen kjente.
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7

UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn omfattes av formskriften om
konsekvensutredning. Planforslaget blir omfattet av ny forskrift av 1.1.15 der det er krav om
konsekvensutredning for industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn
15 dekar. Planen utløser derfor i tillegg krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om
konsekvensutredning § 2, vedlegg 1 (planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriftene): ”
Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med
en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn 15.000 m2".
Reguleringsplanen samsvarer ikke med gjeldende kommuneplan da eksisterende tiltak ligger i LNF-område.
Plansituasjonen er noe spesiell da hensikten med reguleringsplanen i utgangspunktet ikke er å legge til rette
for nye byggetiltak. Bergen kommune har likevel satt ned krav om konsekvensutredning.
Konsekvensutredningen er gjort på bakgrunn av fastsatt planprogram (vedtatt Bergen kommune 13.06.2013).
Planprogrammet har vært på offentlig ettersyn, og alle involverte parter har fått mulighet til å komme med
merknader.
Metode
Konsekvensutredninger skal så langt det er mulig basere seg på foreliggende kunnskap. Der det ikke foreligger
kunnskap om viktige forhold skal det innhentes ny informasjon. Håndbok V712 Konsekvensanalyser er brukt som
utgangspunkt for utredningen, og i henhold til denne er konsekvensene vurdert med utgangspunkt i;
Verdi –
Omfang –
Konsekvens –

hvor verdifullt temaet er innenfor
planområdet; dagens situasjon
hvilke inngrep planforslaget vil medføre for
de ulike temaene
avveiing mellom fordeler og ulemper et tiltak
vil medføre

Verdi blir vurdert mot en tredelt skala; liten-, middels- eller
stor verdi.
Det vil bli brukt en tredelt skala for å vurdere konsekvensene;
positiv (+), ingen (0) og negativ (-). De positive og negative
konsekvensene er gradert på følgende måte:
Liten positiv (+)
Middels positiv (++)
Stor positiv (+++)
Meget stor positiv (++++)

Liten negativ (-)
Middels negativ (--)
Stor negativ (---)
Meget stor negativ (----)

Gjennomgående er framstillingen av konsekvens gjennom verdi
og omfang fra håndbok V712 benyttet. Tema knyttet til
«trafikksikkerhet» og «konsekvenser for naboer» kan vurderes
som prissatte konsekvenser. Denne framgangsmåten er likevel
ikke treffende da metoden er tilpasset større vegprosjekter,
med utgangspunkt i kostnad/nytte og derav prissetting av
prosjektet. Dette er ikke aktuelt i denne saken. En har derfor
valgt å utrede også disse temaene med konkret skildring av
vekting for verdi og omfang med utgangspunkt i ikke-prissatte
konsekvenser – nærmiljø og friluftsliv. Vurderingen derfor framstilt
gjennom konsekvensviften kjent fra håndboken.
Tema
Utover de generelle hovedtema som er skissert gjennom håndbok V712, har en angitt undertema som skal være
treffende og konkrete i forhold til de problemstillingene reguleringsplanen reiser.
Temaene under er vurdert for videre utredning og i tråd med hva planprogrammet legger opp til. Selve
utredningen vil være konkretisert rundt undertema forurensing, strandlinje, konsekvenser for naboer.
Naturmiljø
- Forurensing
- Strandlinje
Nærmiljø
- Konsekvenser for naboer
- Trafikksikkerhet
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I tillegg til de ovennevnte tema var det også ett tema til som planprogrammet la opp til, bybilde - overordnede
konsekvenser ved endring av LNF-formål. Dette tema har man imidlertid ikke valgt å ta videre i
konsekvensutredningen da man har vurdert at dette temaet blir tilstrekkelig omtalt/dekket av de andre
temaene.
Utover foreslåtte tema for konsekvensutredning, vil en vurdere alle relevante tema for et planarbeid av denne
størrelsen i planbeskrivelsen til planen. De valgte temaene er gjennomgått med Bergen kommune på
oppstartsmøte 17.11.2011.
Alternativer som er utredet
Konsekvensene av tiltaket vil bli målt ved å sammenligne forventet tilstand etter tiltaket, med forventet
tilstand uten tiltak. For å kunne si noe om konsekvensene av noe, må en også ha et referansealternativ som
dette kan vurderes opp mot. Referansealternativet vil bli omtalt som 0-alternativet, og vil være forventet
tilstand dersom tiltaket ikke gjennomføres. 0-alternativet omfatter ikke bare dagens situasjon, men også
planer som allerede er vedtatt gjennomført uavhengig av tiltaket. Dette vil som oftest omfatte vedtatte
utbygginger og generell trafikkøkning.
Planforslaget slik det fremgår av plankartet og planbestemmelsene vil omtales som alternativ 3.
Grunnlaget for å kreve konsekvensutredning er i stor grad knyttet til naturverdiene rundt omliggende vassdrag.
Alternativene som er framstilt er i hovedsak et resultat av dette. Alternativene vil derfor i mindre grad angå
realitetsendringer for de andre tema i konsekvensutredningen. De er likevel vektet og vurdert.
Fire ulike alternativ er utredet. De skisserer ulike løsninger for tilbakeføring av nylig utfylt areal nær
Kalsåsvatnet, samt skjerming av området mot omliggende LNF-område.
Alt. 0 Dagens situasjon, beplanting av nyere fylling.
Alt. 1 Tilbakeføring av et 40-meters belte med vegetasjon i strandsonen til Kalsåsvatnet. Økt høyden på
eksisterende voll i sør til 2,5 meter, samt oppført ny voll langs den vestlige grensen på 2,5 meter.
Alt. 2 Tilbakeføring av et 50-meters belte med vegetasjon i strandsonen til Kalsåsvatnet. Økt høyden på
eksisterende voll i sør til 2,5 meter.
Alt. 3 Buffersone mot Kalsåsvatnet på 30 meter, ca. likt dagens situasjon. Økt høyden på eksisterende voll i sør
til 2,5 meter, samt oppført ny voll langs den vestlige grensen på 2,5 meter.
Den ene rapporten som er utarbeidet i forbindelse med KU-vurderingen, NNI 428 - Naturfaglig vurdering av
inngrep i våtmark samt vurdering av alternativer for fremtidig arealbruk, har man har sett på konsekvensene av
alle de ulike alternativene. Det viser seg der at de ulike avstandene på grøntbufferen fra Kalsåsvatnet til
næringsområdet ikke har noen vesentlig betydning. Om man har en grøntbuffer på 30 meter eller 50 meter har
svært lite å si. Vurderingene som er gjort i forhold til mest egnet avstand på grøntbufferen er gjort under
punkt 6.2 i rapporten.
I den andre rapporten som er utarbeidet i forbindelse med KU-vurderingen, NNI 427 - Vurdering av forurensning
og miljøstatus i det omgivende vannmiljøet i Gaupåsvassdraget, har man sett på lokalisering av forurensing i og
rundt planområdet. Det viser seg i denne rapporten at Rivenes as ikke er en bidragsyter av betydning i forhold
til forurensing til vassdraget og at det de forurenser lett kan reduseres ved avbøtende tiltak. Hovedkilden til
forurensing er mest sannsynlig fra en eldre bossfylling lenger nord for planområdet. Dette er omtalt under
punkt 4 i rapporten.
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Alternativ 0
Alternativ 0 viser dagens situasjon. Del av areal mot Kalsåsvatnet ble masseutskiftet og opparbeidet til
parkeringsplass i 2006, men ble påfylt masser for tilbakeføring av grøntareal i 2012.
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Figur 15. Alternativ 0

Alternativ 1
Alternativ 1 viser en tilbakeføringsgrad på 40 meter fra Kalsåsvatnet, der utlagte masser fjernes med mål om
tilbakeføring av arealet til opprinnelig naturtilstand er gjennomførbar. Dette alternativet med en buffersone
på 40 meter kom som et krav fra Grønn etat i merknad ved varsling av oppstart og ble også vedtatt av bystyret.
Høyden på jordvollen i sør vil også bli økt til 2,5 meter, samt at det vil bli oppført ny voll langs den vestlige
grensen på 2,5 meter.
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Figur 16: Alternativ 1

Alternativ 2
Alternativ 2 viser en tilbakeføringsgrad på 50 meter, der utlagte masser fjernes med mål om tilbakeføring av
arealet til opprinnelig naturtilstand er gjennomførbar. I fagnotatet til planprogrammet, vedtatt av bystyret,
ble det blant annet stilt krav om at ett av alternativene skulle ha en tilbakeføringsgrad på mer enn 40 meter.
Det er derfor valgt en tilbakeføringsgrad på 50 meter som alternativ 2. Høyden på jordvollen i sør vil også bli
økt til 2,5 meter.
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Figur 17: Alternativ 2

Alternativ 3
Alternativ 3. øke høyden på jordvoll til 2,5 meter, samt etablere jordvoll langs den vestlige grensen av
næringsarealet. Buffersone mot Kalsåsvatnet er på 30 meter, lik Alt. 0. En ønsker å vurdere om dette kan gi
redusert innsyn og støy ut av området. Dette er særlig aktuelt mot sør, der næringsområdet grenser mot
boliger. Vollen skal beplantes i ytre sjikt.
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Figur 18. Alternativ 3

Avbøtende tiltak
Justeringer og endringer av alternativene som er gjort underveis er bakt inn i vurderingene av omfang, og er
ikke omtalt som avbøtende tiltak. Dette er i henhold til håndbok V712 der det presiseres at avbøtende tiltak
ikke skal inngå i omfangsvurderingen, og heller ikke i konsekvensen for alternativet. For foreslåtte avbøtende
tiltak er det angitt ny konsekvens ved gjennomføring av disse tiltakene. Det er viktig å understreke at disse
ikke er forpliktende for tiltakshaver, og at det ikke foreligger krav til gjennomføring av disse.

7.1

NATURMILJØ – STRANDLINJE

Temaet naturmiljø omfatter i første rekke biologisk mangfold i strandsonen. Hovedfokuset i vurdering av
tiltakets konsekvens er biologisk mangfold i selve planområdet, men også omkringliggende områder vil bli tatt
med i vurderingen da det er viktig å se naturmiljøet i en større sammenheng. Selv om naturverdiene i første
rekke er ventet knyttet til strandsonen, er verdiene på omliggende innmark også tatt med i vurderingen.
7.1.1
Metode
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NNI gjennomførte våren 2012 en utredning for tema biologisk mangfold knyttet til næringsarealet. Denne gikk
ut på å vurdere en utfylling i et mindre våtmarksareal ved næringsområdet. Den foreliggende utredningen fra
2015, NNI 428 som tema naturmiljø – strandlinje bygger på, er en oppdatering av 2012 rapporten og er gjort av
Cand. Real. Arnold Håland, NNI. Denne rapporten må også sees i sammenheng med utredningen rundt tema
forurensing og miljøstatus av vannmiljøet i nærområdet (jfr. Håland & Simonsen 2015). I tillegg til befaring av
tiltaksområdet, med fokus på inngrep og nylig gjennomførte avbøtende tiltak (tildekking av massefyllingen med
jordmasser), ble hele våtmarkskomplekset undersøkt mht. status for våtmarksfugler i hekkesesongen 2012.
Vurdering av verdi, omfang og konsekvens er gjort i henhold til kriterier redegjort for i Håndbok V712
Konsekvensanalyser.
7.1.2
Dagens situasjon
Nærområdet til Rivenes sin næringseiendom er dominert av løvskog i nord. I strandsonen i vest mot
Kalsåsvatnet og mot kulturmark/fuktenger i øst er det gjennomgående sumpskog dominert av gråor og bjørk. I
sørøst grenser eiendommen inn mot lokal vei. Tiltaksområdet per i dag består av innfylte stein- og jordmasser,
plassert i natur som mest sannsynlig var sumpskog og flommark. Grunnlaget for denne vurderingen er
observasjon av hvilke naturtyper og vegetasjon som nå finnes tett innpå fyllingen. I et større perspektiv med
fokus på det store landskapet, er området preget av kulturmark og en rekke innsjøer og elver mellom disse.
7.1.3
Verdi
Området rundt Haugland og Kalsås er viktige naturområder både i Bergen kommune og regionalt.
Våtmarksområdet ble tidlig på 1990-tallet verdsatt som et økologisk viktig område for vannfugler (Håland &
Monsen 1992) og tatt inn i Grønn Plan for Bergen kommune i 1993. Statusen som økologisk viktig område har
området fortsatt og våtmarksområdet er nå innført i den nasjonale Naturbasen som et viktig viltområde.
Kulturlandskapet, strandsoner og vann som man finner her er viktige hekke -og beiteområder for mange
fuglearter, og en del av fugleartene er registrert som rødlistearter.

Planområdet

Figur 19: Utsnitt fra kart om grøntfaglige interesser fra 2010, Bergen kommune. Kartet
viser at vassdraget rundt planområdet er markert som viktige viltområdet (rød skravur).

I den naturfaglige rapporten i 2012 ble det bemerket at området er viktige hekkeområder for andefugler som
stokkand, krikkand og toppand. I tillegg forekommer andre andearter i trekktidene, for eksempel er brunnakke,
stjertand, taffeland og laksand påvist. Kvinand overvintrer fast i Kålsåsvatnet dersom det ikke er is på vannet.
Andefuglsamfunnet har vært relativt stabilt de siste 25 – 30 år (Håland upubl).
Tidvis bruker også andre vannfuglarter området, f.eks. er den rødlistede dvergdykkeren (kat. NT – Kålås mfl
2010) påvist i området, det samme er også kanadagås og grågås. Gråhegren sees regelmessig i området, på jakt
etter fisk og amfibier. Denne forekommer alltid i lite antall. Den rødlistene strandsnipen (kat. NT) hekker i
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området, og er påvist både ved Kalsåsvatn, ved elven til Beitelsvatn og i Gaupåsvatn. Næringsressurser fra det
akvatiske miljøet er også svært viktig for svaler (låvesvale, sandsvale, sangsvale og taksvale) og den
rødlistereregistrerte arten tårnseiler (rødlistet – Kat. NT).
I tillegg til vannfuglene og andre arter som nytter ressurser i det akvatiske miljøet, dvs. som er nært knyttet til
vann og elver, er også selve strandsonen og kulturmarkene viktige for flere vadefuglarter, som vipe (rødlistet –
Kat. NT) og de etter hvert fåtallige rødstilker og enkeltbekkasiner (alle 3 arter ble påvist våren 2012). I
kulturmarkene er også fiskemåke (rødlistet – NT) en frekvent gjest, på jakt etter insekter, meitemark etc. i
perioden inn mot egglegging (primo mai). I tillegg oppholder stær (rødlistet – kat. NT) seg fast i engene ved
Kålåsvatnet. Kombinasjonen strandsone – vierkratt/busker og kulturmark er også nøkkelhabitater for arter som
sivspurv, tornsanger og buskskvett (alle 3 arter etablert i området i 2012).
I fuktenger i området ble den sjeldne og rødlistene gresshoppesangeren påvist i juni 2011 (kat. VU) og sist ble
åkerrikse registrert i våt kultureng like øst for planområdet siste uken i mai 2012. Arten er kritisk truet i Norge
(kat. CR – Kålås mfl 2010). Viktige områder for mange fuglearter, inkl. mange rødlistede arter, er således
større enn det som er avgrenset i Naturbase, dvs. kulturmarkene må også inkluderes i det som er et regionalt
viktig natur- og kulturlandskap (en egen avgrensning er vist i Naturbase for Gaupåsvatn – ikke vist her).
Planområdet ligger således midt i et økologisk viktig område, noe som krever hensyn ved drift og
arealforvaltning.
Fyllingen i planområdet, som nå er jorddekt, sees i landskapsbildet. På sikt vil det imidertid etablere seg
strandskog her, noe som vil skjule strandsoneavsnittet som man finner i dag. Strandsonen i front av etablert
fylling er imidlertid intakt, et viktig forhold når det gjelder områdets funksjon og kvalitet for vann- og
våtmarkstilknyttede planter, dyr og fugler. Intakt strandsone har også en positiv landskapsmessig innflytelse
ved at selve strandsonen ikke er fragmentert av inngrep. Generelt er inngrepsstatus i strandsonen god både for
Kalsåsvatn og Beitelsvatn, mens Gaupåsvatn har mange inngrep i sin strandsone (i tillegg til regulering).
For nærmere illustrasjoner og bilder blir det vist til NNI-rapport 428.

Verdi – naturmiljø strandlinje
Naturmiljø - strandlinje er vurdert til å ha middels til stor verdi. Dette er særlig begrunnet med artsog individmangfoldet i og nær planområdet. Innenfor strandsonen er det påvist flere arter som er nær
truet. Området er del av et kartlagt rasteområde for andefugler med vekting 3 (indikerer middels verdi
jf. V712). Øst for planområdet er det påvist gresshoppesanger som er en sårbar art (indikerer stor verdi
jf. V712).

7.1.4

Omfang av tiltaket

Planen vil ikke medføre nye byggeformål eller nedbygging av naturområder. Følgende konklusjoner kan trekkes
fra den naturfaglige rapporten som er utarbeidet:




Alt. 0 er dagens situasjon, der en buffersone allerede er etablert og revegetert. Alternativet fungerer
sannsynligvis tilfredsstillende mht. skjerming av støy og med en tilfredsstillende landskapsmessig
virkning. På sikt vil sannsynligvis strandskogen øke i omfang, noe som vil øke skjermingseffekten.
Alternativets utfordring er å sikre at ikke avrenning skjer fra parkeringsplass/anlegg og inn i våtmark
og innsjø (jfr. Håland & Simonsen 2015). I forhold til forslag gitt i tidligere rapport (Håland 2012), der
naturlig revegetering ble anbefalt, er dette fulgt opp, jfr. dagens situasjon. Status bør kvalitetssikres
ved å fjerne eventuelle svartelistede planter (i samråd med biolog).
Alt. 1 og alt. 2 der utlagte masser fjernes med mål om tilbakeføring av arealet til opprinnelig
naturtilstand, er gjennomførbar. Det er lagt opp til at høyden på eksisterende jordvoll økes til 2,5



meter, samt at det i alt. 1 vil bli oppført ny voll langs den vestlige grensen på 2,5 meter. En høyere
voll enn i dag vil skjerme noe bedre enn dagens jordvoll, men vil ellers ikke ha noen spesiell positiv
effekt på lokalt naturmangfold. Naturtilstand var tidligere åpen våtmark og myr, før skogen kom
tilbake gjennom reetablering/gjenvekst. Omgivende skog har i dag karakter av sumpskog, dominert av
gråor og bjørk. Fjerning av masse i de 2 alternativene, der alt. 2 er mer omfattende med en 50 meter
sone mote Kalsåsvatnet, vil resultere i et åpent jordfelt som sannsynligvis vil fylles med vann.
Prosessen videre mot en ny naturtilstand vil så ta mange år, men resultatet vil ikke bli likt
utgangspunktet (naturtilstanden før inngrep), men vil ende opp med et lignende habitat og lignende
vegetasjon som omgir næringsområdet i dag. En slik løsning vil imidlertid ha med seg utfordringer
knyttet til overgang til industri og lagerområde ved at flomsonen vil komme helt inn mot
parkeringsplasser/oppstillingsplass, noe som kan medføre en negativ påvirkning på vannressursen som
vil ligge tett inn på areal med ulike næringsaktiviteter (jfr. Håland & Simonsen mht. dagens
miljøtilstand og forurensningspunkt i nord). Gjennomføres et av disse alternativer vil et noe større
sumpskogareal bli resultatet på sikt, og med en litt større bæreevne mht. de planter og dyr som vil
inngå i dette økosystemet (resultat litt større bestand av de enkelte arter som vil inngå i de lokale
plante- og dyresamfunn). Gevinsten vil i størst grad omfatte småskala arter, dvs. arter som ikke
trenger så store arealer (planter og virvelløse dyr). Arealet er såpass lite at for fugler/vilt vil denne
arealøkningen ha begrenset effekt på lokale populasjoner. Alt. 1 og Alt. 2 vil bli marginalt bedre for
arter knyttet til denne naturtypen, sett i forhold til dagens situasjon (Alt. 0). Dersom ressursbruk tas
med i bildet (fjerning av masser og tillaging at et nytt våtmarksparti (med buffer)), blir det relativt
lite å vinne arealmessig dersom vi ser på hele Kalsåsvatnet samlet og vannets/våtmarkens funksjon for
vannfugler og andre arter. Det som er særlig viktig er at selve strandsonen ved normalvannstand ikke
blir fylt igjen. Dagens buffersone (observert i 2012 og 2015) har en god funksjon ved at både
stokkender, toppender og enkeltbekkasin ble påvist næringsaktiv tett inn på jordvollen/buffersonen.
Ser vi med litt større perspektiv er arealet av naturmark som er tapt relativ lite og de gjennomførte
tiltak (Alt. 0) vil sikre en god funksjonalitet for fugler og dyr, samt at etablert voll vil være en god
buffer mht forstyrrelser, støy og forurensning. Direkte avrenning fra plassen bør unngås (for alle
alternativ) og overvann kontrolleres og sikres (kartlegging av forurensningssituasjonen i 2015 avdekket
problem mot nord som det bør ordnes opp i – jfr. Håland & Simonsen 2015).
Alt. 3 er lik dagens situasjon (Alt. 0), men forskjellig ved at det er lagt på en forhøyet jordvoll på 2,5
meter, samt en ny jordvoll i vest med samme høyde. En høyere voll enn i dag vil skjerme noe bedre
enn dagens jordvoll, men vil ellers ikke ha noen spesiell positiv effekt på lokalt naturmangfold.
Etablering av en slik forhøyet voll vil heller ikke kreve så store tiltak (mer jordmasser), og kan
anbefales sammen med andre tiltak.
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Omfang – naturmiljø strandsone
Alt 0: Dagens situasjon og ingen endringer for biologisk mangfold. Intet omfang.
Alt. 1: Et noe større sumpskogareal vil bli resultatet på sikt med en litt større bæreevne mht de planter og
dyr som vil inngå i dette økosystemet.
Alt. 1: Omfanget er vurdert til lite til middels positivt, da forbedringen bare vil være marginal.

Alt. 2: Et noe større sumpskogareal vil bli resultatet på sikt med en litt større bæreevne mht de planter og
dyr som vil inngå i dette økosystemet.
Alt. 2: Omfanget er vurdert til lite til middels positivt, da forbedringen bare vil være marginal.

_____________________________________________________________________________
Alt. 3 Vil bli lagt til en høyere jordvoll som vil skjerme noe bedre enn dagens jordvoll, men vil ellers ikke ha
noen spesiell positiv effekt lokalt på naturmangfold.

7.1.5
Avbøtende tiltak
Følgende avbøtende tiltak bør settes i kraft for å forsterke den positive konsekvensen tiltaket vil gi for
naturmiljøet langs strandlinjen.
o Bearbeide jordmassen og fjerne uønskede elementer.
o La stedegen vegetasjon etablere seg, dvs. jordflaten behøver ikke sås til. På sikt vil det sikre
en naturlig overgang mot intakt strandsone.
o Dersom uønskede plantearter etablerer seg (noe som ofte kan skje via tilførte jordmasser),
bør slike fjernes. Særlig gjelder det hvis svartlistede arter skulle etablere seg.
o Anlegget bør sikres slik at det ikke skjer uheldig avrenning til vann og våtmark, for eksempel
via rengjøring av lastebiler, uhell etc., dvs. tema lokal forurensning må fokuseres via
prosedyrer og overvåking.
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7.1.6

Oppsummering av konsekvenser

Naturmiljø - strandlinje
Verdi:

Middels til stor

Alt 0:
Omfang:
Konsekvens:

Intet
Ingen konsekvens

Alt 1:
Omfang:
Konsekvens:

Liten til middels
Middels positiv konsekvens.

Alt 2:
Omfang:
Konsekvens:

Liten til middels.
Middels positiv konsekvens.

Alt 3:
Omfang:
Konsekvens:

Liten til middels.
Middels positiv konsekvens.
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1,2,3
0

7.2

NATURMILJØ – FORURENSING

Temaet omfatter forurensing til vann og grunn fra eksisterende næringsområde, samt tilgrensende områder.
Hovedfokus er avrenning fra oppstillingsplass rundt eksisterende næringsbygg. Også utslipp fra næringsbyggene
er vurdert.
Utgangspunktet for vurderingene er at overflatevann skal behandles med lokal fordrøyning og følge Bergen
kommune sin VA-norm. Eksisterende vannveier skal holdes åpne, men avløpsvann fra tomten som kan inneholde
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olje o.l. skal føres inn på avløpsnettet.
7.2.1
Metode
Det er gjort en utredning som tar for seg konsekvenser av dagens drift mht. forurensing i det nære vannmiljøet
i Gaupåsvassdraget, som tema naturmiljø – forurensing bygger på. Feltarbeid, analyser og rapportering er
gjennomført i perioden april-juli 2015. Arbeidet er utført av NNI ved fagbiologene Cand. Real. Arnold Håland og
Dr. scient Åge Simonsen.
I dette prosjektet har NNI benyttet bunndyr i littoralsonen i innsjøer og fra utvalgte stasjoner i elv som et
grunnlag for å vurdere ulike typer negativ påvirkning og for klassifisering av miljøtilstanden i vannmiljøet.
Prøver ble tatt i et utvalg av stasjoner i vassdraget, lokalisert i nærheten av næringsvirksomheten som er til
vurdering i denne utredningen, samt i avsnitt ovenfor og nedenfor næringsområdet.
Når det gjelder forurensede stoffer i vann så er det et stort utvalg å velge i, både uorganiske og organiske
forbindelser. I dette prosjektet er det valgt en del standard parametre som tungmetaller (8 ulike, blant annet
kvikksølv (Hg) og kadmium (Cd)) og organiske forbindelser som PAH og PCB. I tillegg er sporing av
oljekomponenter gjort vha THC og TBEX-analyser. Lab-analysene er gjennomført av akkreditert laboratorium,
EuroFins AS i Bergen.
Vurdering av verdi, omfang og konsekvens er gjort i henhold til kriterier redegjort for i Håndbok V712
Konsekvensanalyse, kapittel 6.5 – naturmiljø.
7.2.2

Dagens situasjon

Utredningen er knyttet til kommunens krav om en vurdering av om næringsvirksomheten knyttet til
Kvamsvegen 9-11 på en uønsket måte påvirket vannmiljøet i Gaupås- vassdraget generelt og de nære
vannforekomster spesielt. For å avklare dette spørsmål er det lagt opp til en 2-delt undersøkelse i området.
Første del omfatter kartlegging av et utvalg miljøgifter i sedimenter i vannmiljøet (tungmetaller, PAH, PCB
mfl). For det andre er det lagt opp til kartlegging av dyreliv i vann som grunnlag for å fastlegge miljøstatus
etter nasjonal standard (jfr. Veileder 2:2013). Med grunnlag i nevnte undersøkelser vil kjent påvirkning og
forurensning/miljøstatus bli drøftet, også med hensyn på et eventuelt behov for avbøtende tiltak (hvis
problemområder blir avdekket). Det vil også bli benytte resultater fra annen miljøkartlegging som tidligere er
gjennomført i Gaupåsvassdraget.

Lokalisering av prøvestasjoner. Bunndyr er kartlagt på alle stasjoner unntatt st.14 Sedimentprøver er tatt i st.
1,3,4A,4B og 14. R viser lokalisering av næringsvirksomheten til Rivenes as. Hentet fra rapport NNI 427 s. 19.

Oppsummering om forurensning og miljøstatus
Det er satt hovedfokus på miljøstatus i henhold til organisk belastning (ASP-indeksen) da det ikke er
forsuringsproblemer i de avsnitt i vassdraget som er undersøkt i dette prosjektet. I en større analyse ble det
funnet en viss forsuringsbelastning i en av tilførselselvene lengre oppe i vassdraget (jfr. Håland & Simonsen
2015 – in prep).
Organisk belastning – samlet oversikt
Samlet oversikt for organisk belastning er vist i figur under der det øvre punktet i jordbrukskanalen og 2
strandsoneavsnitt i Beitelsvatnet (røde firkanter) kommer ut med svært dårlig miljøstatus, mens status er
dårlig ellers, bortsett fra elveavsnittet midt mellom Kalsåsvatn og Beitelsvatn er i klasse moderat miljøstatus.
God gjennomstrømming i elven og tidvise flommer bidrar sannsynligvis til god utspyling i vannforekomsten. I
forhold til påvirkning fra jordbruket (for eksempel gjødsling) er resipientkapasiteten i elven rimelig god.

Organisk belastning i sentrale deler av Gaupåsvassdraget, vist med klasse miljøstatus. Rød: svært dårlig;
orange: dårlig; gul: moderat; grønn: god og blå: svært god tilstand. Data fra de øvre elver er hentet fra Håland
& Simonsen (2015). Hentet fra rapport NNI 427 s. 33.
Metallbelastning – samlet oversikt
For påvirkningsfaktorer fra eldre deponier lengre opp i vassdraget og eventuell påvirkning fra Rivenes sin
næringsvirksomhet, er bunndyrfaunaen analysert. Bortsett fra i elven mellom Kalsåsvatn og Beitelsvatn, samt
det nedre punktet i jordbrukskanalen (som begge hadde moderat tilstand), viste de andre avsnittene dårlig
tilstand mht metallforurensing, se figur under.

Metallbelastning i ulike avsnitt i vassdraget og det nære influensområdet til næringsvirksomheten i Kvamsvegen
og ovenfor og nedenfor i vassdraget. Farge angir ulike tilstandsklasser: Rød: svært dårlig tilstand; orange:
dårlig tilstand; gul: moderat tilstand; grønn: god tilstand, og blå: svært god tilstand. Hentet fra rapport NNI
427 s. 34.
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Tilstand i de ulike vannmiljøer – sammenligning av bunndyrdata og sedimentdata
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Lokalisering av prøvestasjoner
Jordbrukskanal
Jordbrukskanalen ovenfor Rivenes (st. 4A) har et moderat metallkontaminert sediment. Grenseverdien for
økologisk risiko er klart overskredet. Stasjonen har svært dårlig miljøtilstand mht organisk belastning og er
sterkt sedimentert, forsuret og moderat saltpåvirket.
Lenger nede i kanalen, i et avsnitt rett ved siden av bedriften (st. 4B) er tilstanden vesentlig bedre, og har god
til svært god tilstand mht. metall i sedimentene, men også her er grensen for økologisk risiko overskredet.
Stasjonen har dårlig, men noe bedre miljøtilstand mht. organisk belastning enn st. 4A ovenfor, men er sterkt
sedimentert, forsuret og moderat saltpåvirket. Totalt sett har likevel lokaliteten litt bedre miljøtilstand enn
lokaliteten ovenfor som ligger nærmere et eldre deponi i nord.
Elvelokaliteter
Beitelselven (1A og 1B) har ikke forhøyede konsentrasjoner av metall i sedimentene. Moderat miljøtilstand
mht. metallbelastning i vannmassene. Stasjonen har moderat miljøtilstand mht. organisk belastning og er kun
litt sedimentert. Det er ingen tegn på forsuring eller saltpåvirkning.
Kalsåselven (midtre del, st. 9), som har avrenning til Kalsåsvatnet, har en dårlig miljøtilstand mht. organisk
belastning og er sterkt sedimentert, men ikke forsuret og kun moderat saltpåvirket. Metall-indeksen er høyere
enn gjennomsnittet for elvestasjonene i vassdraget. Metallindeksen indikerer derfor dårlig miljøtilstand mht.
metallforurensing.
Innsjølokaliteter
Det er størst organisk belastning i Beitelsvatnet på prøvestasjonen på vestsiden av vannet (st. 2B) og utenfor
utløpet av jordbrukskanal (st. 5). Den økologiske statusen mht. organisk belastning er svært dårlig.
Beitelsvatnet totalt sett har dårlig miljøtilstand med hensyn til organisk belastning. Metallkonsentrasjonene i
sedimentet (prøve S5) er svært lav, og lavere enn gjeldende bakgrunnsverdier. Beregnet metallindeks tilsier
imidlertid moderat miljøtilstand mht metallbelastning i vannet.
Strandsonen i Kalsåsvatnet utenfor industriområdet (st. 3) i det SØ-bassenget, har også dårlig miljøtilstand, på
grensen til svært dårlig. Den økologiske miljøtilstanden er også dårlig lengre oppe i Kalsåsvannet (lengre nord på prøvestasjon 7), og dårligere i Beitelsvatnet nedenfor. Sedimentet i dette området er moderat
metallkontaminert. Beregnet metallindeks tilsier dårlig miljøtilstand mht. metallbelastning i vannmassene.
Kalsåsvatnet, sørvest for industribedriften (st. 6), har også dårlig miljøtilstand mht. organisk belastning, men
synes ikke å være metallbelastet, sett for forhold til strandsonen nær industribedriften (st. 3).
Lenger nord i innsjøen (st. 7) er den økologiske miljøtilstanden også dårlig, men helt på grensen til en moderat
tilstand, dvs. bedre enn i det SØ-bassenget. Stasjonen er også metallbelastet.
MILJØTATUS OG FORSLAG TIL TILTAK
Vannforskriften setter som mål at minst god tilstand i vannforekomstene skal være nådd seinest i 2015 for
vannområder i første planperiode, og innen 2021 for resten av landet.
De undersøkte vassdragsavsnitt i Gaupåsvassdraget viser at de midtre deler av vassdraget generelt har dårlig
miljøstatus mht. organisk belastning, men også med belastning av miljøgifter som flere tungmetaller (jfr.
resultater i rapport 427). Analyser av bunndyr på en rekke stasjoner viser et spekter av ulik påvirkning, og
sediment- analysene er sammenfallende med konkluderte miljøtilstander som er gjort vha. bioindikatorer
(bunndyr). Resultatene samsvarer også godt med en del tidligere miljødata fra ulike avsnitt undersøkt i

Gaupåsvassdraget, til dels fra samme prøvetakingsområder i Kalsåsvatnet og i kanalen ved bedriften (jfr.
Eilertsen & Hellen 2013, Multiconsult 2014). Noen prøver fra nedenforliggende Gaupåsvatnet indikerer en
generelt lavere forurensningsbelastning og med andre stoffer involvert, dvs. med størst belastning fra bly og
nikkel i sedimentene (Velle et al. 2014), kontra kobber som det viktigste i Kalsåsvatnet.
Stasjon 3, tett ved Rivenes sin næringseiendom, har også svært dårlig miljøtilstand som krever avbøtende
tiltak. Våtområdet langs bedriftens nordside har avrenning fra næringsområdet som det må ordnes opp i.
Grenseverdiene for økologisk risiko mht forurensing av bunnsediment er overskredet for kopper, sink og de
fleste PAH forbindelsene. Forurensningsnivået i dette avsnittet er så stort at det er viktig og nødvendig med
avbøtende tiltak. Sett i forhold til dette så var ikke miljøtilstanden i nærliggende strandsone (bunndyr - st. 3)
dårligere enn i andre deler av Kalsåsvatnets SØ-basseng, mens forholdene var noe bedre i strandsonen nord i
hovedbassenget. Likeledes var miljøtilstanden i nedenforliggende Beitelsvatnet også dårlig. Forholdene ved st.
3 viser at den lokale våtmarken gir en viss renseeffekt kontra det lokale utslippspunktet som ligger i sumpskog
15 – 20 meter innenfor. Et aspekt er at ved flomvannstand i vassdraget vil det forurensede punktet (st. 3) stå i
direkte kontakt med vannmiljøet i Kalsåsvatnet. I slike situasjoner vil risiko for spredning av uønsket
forurensing være større enn ved normalvannstanden. Det kan finnes ulike metoder for å stoppe forurensningen
i dette punktet, men etablering av minimum en 2-delt rensekum, som ligger høyere enn høy flomvannstand, er
en aktuell og anbefalt løsning. Detaljert teknisk løsning av et slikt renseanlegg må imidlertid detaljplanlegges
og ligger utenfor denne utredning.
Siden prøvestasjonene i innsjøene (Kalsåsvatnet og Beitelsvatnet) viste moderat til dårlig miljøtilstand mht.
organisk belastning, kreves forbedring av denne, opp til god miljøtilstand, dette i henhold til Vanndirektivet.
Tiltak tilhører den offentlige vannforvaltningen. Den dårlige tilstanden i vassdraget skyldes flere ulike
belastninger, der organisk belastning fra landbruk (og kloakkutslipp?) synes viktig, mens når det gjelder
miljøgifter som tungmetaller er sannsynligvis flere eldre deponier/bossplasser hovedårsaken til den dårlige
statusen mht. disse forurensningselementer. Eldre deponi i nord, ved E16, er sannsynligvis verstingene i
vassdraget som helhet, der avrenning er synlig og viser markante jernutfellinger og med sannsynligvis livløse
vannmiljøer som har avrenning til hovedvassdraget (prøvetaaking i disse områdene er ikke gjennomført da det
ligger utenfor dette tiltakets influensområde). Dårlig status på en stasjon i Kalsåselven, like nedenfor samløpet
(st. 9) fra deponiavløpet, bekrefter denne antagelsen, jfr. også Håland & Simonsen(2015 – in prep) som har
data og miljøstatusklassifisering fra flere vassdragsavsnitt lengre opp i Gaupåsvassdraget.
Kanalen øst for bedriften Rivernes (st.4A og 4B) er en kunstig jordbrukskanal. Regelverket for SMVF (og andre
kunstige/menneskeskapte vannforekomster) gjelder derfor for denne kanalen, som har en svært dårlig
miljøtilstand og til dels er metall- belastet (trolig grunnet avrenning fra gamle bossdeponier), dels belastet
med organiske forbindelser. Det er derfor krav i gjeldende forskrift om gjennomføring av avbøtende tiltak
(dersom disse er kostnadsakseptable og ikke medfører uakseptable negative problem), og som gir best mulig
økologisk tilstand i vannforekomsten. I dette området er også grenseverdiene for økologisk risiko mht.
forurensing i sediment overskredet for flere stoffer, noe som utløser krav om tiltak. Sedimentanalysen og
bunndyrdata viser at det øvre avsnittet i kanalen, som ikke kan være påvirket av Rivenes sin bedrift, har en
dårligere status og mer belastning enn avsnittet i kanalen lengre nede (avsnitt lokalisert tett ved
næringsarealet). Bygging av en 3-delt rensedam nedenfor det gamle deponiet vil kunne avgrense uønsket
avrenning mot Beitelsvatn som pt har en dårlig miljøstatus. Ansvaret for et slikt tiltak er uklart, men
hovedregelen er klar: forurenser betaler.
7.2.3
Verdi
Avrenning av forurenset vann med blant annet evt. tungmetaller og organiske forbindelser vil kunne få
konsekvens for dyre- og planteliv i Kalsåsvatnet med omliggende våtmarksområde. Verdisettingen følger derfor
vurderingen gjort under kapittel 7.1 naturmiljø – strandsone.
Strandsoner og vann utgjør viktige leveområder for mange fuglearter mellom Haugland og Kalsås, også for en
god del rødlistede fuglearter. Området er et viktig naturområde i Bergen kommune og regionalt, og har
funksjon for fugler året rundt.

Verdi – naturmiljø forurensing
Naturmiljø - forurensing er vurdert til å ha middels til stor verdi. Dette er særlig begrunnet med arts- og
individmangfoldet i og nær planområdet. Innenfor strandsonen er det påvist flere arter som er nær
truet. Området er del av et kartlagt rasteområde for andefugler med vekting 3 (indikerer middels verdi
jf. V712). Øst for planområdet er det påvist gresshoppesanger som er en sårbar art (indikerer stor verdi
jf. V712).
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7.2.4
Omfang av tiltaket
De undersøkte vassdragsavsnitt i Gaupåsvassdraget viser at de midtre deler av vassdraget generelt har dårlig
miljøstatus mht organisk belastning, men også med belastning av miljøgifter som flere tungmetaller (jfr.
resultater i denne rapport). Analyser av bunndyr på en rekke stasjoner viser et spekter av ulik påvirkning, og
sediment- analysene er sammenfallende med konkluderte miljøtilstander som har blitt gjort vha bioindikatorer
(bunndyr). Resultatene samsvarer også godt med en del tidligere miljødata fra ulike avsnitt undersøkt i
Gaupåsvassdraget, til dels fra samme prøvetakingsområder i Kalsåsvatn og i kanalen ved bedriften (jfr.
Eilertsen & Hellen 2013, Multiconsult 2014). Noen prøver fra nedenforliggende Gaupåsvatn indikerer en
generelt lavere forurensningsbelastning og med andre stoffer involvert, dvs. med størst belastning fra bly og
nikkel i sedimentene (Velle et al. 2014), kontra kobber som det viktigste i Kalsåsvatnet.
Stasjon 3, tett ved Rivenes sin næringseiendom og som ligger innenfor området der en har sett på ulike
tilbakeføringsgrader av grøntarealet, har svært dårlig miljøtilstand som krever avbøtende tiltak. Forholdene
ved st. 3 viser at den lokale våtmarken gir en viss renseeffekt kontra det lokale utslippspunktet som ligger i
sumpskog 15 – 20 meter innenfor. Et aspekt er at ved flomvannstand i vassdraget vil det forurensede punktet
(st. 3) stå i direkte kontakt med vannmiljøet i Kalsåsvatn. I slike situasjoner vil risiko for spredning av uønsket
forurensing være større enn ved normalvannstanden.
De ulike alternativene som blir utredet vil kunne gi følgende påvirkning på forurensningssituasjonen:


Alt. 0 er slik området ligger i dag med fullstendig tildekking av nylig planert areal med jordmasser.
Ved flomvannstand i vassdraget vil det forurensede punktet (st. 3) stå i direkte kontakt med
vannmiljøet i Kalsåsvatn. I slike situasjoner vil risiko for spredning av uønsket forurensing være større
enn ved normalvannstanden.



Alt. 1, der del av opparbeidet området/parkeringsplass fjernes for å tilbakeføre arealet til opprinnelig
naturtilstand. Høyden på eksisterende jordvoll også økes til 2,5 meter, samt at det vil etableres
jordvoll langs den vestlige grensen av næringsarealet. Vil gi en buffersone på 40 meter fra
Kalsåsvatnet. Ved flomvannstand i vassdraget vil det forurensede punktet (st. 3) stå i direkte kontakt
med vannmiljøet i Kalsåsvatn. I slike situasjoner vil risiko for spredning av uønsket forurensing være
større enn ved normalvannstanden.



Alt. 2, der del av opparbeidet området/parkeringsplass fjernes for å tilbakeføre arealet til opprinnelig
naturtilstand. Høyden på eksisterende jordvoll også økes til 2,5 meter. Vil gi en buffersone på 50
meter fra Kalsåsvatnet. Ved flomvannstand i vassdraget vil det forurensede punktet (st. 3) stå i
direkte kontakt med vannmiljøet i Kalsåsvatn. I slike situasjoner vil risiko for spredning av uønsket
forurensing være større enn ved normalvannstanden.



Alt. 3, øke høyden på jordvoll til 2,5 meter, samt etablere jordvoll langs den vestlige grensen av
næringsarealet. Buffersone mot Kalsåsvatnet er på 30 meter, lik Alt. 0. Ved flomvannstand i
vassdraget vil det forurensede punktet (st. 3) stå i direkte kontakt med vannmiljøet i Kalsåsvatn. I
slike situasjoner vil risiko for spredning av uønsket forurensing være større enn ved
normalvannstanden.
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Omfang – naturmiljø, forurensing
De ulike alternativene får ikke markert ulikt omfang for naturmiljø – forurensing og er derfor vurdert under
ett.
Stasjon 3, tett ved Rivenes sin næringseiendom og som ligger innenfor området der en har sett på ulike
tilbakeføringsgrader av grøntarealet (alt.0-3), har svært dårlig miljøtilstand som krever avbøtende tiltak.
Forholdene ved st. 3 viser at den lokale våtmarken gir en viss renseeffekt kontra det lokale utslippspunktet
som ligger i sumpskog 15 – 20 meter innenfor. Et aspekt er at ved flomvannstand i vassdraget vil det
forurensede punktet (st. 3) stå i direkte kontakt med vannmiljøet i Kalsåsvatn. I slike situasjoner vil risiko
for spredning av uønsket forurensing være større enn ved normalvannstanden.

Avbøtende tiltak må vurderes.

7.2.5
Avbøtende tiltak
Prøvetakinsstasjon 3:
Det kan finnes ulike metoder for å stoppe forurensningen i dette punktet, men etablering av minimum en 2delt rensekum, som ligger høyere enn høy flomvannstand, er en aktuell og anbefalt løsning. Detaljert teknisk
løsning av et slikt renseanlegg må imidlertid detaljplanlegges og ligger utenfor denne utredning.
7.2.6

Oppsummering av konsekvenser

Naturmiljø - strandlinje
Verdi:

Middels til stor

Alt 0-3:
Omfang:
Konsekvens:

Middels negativt
Middels negativ konsekvens

Avbøtende tiltak:

Konsekvens etter avbøtende tiltak bør
kunne reduseres til liten til ingen negativ
konsekvens.

0-3
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7.3

NÆRMILJØ – BOMILJØ OG TILKOMST TIL LNF-OMRÅDER

I forbindelse med planforslaget er det gjort vurderinger av forholdet til naboer og mennesker som bruker
nærområdet. Planprogrammet slår fast at det er spesielt konsekvenser for boligen på gnr/bnr 305/12 en må
vurdere konsekvensene for. De fire særlig aktuelle problemstillingene som er vurdert er støy, innsyn,
tilgjengelighet til LNF-område og estetikk. Planprogrammet sier at også forurensing skal inngå som en del av
temaet «Nærmiljø – Konsekvenser for naboer», men temaet «forurensing» er dekket inn under temaet
«Naturmiljø».
På grunnlag av disse fire særlig aktuelle problemstillingene er det lagt opp til to registreringskategorier for å
belyse temaet «Nærmiljø». De to registreringskategoriene er bomiljø og tilgjengelighet til LNF-områder.
Registreringskategorien «bomiljø» vil særlig ta for seg støy, innsyn og estetikk. Kategorien «tilgjengelighet til
LNF-områder» vil se på hvordan næringsområdet påvirker tilgjengeligheten til LNF-områder. Samlet vil de to gi
et bilde av konsekvensene næringsområdet har for nærmiljøet.
7.3.1
Metode
Utgreiingen er gjort med utgangspunkt i kapittel 6.4 – Nærmiljø og friluftsliv – i Håndbok V712.
Det er gjort registreringer og kartlegginger på stedet og en har i tillegg gått gjennom foreliggende
dokumentasjon. Det er utarbeidet illustrasjoner av næringsparken og vurdert ulike skjermingstiltak. I tillegg er
det utarbeidet en støyrapport for planområdet basert på eksisterende trafikk inn på næringsområdet samt
trafikktall for år 2023.
7.3.2

Dagens situasjon

Bomiljø
Støy
Støyforholdene i området er i dag moderate. Lydnivå over 55 dB(A) begrenser seg til arealene i nær tilknytning
til kjørevegene i området og til selve næringseiendommen. Kjøretøyene som skal til næringseiendommen tar av
fra E 16, Arnavegen og til Gaupåsvegen ved Kolhusvatnet. Derfra fortsetter trafikken sørøstover før den tar av
på Kvamsvegen. Støyrapporten viser at en langs med Gaupåsvegen og Kvamsvegen har et støynivå på mellom 55
og 65 dB(A). I innkjørselen til næringseiendommen øker støynivået slik at en oppnår nivåer høyere enn 65dB(A)
(rød støysone). Den røde støysonen er svært avgrenset og er konsentrert rundt selve innkjørselen til
næringseiendommen.

Figur 20: Støy eksisterende situasjon. Lys blå strek viser
plassering av eksisterende voll på ca. 1,5 meter.
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Innsyn
Det er opparbeidet en stor og god buffersone mellom naboeiendommen på gnr/bnr 305/12 og den aktuelle
næringseiendommen. I tillegg til eksisterende trær og den høye hagehekken innenfor 305/12 har eier av
306/190 opparbeidet en voll på ca. 1,5 meter. Det er ikke mulig å se inn på 305/12 fra 306/190 eller omvendt.
All trafikk fra 306/190 går i nordlig retning og går altså ikke forbi 305/12.
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Figur 21: Innsyn nabotomt. t.v. fra næringseiendom mot boligtomt, t.h. fra boligtomt mot næringseiendom
(bilder; google street view)

Naboer i vest har ikke innsikt mot næringseiendommen grunnet en god buffer med mange storvokste trær.
Estetikk
Tiltaket ligger i et område som i stor grad er dominert av landbrukseiendommer, spredte boliger, natur- og
kulturlandskap. Næringseiendommen ligger i flatt landskap med skog rundt store deler av eiendommen.
Byggene innenfor planområdet er på to etasjer, det ene har saltak, det andre har flatt tak. Byggene er ikke
dominerende i landskapet.
Tilgjengelighet til LNF-områder
Planområdet utgjør en svært begrenset del av et større LNF-område. Det er ikke markert noen grønne
korridorer i gjeldende temakart for grøntfaglige interesser i nærheten av området. Arealet rundt
næringstomten er dominert av løvskog i nord, gjennomgående sumpskog dominert av gråor og bjørk. I vest
ligger strandsonen til Kalsåsvatnet og den østre delen består av kulturmark/fuktenger. Det finnes ingen
registrerte friluftsområder som grenser til planområdet. Det er drevet næring på 306/190 siden 70-tallet og det
er ikke etablert turveger eller lignende innenfor planområdet.
7.3.3
Verdi
Det er viktig at et næringsområde og tiltakene som finner sted innenfor området tar hensyn til omliggende
aktivitet. I dette tilfellet ligger næringsområdet i et landbruksområde med spredte boliger. Nærmeste
naboeiendom ligger ca. 30 meter fra sørlig grense på næringstomten og bør tas særlig hensyn til.
Det er valgt ut fire element for å vurdere temaet «Nærmiljø – konsekvenser for naboer». Disse er støy, innsyn,
tilgjengelighet til LNF-område og estetikk.
Næringsområdet har få naboer og støyanalyser viser at lydnivå over 55 dB(A) begrenser seg til arealene i nær
tilknytning til kjørevegene i området og til selve næringseiendommen. Kvalitetskrav for privat
uteoppholdsareal i Bergen kommune viser til grensen på 55 dB(A) for nye boliger, noe som tilsier at et lavt
støynivå er viktig for et godt bomiljø.
Det ligger kun to boliger i direkte kontakt med næringseiendommen. Nærmeste bygg innenfor disse to
eiendommene ligger henholdsvis 30 og 55 meter unna næringstomten. Det er opparbeidet en stor buffersone
mellom naboeiendommen på gnr/bnr 305/12 og den aktuelle næringseiendommen. I tillegg til eksisterende
trær og den høye hagehekken innenfor 305/12 har eier av 306/190 opparbeidet en voll på ca. 1,5 meter
nettopp for å bøte på innsyn og andre ulemper ved naboskapet til en næringseiendom.
Planområdet er lite sammenlignet med de store landbruksarealene i nærområdet. Planområdet utgjør ingen
stengsel for grønne korridorer eller lignende. Det er drevet næring innenfor planområdet siden 70-tallet.

Verdi – Bomiljø og tilgjengelighet til LNF-områder
Det er få boliger i området rundt næringsområdet og mellom hovedveien og selve næringseiendommen.
Støy over 55 dB(A) fra trafikk er konsentrert rundt vegen og ellers innenfor næringseiendommen. Området
vurderes å ha liten til middels verdi både fordi det er snakk om svært få boliger og lite støy.
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7.3.4
Omfang av tiltaket
Planen vil ikke medføre nye byggeformål eller nedbygging av naturområder. Arealet har vært i bruk som
næringsareal siden 70–tallet.
Alternativ 1 reduserer areal for næring/parkering med ca.1350 m2. Alternativ 2 reduserer areal for
næring/parkering med ca.2400 m2. Alternativ 3 vil gi ca. samme areal for parkering som dagens situasjon,
alternativ 0. Ingen av alternativene vil gi merkbar reduksjon i støyforholdene.
Alternativ 1 og 2 gir minimalt med endringer i støyforholdene på naboeiendommene 306/189 og 305/12, da
disse ikke inneholder støyskjermer utover det som allerede eksisterer på området og eksisterende støyskjerm
bare økes fra 1,5-2,5 meter. Alternativ 3 gir små endringer i støyforholdene da eksisterende voll mellom
næringseiendommen og 305/12 økes fra 1,5 meter til 2,5. Det legges også inn ny voll langs den vestlige delen
på 2,5 meter, men tilgrensende denne finnes ikke boliger og vollen har således ikke noe spesiell effekt på
støyforholdene. For 305/12 utgjør endring av eksisterende voll en reduksjon fra Lden 51 dB til Lden 50 dB ved
nordlig fasade og fra Lden 53 dB til Lden 52 dB på fasade mot øst.

Figur 22: Støy etter gjennomføring av alternativ 3. Støyskjerm mot nordvest vil ikke bli videreført da den vil være uheldig å
anlegge i forhold til en bekk som renner langs den nordvestlige grensen.

Når det gjelder innsyn til næringseiendommen er det vollene som vil kunne utgjøre endringer.
Opparbeiding/tildekking av areal som grenser mot våtmark og strandsone vil etter hvert endre innsyn fra andre
siden av vannet. Alternativ 2 vil gi små endringer sammenlignet med dagens situasjon når det gjelder innsyn til
næringseiendommen fra omliggende områder. Alternativ 1 og 3 vil gi mindre innsikt da disse alternativene
legger opp til en voll i vest på 2,5 meter. Dagens situasjon viser at det er minimalt med innsyn til
næringseiendommen fra nærliggende eiendommer.
Vollene i alternativ 1 og 3 vil trolig bedre totalestetikken noe. Det er ikke åpnet for en økning av volumet i
byggene innenfor planområdet. Tiltaket vil ikke føre til endringer i tilgjengeligheten til LNF-områder.
Omfang – Bomiljø og tilgjengelighet til LNF-områder
Alt 0: Dagens situasjon og ingen endringer for bomiljø og tilgjengelighet til LNF-områder.
Alt 2: Gir små endringer i bomiljø og tilgjengelighet til LNF-områder. Tildekking av planerte flater vil gi
noe mindre fjernvirkning fra andre siden av vannet.
Alt 2: Omfanget er vurdert til lite til middels positivt, da tiltaket vil skjerme næringsområdet bedre ved at
det blir en større vegetasjonsbuffer mot området, samt det vil bedre flere arters vekst- og levevilkår.

Alt 1 og 3: Vil gi ny voll på 2,5 meter mot vest.
Alt 1 og 3: Omfanget er vurdert til middels positiv, da tiltaket vil bedre fjernvirkningen av næringsarealet
ved anleggelse av ny voll i vest.

7.3.5 Oppsummering av konsekvenser

Bomiljø og tilgjengelighet til LNF-områder
Verdi:

Liten til middels

Omfang alternativ 2:
Lite til middels positivt
Omfang alternativ 1 og 3: Middels positivt
Konsekvens:
Avbøtende tiltak:

Liten eller ingen positiv
konsekvens
Ingen

1,3
2
0
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7.4

NÆRMILJØ – TRAFIKKSIKKERHET

Bergen kommune har vedtatt trafikksikringsplan for 2014-2017. I samsvar med tidligere trafikksikkerhetsplaner
vil målsetting for Bergen bygge på nullvisjonen. Målsettingen er todelt, der en i tillegg til mål om
ulykkesnedgang også har en målformulering om trygghet. For ulykker vil det være størst gevinst ved å fokusere
på de tre alvorligste ulykkestypene; fotgjengerulykker, møteulykker og utforkjøring. Tryggheten skal
fortrinnsvis økes på reelt grunnlag, dvs. med tiltak der ulykkesreduserende effekt kan dokumenteres.
Trygghetsfølelse for gående og syklende skal økes, i særlig grad i forbindelse med skoler og skoleveger. I denne
planen videreføres fokus mot eldre fotgjengere, en gruppe som er svært utsatt i forhold til alvorlige
fotgjengerulykker.
I trafikksikringsplanen er det også listet opp forskjellige tiltak som ønskes for området rundt planområdet.
Dette er:
- Bedre belysning langs Kvamsvegen.
- Fortau langs Kvamsvegen mellom Rivenes og skolen.
- Oppføring av skilt nr 142 – Barn langs Kvamsvegen
- Gangfelt fra busstopp i Gaupåsvegen til fortau.
- Fortau langs Kvamsvegen mellom Haugland skole mot Kvamme.
7.4.1

Metode

I forbindelse med planforslaget er det gjort vurderinger av trafikksikringstiltak, som fortau, gang-/sykkelveg og
krav til fri sikt. Dette med spesielt fokus på tiltak knyttet opp mot skoleveg.
Prinsippet om samordnet bolig, areal- og transportplanlegging er vektlagt i vurderingen. De statlige
retningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utvikles
slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessig gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktryggsikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Det er gjennomført en trafikkanalyse med beregninger av fremtidig trafikk på bakgrunn av arealbruken i
planområdet. På bakgrunn av denne beregningen er det gjort vurderinger i forhold til kapasitet på vegnettet,
trafikksikkerhet og prinsipper om samordnet areal- og transportplanlegging.
Vurdering av verdi og omfang er gjort med utgangspunkt i håndbok V712, kapittel 6.4 - Nærmiljø.
7.4.2

Dagens situasjon

Tilkomst til planområdet går i dag via E16 og kommunale veier. E16 har en ÅDT4 på opp til 16800 biler (2015).
Kvamsvegen har en trafikkmengde opp til 788 ÅDT (2008). Ellers er det ikke registrert trafikkdata for de
kommunale veiene i området.
Næringsaktiviteten som eksisterer i planområdet har i dag tilkomst via Kvamsvegen. Fra krysset
Gaupåsvegen/Kvamsvegen og fram til og med Rivenes sin er det nylig oppført fortau. Veien blir brukt til
skolevei.
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Tegnforklaring
Skolevei med fortau
Skolevei uten fortau

Haugland skule

Figur 23. Kart som viser skoleveg fra Haugland skule mot Gaupås og Kalsås.

Snarvei gjennom plan

Arnavegen E16
16800 ÅDT
70 km/t
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Gaupåsvegen
700 ÅDT
50 km/t

Kvamsvegen
788 ÅDT
50 km/t

Figur 24. Veier nær planområde. Nasjonal vegdatabank.

Kollektivtilbud
Planområdet ligger utenfor både eksisterende og kommende bybanekorridorer. Kollektivdekningen i området er
relativt dårlig.
Sykkel
Gaupåsvegen er merket som bydelsrute for sykkel. Denne er under utførelse. Syklende bruker i dag fortau eller
vegbanen. Det er tillatt å sykle på fortau i Norge, men bare dersom gang- og sykkeltrafikken er liten og sykling
ikke medfører fare for gående. Med utgangspunkt i dagens fartsgrense og ÅDT er sykling i vegbanen en
tilfredsstillende løsning i henhold til Sykkelhåndboken. Dersom målsettingen om bydelsrute for sykkel skal
oppnås bør det likevel opparbeides egen sykkeltrase som er adskilt fra annen trafikk.
Fotgjengere - skolevei
Langs planområdet vestover og ca. 700 m nordover langs Gaupåsvegen er det fortau. En del av skoleveien fra
Haugland skule (1-7 kl) går langs Kvamsvegen og Gaupåsvegen.
Trafikkulykker
Det er ikke registrert trafikkulykker i nærområdet til planen5. Det må legges til grunn at mindre ulykker ofte er
sterkt underrapporter.

7.4.3

Verdi

Vurdering av verdi er gjort med utgangspunkt i håndbok V712, kapittel 6.4 - Nærmiljø. Særlig aktuelt for
vektingen av verdi er Kvamsvegen og Gaupåsvegen sin funksjon som ferdeselslinje til skole.
Verdi – nærmiljø, trafikksikkerhet
Nærmiljø - trafikksikkerhet er vurdert til å ha stor verdi. Dette er begrunnet med at veiene i
planområdet er skoleveg og således hovedferdselslinje til sentrale målepunkter (skole). Jamfør
kriteriene i håndbok V712 kvalifiserer dette til stor verdi.

7.4.4

Omfang av tiltaket6

Trafikkøkning
Alternativ 1 reduserer areal for næring/parkering med ca.1350 m2. Alternativ 2 reduserer areal for
næring/parkering med ca.2400 m2. Alternativ 3 vil gi ca. samme areal for næring/parkering som dagens
situasjon, alternativ 0. En har lagt til grunn Håndbok 146 - trafikkberegninger for vurdering av turproduksjon til
planområdet. Metodikken har et variasjonsområde på 2.0-6.0 per 100m2 for industriområder7. Med
utgangspunkt i at store deler av dagens næringsareal blir brukt til langvarig parkering av kjøretøy og utstyr har
en vurdert turproduksjonen til å være lav i forhold til håndbokens generelle erfaringstall. En operer i dette
tilfellet med en turproduksjon på 2,5 per 100 m2.
Areal m2
Turproduksjon

Alternativ 0
15152
378,8

Alternativ 1
14211
355,3

Alternativ 2
13159
329

Alternativ 3
15152
378,8

I utgangspunktet vil de ulike alternativene ikke føre til markante endringer i trafikkbelastningen på veiene i
området.
Regulerte trafikkområder
Alternativene omfatter ikke ulike løsninger knyttet til veg- og trafikkareal. En har regulert dagens situasjon i
tillegg til trafikksikker tilkomst til næringsområdet, samt at det er regulert en forlengelse av det eksisterende
fortauet på østsiden av Kvamsvegen fram til enden av planområdet.
Skoleveg
Skolevegen forbi planområdet går på eksisterende fortau. I tillegg benytter enkelte skolebarn næringsområdet
som gjennomgang/snarvei. Dette utgjør en risiko i forhold til uoversiktlig trafikk med til dels tunge kjøretøy. I
planforslaget sine bestemmelser framgår det at området skal sikres med gjerde og port for å unngå farlige
situasjoner, spesielt med tanke på barn.
Vurdering trafikkfare i dag
Næringsaktiviteten i planområdet genererer en del tungtransport, samt arbeidsreiser for de ansatte. Rivenes AS
har flere tyngre maskiner og kjøretøy som genererer trafikk til og fra området. Langs Rivenes AS sin
næringstomt er det opparbeidet fortau på motsatt side og avkjørselen er oversiktlig. Dette er således et lite
farlig punkt. Deler av Kvamsvegen sør for planområdet er trafikkfarlig, spesielt for myke trafikanter. For
Gaupåsveien nord for planområdet er det i dag opparbeidet fortau frem til Gaupåsvegen 265. Alle barn som går
på Haugland skole har fortau på Gaupåsvegen/Kvamsvegen forbi planområdet. Det mangler imidlertid
fotgjengeroverganger. Fartsgrensene på de kommunale veiene er 50 km/t. Veiene har en noe varierende
veibredde, men gjennomgående har Gaupåsveien mellom 4,5-5 meter kjørebredde på strekningene uten
fortau. Kvamsvegen har i planområdet en kjørebredde på 4,5 meter i tillegg til 2 meter fortau.
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Figur 25. Vurdering av trafikkfare i området (Ard arealplan as). Rød farge indikerer fare.

Oppsummert framstår vegområdet ved næringsområdet som mindre trafikkfarlig. Tilkomsten er oversiktlig og
blir regulert med frisiktsoner. Tilkomsten krysser ikke eksisterende fortau som ligger på motsatt side av veien.
Dette fortau er også i planforslaget regulert litt lenger sørover til der Rivenes sin tomt/planområdet slutter.
Enkelte barn vil blir fratatt snarveien gjennom næringsområdet. Dette er i seg selv et godt og
sikkerhetsskapende tiltak, men det kan samtidig føre til lengre skolevei. Samtidig vil det være mulig å ta i bruk
andre snarveier gjennom LNF-området rundt. De andre tiltakene som ønskes for nærområdet som er nevnt i
trafikksikringsplanen vil ikke bli tatt videre i denne planen, da forholdene for myke trafikanter langs
planområdet vurderes som tilstrekkelig, jamfør det nevnte over, samt at det ikke legges opp til økt trafikk i
reguleringsplanen.

Omfang – nærmiljø, trafikksikkerhet
Alt 0: Dagens situasjon og ingen endringer for trafikksikkerheten i området. Intet omfang.
Alt 1 og 2: Reduserer turproduksjonen fra næringsområde noe, men ikke noe av vesentlig karakter.
Alt 1 og 2: Omfanget er vurdert til intet til lite positivt, da tiltaket i liten grad vil endre bruksmulighetene
for området, samtidig som den reduserte trafikken det vil gi ikke er av vesentlig karakter.
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Alt 3: Turproduksjonen vil være lik dagens situasjon og vil ikke føre til endringer for trafikksikkerheten i
området. Intet omfang.

7.4.5

Oppsummering av konsekvenser

Nærmiljø - trafikksikkerhet
Verdi:

Stor

Alt 0:
Omfang:
Konsekvens:

Intet
Ingen konsekvens

Alt 1 og 2:
Omfang:
Konsekvens:

Intet til lite positivt.
Ubetydelig konsekvens.

Alt 3:
Omfang:
Konsekvens:

1,2
3,0
Intet.
Ingen konsekvens.

7.5

SAMLET VURDERING/OPPSUMMERING AV ALTERNATIV 1-3 OPP MOT ALTERNATIV 0

Ved vurderingen av alle de ikke-prissatte temaene skal det gjøres en samlet vurdering av om alternativene er
negative eller positive i forhold til alternativ 0.
Følgende kategorier skal benyttes:
- negativt, strider mot nasjonale mål (brukes dersom ett eller flere tema har fire minus, eller to eller flere
tema har tre minus)
- negativt bidrag til netto nytte (brukes der det er tydelig overvekt av negative konsekvenser)
- bidrag nær null (brukes der de positive konsekvensene i stor grad oppveier de negative konsekvensene)
- positivt bidrag til netto nytte (brukes dersom det er overvekt av positive konsekvenser)
Meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ubetydelig
Liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Meget stor negativ konsekvens

Fagtema
Naturmiljø - strandlinje
Naturmiljø - forurensing
Nærmiljø - bomiljø
Nærmiljø - trafikksikkerhet
Samlet vurdering
Rangering

7.5.1

++++
+++
++
+
0
-------

Alt. 0
0
-0
0
Negativt
3

Alt. 1
++
-++
0
Positivt
1

Alt. 2
++
-+
0
Positivt
2

Alt. 3
++
-++
0
Positivt
1

Referanse
Tab. pkt. 7.1.6
Tab. pkt. 7.2.6
Tab. pkt. 7.3.5
Tab. pkt. 7.4.5

Samlet vurdering

Gjennomgående gir reguleringsplanen positive konsekvenser ut i fra dagens situasjon. Det vil hverken bli en
økning i utnyttelsen av planområdet eller trafikkmengden i og rundt området. Avstanden på grøntbufferen som
ligger mellom næringsområdet og Kalsåsvatnet viser seg å være tilstrekkelig, jf. NNI rapport 428, og en evt.
økning av denne vil ikke gi noen vesentlig positiv effekt for dyre- og plantelivet. En økning av grøntbufferen vil
føre til at en må grave av masser, asfalterte områder. Dette vil være en risiko i forhold til forurensing da man
ikke vet hva som kan komme fram/evt. kan bli vasket ut av forurensing som kan ligge i grunnen. I
reguleringsplanforslaget vil det også bli lagt inn en ekstra jordvoll, samt at eksisterende voll vil få økt høyde.
Dette vil gi mindre fjernvirkning av planområdet. Som man ser av vurderingene av de ulike alternativene opp
mot hverandre utgjør de ikke så store forskjeller i forhold til hverandre. Alternativ 1og 3 har likevel noe mer
positive konsekvenser enn de resterende alternativene. Pga. av bl.a. innspill fra kommunen om en bredde på
grøntbufferen på minimum 40 meter, samt at dette ikke innebærer for mye avgraving av masser blir således
alternativ 1 vurdert som det mest gunstige alternativet for området.
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8

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
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Figur 26: Reguleringsplanforslag.

8.1

INNLEDNING

Reguleringsplanen for Kvamsvegen 9 og 11 tar utgangspunkt i eksisterende situasjon og regulerer inn de forhold
som ligger til grunn for dagens aktivitet innenfor planområdet. Samtidig som reguleringsplanen klargjør
arealbruken i området sikrer den at det blir etablert avbøtende tiltak i strandsonen og for naboeiendommene.
Tidligere planert område i strandsonen er allerede gjenopprettet og fylt tilbake slik at området i fremtiden
naturlig vil fremstå som en integrert del av sumpskogen i strandsonen. I tillegg setter reguleringsplanen krav
om opparbeiding av voll mot naboeiendommer i vest og i sør.
Reguleringsplanen gir ikke rom for utviding av dagens aktivitet da det kun er omrissene av eksisterende bygg
som reguleres til industri/lager som er åpnet for tiltak. For arealene rundt de eksisterende byggene er det
sikret gjennom reguleringsbestemmelsene at disse ikke kan bebygges.
Det har vært næringsaktivitet innenfor planområdet siden 1970-tallet. Siden slutten av 1990-tallet har området
til tross for den eksisterende næringsaktiviteten blitt innlemmet i LNF-området i kommuneplanen for Bergen
kommune. Reguleringsplanen er i strid med gjeldende kommuneplan med sin pågående næringsaktivitet med
beslag på deler av LNF areal til næring. Det er på bakgrunn av dette utarbeidet er planprogram og gjennomført
en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen tar i all hovedsak for seg konsekvensene næringseiendommen
har for omliggende interesser og areal.

8.2

REGULERINGSFORMÅL

Formål
Bebyggelse og anlegg
Industri/lager
Total bebyggelse og anlegg
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Veg
Kjøreveg
Fortau
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Annen veggrunn – grøntareal
Kollektivholdeplass
Kombinerte formål for samferdselsanlegg
Totalt samferdsel og infrastruktur
Grønnstruktur
Naturområde
Vegetasjonsskjerm
Totalt grønnstruktur
Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR)
Naturformål
Landbruksformål
Totalt LNFR
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med strandsone
Naturområde
Totalt bruk og vern av sjø og vassdrag, m. strands.
Hensynssoner
Frisiktsone ved veg
Planområdet totalt
8.3

Kartkode

Totalt areal

BKB

13618
13618

m2
m2

SV
o_SKV1-2
o_SF1-o_SF03
SVT
o_SVG1- o_SVG3
o_SKH1
SPP1-SPP2

126
2 069
1029
22
588
80
14
3929

m2
m2
m2
m2

GN
GV1-2

674
1324
1999

m2

LNA
LL1-LL2

2 823
111
2 876

m2
m2
m2

VN

989
989

m2
m2

H140

23 417

m2

BYGGEFORMÅL

Byggeformål
Reguleringsformål
Areal
Byggehøyde

BRA

Industri/lager - BKB
13 617 m2
BKB nordlig bygg: planeringshøyde ca. +68, mønehøyde 74,7 – 78,3
 byggehøyde 6,7 – 10,3 m
BKB midtre bygg: planeringshøyde ca. +68, mønehøyde 74,1 – 76,6
 byggehøyde 6,1 – 8,6 m
BKB sørlig bygg: planeringshøyde ca. +68, mønehøyde 75,9
 byggehøyde 7,9 m
Nordlig bygg: 1769 m2 grunnflate + 324 m2 2. etg. Totalt: 2093 m2
Midtre bygg: 1497 m2 grunnflate + 192 m2 2. etg. Totalt: 1689 m2
Sørlig bygg: 153 m2 grunnflate + 25 m2 2. etg. Totalt:
178 m2
Total BRA 3960 m2
3960 / 13743 (areal for BKB og SV) * 100 = 28,8 % BRA  29 % BRA

Parkeringsplasser

Opplysninger om m2 BRA for de tre byggene er gitt av tiltakshaver
28

m2
m2
m2

m2
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8.4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Industri/lager
Del av areal regulert til industri/lager, BKB, inkluderer dagens bygninger i planområdet. Dagens bruk er en
kombinasjon av kontor, lager og verksted for kjøretøy/utstyr. Planens bestemmelser åpner for at denne bruken
skal kunne videreføres. Byggegrensene følger byggets yttervegg og utnyttingsgraden er således videreført.
Dagens byggehøyder er videreført i planforslaget.
Det resterende arealet av BKB som ikke inneholder eksisterende bygg benyttes i dag til utelager for
næringskjøretøy, av ulik størrelse, i tillegg til materialer brukt i virksomheten, samt parkering.
Næringsområdet er i dag opparbeidet med planert flate rundt byggene. Arealet har tidligere hatt en variert
bruk, men blir i dag brukt som parkering for kjøretøy. Det er til en stor grad snakk om tyngre
kjøretøy/maskiner. For at dette arealet skal være funksjonelt åpner planens bestemmelser for at utstyr
knyttet til kjøretøy/maskiner og næringsvirksomheten også kan oppbevares innenfor formålet.
En mindre del av arealet vil bli benyttet til spyling av kjøretøy. Spillvann drenerer til oljeutskiller 8. Planen
åpner for videreføring av denne bruken.
Tidligere har området blitt benyttet til større lager for byggematerialer og avfall. Planbestemmelsene sikrer at
formålet ikke åpner for denne bruken av arealet, jf. § 5.2.1. Det er ikke åpnet for permanente tiltak innenfor
dette formålet og deler av arealet vil fungere som intern og fleksibel kjørevei.
Vegetasjonsskjerm
Vegetasjonsskjerm, GV1 og GV2, er bufferområde som skal utformes som voll. Vollens funksjon skal være
skjerming av næringsområdet mot omliggende naturområder og nærliggende bolighus. Planens bestemmelser
og plankart angir at vollens høyde skal være 2,5 meter. Bredden på vollen GV1 er satt til 5 meter, bredde for
GV2 er enkelte plasser noe bredere.
I sørvest vil vollen, GV1, fungere som et fysisk skille mellom naturverdiene i strandsonen og næringsområdet og
i nordvest som et skille mot landbruksarealet, GV2. GV1 vil gi mindre forstyrrelser langs Kalsåsvatnet. Spesielt
viktig er dette i hekketiden. Næringsområdet er noe eksponert sett fra vestsiden av Kalsåsvatnet. Oppføring av
voll, som etter hvert vil få stedegen vegetasjon, vil dempe dette inntrykket. Øvre deler av eksisterende bygg
vil likevel være synlige i flere år.
Nordvest for GV1 langs grensen til naboeiendommen er det oppført en eksisterende mur på 0,5 meter. Utenfor
denne renner det i dag en bekk. Ved etablering av en jordvoll her vil bekken fort gro igjen. Istedenfor
anleggelse av jordvoll her er det mulig med oppføring av gjerde/skjerm oppå eksisterende mur om nødvendig.
Dette for å få et enda tydeligere fysisk skille mellom næringseiendommen og eneboligtomten i vest. GV2 vil
også fungere som et fysisk skille her.
Mot sør vil vollen GV1 fungere som et fysisk skille mellom eneboligtomt og næringsområdet. Det eksisterer i
dag en voll på omtrent 1,5 meter. Denne vil bli løftet noe og gi mindre grad av innsyn og redusert støy.
Støyrapporten utført i forbindelse med planprosessen viser at dagens støysituasjon ikke overstiger nasjonale
føringer for støy hverken på uteoppholdsareal eller på fasader for eneboligtomten i sør. Området mellom
næringstomten og eneboligtomten i sør er i tillegg dominert av løvtrær og annen vegetasjon som minimerer
innsyn. Til tross for dette har en gjennom planprosessen kommet frem til at en voll på 2,5 meter vil være
ytterligere avbøtende på forholdet mellom næringstomten og eneboligtomten i sør.
Fastsettelse av høyden og bredden på jordvollen er gjort ved en samlet vurdering ift. demping av støy
minimering av innsyn inn til planområdet. Målene som er valgt for vollen vil føre til en reduksjon i støy fra
planområdet, samtidig som den vil være med på å dempe fjernvirkningen av og innsynet til planområdet.
8.5

UNIVERSELL UTFORMING

Gjeldene forskrifter for universell utforming, TEK10 legges til grunn. I tillegg er det lagt inn en bestemmelse
som sikrer oppfølging av krav om universell utforming i byggesaksfasen med krav om utomhusplan for tiltak som
skal vise hvordan prinsippene om universell tilgjengelighet skal oppfylles, jf. § 2.1.1.
8.6

LEK/UTEOPPHOLDSAREAL

Ikke relevant.
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8.7

PARKERING

På østsiden av BKB mot Kvamsvegen er det avsatt areal til parkering for ansatte og besøkende ved
næringseiendommen. Det skal settes av areal til 28 parkeringsplasser. Dette er noe mindre enn dagens
situasjon som er på mellom 50-60 parkeringsplasser. Antallet parkeringsplasser er i henhold til
parkeringsnormen for området.
Antall parkeringsplasser tar utgangspunkt i Bergen kommune sin parkeringsnorm med utgangspunkt i at det er
en todeling av de to formålene;
Virksomhet
Industri/verksted
Lager/engros

Beregningsgrunnlag
1000 m2 BRA
1000 m2 BRA

Bil P4
5–8
3-6

Total m2 BRA for planområdet tar utgangspunkt i eksisterende bygg. De tre byggene har alle en full 1. etasje,
men bare delvis en 2. etasje.
Nordlig bygg
Midtre bygg
Sørlig bygg
Totalt:

1769 m2 grunnflate + 324 m2 2. etg.
1497 m2 grunnflate + 192 m2 2. etg.
153 m2 grunnflate + 25 m2 2. etg.

2 093 m2 BRA
1 689 m2 BRA
178 m2BRA
3 960 m2 BRA

Ved en todeling av de to formålene i Bergen kommune sin parkeringsnorm, industri/verksted og lager/engros
får en krav om denne parkeringsdekningen for planområdet:
3960 m2 / 2 = 1980
Formål
Industri/verksted
Lager/engros
Total antall parkeringsplasser
etter parkeringsnorm
8.8

Minimum
1980 / 1000 x 5 = 9,9  10
1980 / 1000 x 3 = 5,9  6
16

Maksimum
1980 / 1000 x 8 = 15,8  16
1980 / 1000 x 6 = 11,8  12
28

TRAFIKKAREAL

Dagens situasjon i Gaupåsvegen og Kvamsvegen er regulert i henhold til eksisterende situasjon. Gaupåsvegen er
regulert som o_SKV1 og Kvamsvegen er regulert som o_SKV2. Tilkomstveg til bolig (306/3) sør for Gaupåsvegen
er regulert til SKV03. Tilkomst til næringsområdet er strammet opp noe og regulert som f_SV. Alle kryss har
gode siktforhold. Det er lagt inn frisiktsoner i planen som skal sikre at ikke hindringer oppstår i siktlinjene.
Langs Gaupåsvegen er eksisterende bussholdeplass regulert til o_SKH. Mellom næringsområdet og Kvamsvegen
er det satt av areal til annen veggrunn / grøntareal.
8.9

STØYTILTAK

Aktuelle støytiltak er beskrevet i konsekvensutredningen, kapittel 7.3 Nærminljø – bomiljø og tilkomst til LNFområder.
8.10

AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON

Avfallshåndtering for avfall som ikke er spesialavfall skal foregå innenfor BKB. Avfallshåndtering og lagring/sortering av EE-avfall er flyttet ut av området. Lagring og sortering av EE-avfall skal ikke foregå innenfor
planområdet.
8.11

RISIKO

Risiko knyttet til naturmiljø - strandlinje, forurensing fra næringsvirksomheten, støy og trafikksituasjon er
beskrevet og vurdert i konsekvensutredningen kapittel 7.
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8.12

EIENDOMSFORHOLD

Eiendom 306/190 eies av tiltakshaver Rivenes Eiendom AS. Eiendom 306/208 har andre eiere men Rivenes har
en leieavtale for bruk av dette området til driften sin. Helt nordøst i planområdet er en liten del av eiendom
306/1 også inkludert. Det er gjort avtale med grunneier her om å benytte arealet til næringsvirksomheten.
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Figur 27: Rød stipling viser eiendomsgrenser mens svart stipling viser avgrensingen av planområdet.

8.13

SAMMENSTILLING AV VA-RAMMEPLAN, FORURENSINGSRAPPORT, FLOMRAPPORT OG NATURFAGLIG
RAPPORT




VA-rammeplan:
VA planen er i hovedsak henhold til eksisterende situasjon, der det i nordøstre del av planområdet
ligger to spillvannsledninger som samles i en spillvannskum for så å bli ført i en pumpeledning for
spillvann opp til kommunalt anlegg i Gaupåsvegen. Det er i tillegg også lagt til rette for et nytt
slukkevannsuttak langs Kvamsvegen som er i henhold til kravene fra Bergen brannvesen.
Forurensingsrapport- Vurdering av forurensning og miljøstatus i det omgivende vannmiljøet i
Gaupåsvassdraget:
Stasjon 3, tett ved Rivenes sin næringseiendom (jfr. Fig. 5), har også svært dårlig miljøtilstand som
krever avbøtende tiltak. Våtområdet langs bedriftens nordside har avrenning fra næringsområdet som
det må ordnes opp i.
Forholdene ved st. 3 viser at den lokale våtmarken gir en viss renseeffekt kontra det lokale
utslippspunktet som ligger i sumpskog 15 – 20 meter innenfor. Et aspekt er at ved flomvannstand i
vassdraget vil det forurensede punktet (st. 3) stå i direkte kontakt med vannmiljøet i Kalsåsvatnet. I
slike situasjoner vil risiko for spredning av uønsket forurensing være større enn ved
normalvannstanden. Det kan finnes ulike metoder for å stoppe forurensningen i dette punktet, men
etablering av minimum en 2-delt rensekum, som ligger høyere enn høy flomvannstand, er en aktuell
og anbefalt løsning. Detaljert teknisk løsning av et slikt renseanlegg må imidlertid detaljplanlegges og
ligger utenfor denne utredning.
Kanalen øst for bedriften Rivernes (st.4A og 4B) er en kunstig jordbrukskanal. Regelverket for SMVF
(og andre kunstige/menneskeskapte vannforekomster) gjelder derfor for denne kanalen, som har en
svært dårlig miljøtilstand og til dels er metall- belastet (trolig grunnet avrenning fra gamle
bossdeponier), dels belastet med organiske forbindelser. Det er derfor krav i gjeldende forskrift om
gjennomføring av avbøtende tiltak (dersom disse er kostnadsakseptable og ikke medfører uakseptable
negative problem), og som gir best mulig økologisk tilstand i vannforekomsten. Sedimentanalysen og
bunndyrdata viser at det øvre avsnittet i kanalen, som ikke kan være påvirket av Rivenes bedrift, har
en dårligere status og mer belastning enn avsnittet i kanalen lengre nede (avsnitt lokalisert tett ved
næringsarealet). Bygging av en 3-delt rensedam nedenfor det gamle deponiet vil kunne avgrense
uønsket avrenning mot Beitelsvatn som pt har en dårlig miljøstatus (jfr. denne rapport). Ansvaret for
et slikt tiltak er uklart, men hovedregelen er klar: forurenser betaler.
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Flomrapport:
Hele området ligger innenfor sone for flom med nominelt årlig sannsynlighet på mer enn 1/200. Ifølge
intervju med tilsatte ved Rivenes AS blir deler av industriområdet oversvømt et par gangar for året,
når det er mye nedbør over lengre tid. I en NNI Resources AS-rapport er det foreslått å forhøye den
allerede eksisterende jordvollen til 2,5 m (Håland, 2015). Under flomhendelser hever nivået på
grunnvannet seg og det vil kunne komme like mye vann opp fra grunnen som det vil renne inn fra
sidene. En opphøy d voll/mur vil kanskje redusere flomomfanget noe, men ikke totalsikre mot flom.
Vollen og muren som eksisterer i dag, vil imidlertid kunne redusere strømmen på vannet og dermed
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erosjonsfaren inne på planområdet. Under 200-årsflommer vil eventuelle skader derfor kun være
forårsaket av selve væten, ikke erosjon. Når det gjelder bygningene på området er det 200årsflommen som er dimensjonerende. Det er ikke kjeller i de aktuelle bygningene, og ved enkel
forebygging kan nok materielle skader avgrensest en del. Men det vil være et svært omfattende tiltak,
om i det hele tatt mulig, å forhindre overflatevann i å nå inn til husveggene. SGC mener det må være
tilstrekkelig å gjøre seg bevisst at flomvann vil kunne nå inn til husveggene når det er varslet store
nedbørsmengder.
Utearealet til Rivenes AS har blitt rammet av flom med jevne mellomrom, uten at dette har fått
konsekvenser for driften. SGC vurderer det derfor slik at det heller ikke her er behov for større tiltak
enn å ta skjønnsmessig hensyn til at området kan bli flommet over ved store nedbørsmengder.
Storleiken på ei buffersone mellom industriområdet og vatnet vil ikkje ha noko påverknad på
flaumsituasjonar. En kan ikke utelukke at flom på industriområdet kan medvirke til forurensing av
sediment, jordsmonn og organismar i vannene og elvekanalene rundt. Dette er beskrevet i en rapport
om miljøstatus, der prøver viser svært dårlig miljøtilstand nærmt anleggsområdet i Kalsåsvatnet. Her
ble det gjort krav om avbøtande tiltak (Håland og Simonsen, 2015), og SGC anbefaler at dette blir
fulgt opp.



Naturfaglig rapport: Naturfaglig vurdering av inngrep i våtmark samt vurdering av alternativer for
fremtidig arealbruk:
Når det gjelder vassdraget som helhet vil Alt. 0 og 3 være noenlunde like mht funksjonalitet og
positive virkning for planter og dyr, mens en prosess med oppgraving av masser og tilbakeføring til
våtmark (Alt. 1 og 2) vil på sikt gi et noe større livsrom for planter og virvelløse dyr, men med en mer
begrenset positiv virkning for vannfugler/ våtmarksfugler. Valg av løsning er ikke i første rekke et
faglig spørsmål, men en forvaltningspolitisk avgjørelse. Alle fremlagte alternativer (Alt. 1, 2 og 3) er
realiserbare, men vil ha ulike konsekvenser for næringsdriften. Forskjellen mellom Alt. 1 og 2 er også
begrenset, en 10 meter bredere buffersone og større reetablert våtmarksareal er forskjellen. I forhold
til vannmiljøet og tilknyttet naturmangfold, fugler inklusive, er det aller viktigste nå å få gjennomført
tiltak i Gaupåsvassdraget som bedrer vann- forekomstenes miljøstatus, som pt er i klasse
moderat/dårlig (jfr. Håland & Simonsen 2015). En bedring av miljøstatus i elver og innsjøer vil gi en
vesentlig bedre situasjon for alt akvatisk biomangfold i vassdraget, vannfugler inklusive. Å sikre at det
ikke skjer uønsket avrenning fra planområdet/Rivenes sitt næringsområde, vil være en god start på
slike avbøtende tiltak. Med hensyn til en fremtidig god situasjon for både planter og dyr i
nærområdet, vil en kombinasjon av Alt. 3 og tiltak mot avrenning mot omgivelsene (jfr. forurenset
punkt nord i planområdet (som dokumentert i 2015 – jfr. Håland & Simonsen 2015), være å anbefale,
dette sett i forhold til aktuell ressursinnsats og mulige positive virkninger for planter og dyr. Valg av
Alt. 3 vil innebære at graving i massene unngås, et tiltak som har en risiko og som kan gi uønsket
avrenning til vann og våtmark, spesielt i et vassdragsavsnitt som ofte har flom som lett vil nå inn i de
avgravde arealer. Alt. 3 vil også innebære en noe større skjermingseffekt mht støy mot omgivelsene,
og en noe bedre landskapseffekt. Dersom kommunale myndigheter krever tilbakeføring av noe av
arealet (Alt. 1 og 2), må et slikt arbeid sikres med god faglig veiledning.
Selv om den gjennomførte utfylling mot Kalsåsvatnet ikke har beslaglagt et stort areal er det viktig å
ha i mente at mange slike inngrep i vann og våtmark i et vassdrag fort vil kunne redusere den
økologiske funksjonaliteten og derved begrense leveområder og bestander av mange planter, dyr og
fugler (negative sumvirkninger – jfr. Håland 1985), inkl. negativ påvirkning på flere nasjonalt
rødlistede fuglearter (se ovenfor). Også Naturmangfoldloven setter fokus på samlet virkning mht
forvaltning av samme type økosystem innen en avgrenset geografisk enhet (§10 om
økosystemtilnærming og samlet belastning). Ellers er intakte våtmarker også viktig i hydrologisk
henseende, dvs. som buffer i flomsituasjoner med en viktig flomdempende effekt. Arealet med
sumpskog langs strendene i Kalsåsvatn og Beitelsvatn bør derfor bevares også ut fra dette hensyn, men
i første rekke er det som viktige natur- og leveområder for planter og dyr at våtmarker og
kulturmarker bør sikres en god status i den videre arealforvaltning i Gaupåsvassdraget. Ser vi på
vassdraget som helhet er det mange utfordringer mht andre utfyllinger (gamle deponi) og lokal
forurensning (jfr. Håland & Simonsen 2015), en situasjon som krever tiltak iht Vanndirektivet.

Hvilke tiltak som står nevnt i rapportene som er utført og ikke:
VA-plan
Tiltak: Tilrettelegging av nytt slukkevannsuttak langs Kvamsvegen i henhold til kravet fra brannvesenet.
Status: Ikke gjennomført. VA-rammeplanen er revidert i henhold til kravene fra brannvesenet.
Forurensingsrapport
Tiltak:
1) Ved stasjon 3, innenfor grøntbufferen LNA, etablering av minimum en 2-delt rensekum, som ligger
høyere enn høy flomvannstand.
2) Ved stasjon 4A og 4B, tilgrensende planområdet i nord, bygging av en 3-delt rensedam nedenfor det gamle
deponiet vil kunne avgrense uønsket avrenning mot Beitelsvatn
Status:
1) Ikke gjennomført. Ligger rekkefølgekrav om etablering av dette i bestemmelsene.
2) Ikke gjennomført. Ligger ikke rekkefølgekrav knyttet til dette da forurensingen som er registret her
hovedsakelig kommer fra et gammelt bossdeponi lengre nord og ikke fra planområdet.
Flomrapport
Tiltak: Kan anbefale bygging av ny jordvoll, samt økning av høyden på den eksisterende da dette kan redusere
strømmen på vannet og dermed erosjonsfaren inne på planområdet.
Anbefaler også at de avbøtende tiltakene i forurensingsrapporten blir fulgt opp.
Status: Ikke gjennomført. Ligger i bestemmelsene rekkefølgekrav om etablering av 2-delt rensekum ift. til
stasjon 3 i forurensingsrapporten, samt rekkefølgekrav til etablering av jordvoll.
Naturfaglig rapport
Tiltak: Bredden på grøntbufferen utgjør ikke en vesentlig forskjell for planter og dyr. Det anbefales å grave
minst mulig i massene da dette har en risiko og som kan gi uønsket avrenning til vann og våtmark, spesielt i et
vassdragsavsnitt som ofte har flom som lett vil nå inn i de avgravde arealer. Det viktigste er å få gjennomført
tiltak som bedrer vannforekomsten i Gaupåsvassdraget sin miljøstatus. Et slikt tiltak kan være å sikre at det
skjer uønsket avrenning fra planområdet, spesielt med tanke på forurenset punkt tilgrensende planområdet i
nord, ved målestasjon 4A og 4B.
Status: Ikke gjennomført. Bredden på grøntbufferen er tenkt økt med 10 meter ift. dagens situasjon. Dette vil
føre til noe avgraving av masser men vil bli gjort for å imøtekomme krav fra kommunen. Dette er en mindre
avgraving som trolig ikke vil ha vesentlig konsekvens med tanke på uønsket avrenning. Økning av bredde på
grøntbuffer er sikret i plankart og bestemmelser.
Når det gjelder tiltak for å hindre uønsket avrenning fra planområdet er det lagt til rekkefølgekrav om
etablering av minimum en 2-delt rensekum, som ligger høyere enn høy flomvannstand som ligger ved
målestasjon 3 innenfor LNA. Dette er ikke gjennomført enda. Ift. tiltak ved målestasjon 4A og 4B er det ikke
lagt til rekkefølgekrav for dette da det viser seg at hovedkilden til forurensing her kommer lenger nord fra fra
et eldre bossdeponi.

Side | 54

9

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
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Figur 28: Illustrasjonsplan

9.1

OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK

Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel som har avsatt arealet til LNF-område. Planforslaget
viderefører dagens bruk og åpner ikke for en utvidet bruk av området.
9.2

EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER

Det er ingen reguleringsplaner i området.
9.3

ESTETIKK

Gjennom oppføring av voller vil det visuelle inntrykket av næringsområdet bli noe dempet mot nærmeste
naboer og Kalsåsvatnet. Mot øst og sør vil næringsbygningen fortsatt kunne framstå som et fremmedelement i
et LNF-område. Se konsekvensutredningens kapittel 7.3 for detaljert konsekvensutredning av dette temaet.
9.4

KONSEKVENSER FOR NABOER

Oppføring av flere voller vil påvirke konsekvenser for naboer i positiv retning. Se konsekvensutredningens
kapittel 7.3 for detaljert konsekvensutredning av dette temaet.
9.5

UNIVERSELL UTFORMING

Gjeldene forskrifter for universell utforming, TEK10, vil bli lagt til grunn.
9.6

TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD

Planforslaget vil ikke føre til en økning i trafikken i området.
9.7

KULTURMINNE

Planforslaget kommer ikke i konflikt med kjente kulturminner.
9.8

FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET

Tilbakeføring av areal nær Kalsåsvatnet vil bedre forholdene for friluftsaktivitet nær vannet. Planforslaget får
ingen nevneverdige konsekvenser for barn og unge spesielt, men sikrer at snarveg mot skole legges utenom
næringsområdet. Mange barn har tidligere tatt en snarvei over næringseiendommen på vei til skolen, se rød pil
i kartet under. Det er imidlertid allerede en etablert sti/traktorvei som går over jordbruksarealet, se grønn

stipling på kartet under, som det vil være mer hensiktsmessig at barna bruker. Denne leder inn på fortauet
langs Gaupåsvegen slik at man ikke behøver å krysse næringsarealet og det kan oppstå farlige situasjoner i
møtet mellom barn og større kjøretøy.
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Haugland skole

Figur 29: Kart som viser snarveier mot Kvamsvegen fra eksisterende boligområdet i vest. Rød stipling viser hvor de fleste går
i dag men som ikke er ønskelig. Grønn stipling viser ønsket snarvei man kan benytte. Svart stipling viser mulig påkobling til
snarveiene fra Gaupåsvegen.

9.9

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Planforslaget får ikke konsekvenser for privat eller offentlig servicetilbud da reguleringsplanen viderefører
eksisterende aktiviteter og dermed godkjenner dagens aktiviteter i området, samt sørger for at det er samsvar
mellom reguleringsplan og aktiviteter.
9.10

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Planforslaget sikrer videre drift av næringsaktiviteten i planområdet da reguleringsplanen viderefører
eksisterende aktiviteter.
9.11

JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Ingen kjente.
9.12

INFRASTRUKTUR

Planforslaget siker trafikksikker tilkomst for transport til og fram næringsarealet. Ellers blir det ingen
endringer i infrastrukturen i området.

9.13

RISIKO OG SÅRBARHET

Bakgrunn
I tilknytting til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS- analysen
bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der.
Metode
ROS-analysen av tiltaket med utgangspunkt i Norsk standard NS5814, 2008. Vurderingen er gjennomført av Ard
arealplan as som en del av planarbeidet og er basert på Ard arealplan as og tiltakshaver sin samlede kunnskap
om planområdet, samt tilgjengelige rapporter og innhentet informasjon fra Bergen kommune.
Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens
KONSEKVENSER
Ubetydelig/ ufarlig

Mindre alvorlig/
en viss fare

Betydelig/ kritisk
Betydelige
personskader

Ubetydelige
personskader

Liv og helse

Ingen fravær

Mindre
personskade
Sykemelding i noen
dager

KONSEKVENSER

Mindre skader
Ubetydelig skade
Økonomiske/ materielle
verdier

< 500.000 kr
Teknisk infrastruktur
påvirkes i liten grad

Ubetydelige
miljøskader
Miljø (jord, vann og luft)
Mindre utslipp, ikke
registrert i resipient

Sannsynlighet

K1
En hendelse oftere
enn hvert 20. år
En hendelse per 20 –
200 år
En hendelse per 200 –
1000 år
En hendelse per 1000 –
5000 år
En hendelse sjeldnere
enn 5000 år

500.000 – 10 mill.
kr
Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i noen
timer
Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade

1 - 10 personer
alvorlig skadd
Personer med
sykefravær i flere
uker

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

Betydelige skader

Svært alvorlig/
katastrofalt
Svært alvorlig
personskade
> 20 personer
alvorlig skadde
> 10 personer døde
Svært alvorlige
skader

100 – 500 mill. kr
10 – 100 mill. kr
Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i flere
døgn
Betydelig
miljøskade

Noe uønsket
utslipp

Betydelig utslipp
med behov for
tiltak

Restaureringstid <
1 år

Restaureringstid 1 –
3 år

K2

Alvorlig/ farlig

K3

> 500 mill. kr
Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i flere
måneder. Andre
systemer rammes
midlertidig

Teknisk infrastruktur
og avhengige
systemer settes
permanent ut av
drift

Alvorlig miljøskade

Svært alvorlig
miljøskade

Stort utslipp med
behov for tiltak
Restaureringstid 3
– 10 år

K4

Stort ukontrollert
utslipp med svært
stort behov for tiltak
Restaureringstid > 10
år
K5

S5
S4
S3
S2
S1

Akseptkriterier
Hendelser i røde felt
Hendelser i gule felt
Hendelser i grønne felt

Medfører uakseptable risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det utføres mer
detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået.
ALARP - sone, dvs. tiltak kan gjennomføres for å redusere risikoen (ALARP = As Low As Reasonable Practicable). Det
vil være naturlig å legge en kost-nytteanalyse til grunn for vurderingen av ytterligere risikoreduserende tiltak.
I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres
når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger.
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VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:

Uønsket
Nr hendelse/forhold

Liv og
helse

Naturbasert sårbarhet
Potensiell risiko for:
Materielle
Ytre miljø
verdier

Merknad

Ekstremvær www.met.no
Side | 58
Vind blir ikke sett på som en risiko for området.
Sterk vind kan forekomme, men slik området
ligger til, vil det ikke bli utsatt for
vindpåkjenning utover det en kan forvente
Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir
ikke sett på som en risiko for planområdet.
Området har god drenering.
Store snømengder er sjelden et problem i
området. Det er rikelige areal til å samle
brøytet snø på.

1 Sterk vind

2

Store
nedbørsmengder

3 Store snømengder
4 Annet
Flaumfare www.nve.no

5

Flom i elver /
bekker

6

Flom i vassdrag/
innsjøer

S4 x K2

S4 x K2

S4 x K2

S4 x K2

S4 x K2

S4 x K2

Hele planområdet ligger innenfor sone for flom
med nominell årlig sannsynlighet på mer enn
1/200. I planforslaget er det lagt opp til å øke
høyden på eksisterende voll til 2,5 meter, samt
legge til rette for en ny voll. Dette kan kanskje
redusere flomomfanget noe, men ikke totalsikre
mot flom. Det vil imidlertid kunne redusere
strømmen på vannet og dermed erosjonsfaren
inne på planområdet. Det er ikke kjeller i de
aktuelle bygningene, og ved enkel forebygging
kan nok materielle skader avgrenses en del.
Hele planområdet ligger innenfor sone for flom
med nominell årlig sannsynlighet på mer enn
1/200. I planforslaget er det lagt opp til å øke
høyden på eksisterende voll til 2,5 meter, samt
legge til rette for en ny voll. Dette kan kanskje
redusere flomomfanget noe, men ikke totalsikre
mot flom. Det vil imidlertid kunne redusere
strømmen på vannet og dermed erosjonsfaren
inne på planområdet. Det er ikke kjeller i de
aktuelle bygningene, og ved enkel forebygging
kan nok materielle skader avgrenses en del.
Eksisterende bedrift produserer avløpsvann fra
spyling av maskiner/kjøretøy. Dette går via
oljeutskiller til Kalsåsvatnet. Overflatevann fra
asfalterte flater på tomten drenerer til kummer
og overvannsnettet på tomten. Overvannsnettet
går via sandfang til Kalsåsvatnet.
Det er gjort flere avbøtende tiltak på tomten
når det gjelder overvannshåndtering.

7 Overvannshåndtering

S3 x K2

I NNI rapport 427 går det fram at Rivenes as ikke
er hovedkilden til den dårlige miljøstatusen til
vassdraget, men at det likevel bør gjøres
avbøtende tiltak i og like utenfor planområdet
for å hindre spredning av forurensing til resten
av vassdraget
Reguleringsbestemmelsene sikrer at overvann
kontrolleres og sikres ved hjelp av rensedammer
eller lignende tiltak, jf. §§ 5.1.4, 5.2.2 og 5.4.3

Springflo /
stormflod
9 Historisk flomnivå
10 Annet
Skredfare www.skrednett.no
8

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

11 Kvikkleireskred
12 Løsmasseskred
13 Is – og snøskred
14 Steinras, steinsprang
15 Historiske hendelser
16 Annet
Byggegrunn www.ngu.no
17 Setninger
18 Utglidinger

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke

aktuelt.
aktuelt.
aktuelt.
aktuelt.
aktuelt.

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Radon blir ikke sett på som et problem i
området.

19 Radon
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20 Annet
Plante og dyreliv www.dirnat.no

21 Planter

S3 x K1

Nærområdet til Rivenes sin næringseiendom er
dominert av løvskog i nord, gjennomgående
sumpskog dominert av gråor og bjørk, videre
strandsonen mot Kalsåsvatnet (i vest) og
kulturmark/fuktenger i øst. I et litt større
landskap er området preget av kulturmarker,
innsjøer og elver mellom disse.
For mer informasjon se NNI-rapport 428 og kap.
7.1 i planforslaget.
Det er ikke registrert andre dyr enn fugler i
nærheten av planområdet.
Våtmarksområdet ble tidlig på 1990-tallet
verdisatt som et økologisk viktig område for
vannfugler. Innsjøene i området, Kalsåsvatn
inklusive, er i første rekke viktige for
andefugler, så som sangsvaner, stokkand,
krikkand, brunnakke, stjertand, taffeland,
laksand, Kvinand. Tidvis bruker også andre
vannfuglarter området, f.eks. er den rødlistede
dvergdykkeren (kat. NT – Kålås mfl 2010) påvist i
området, så også kanadagås og grågås.
Gråhegren sees regelmessig i området. Den
rødlistede strandsnipen hekker i området.
Næringsressurser fra det akvatiske miljøet er
også svært viktig for svaler (låvesvale, sandsvale
og taksvale) og tårnseilere (rødlistet).

22 Dyr

23 Fugler

S3 x K2

Selve strandsonen og kulturmarkene viktige for
flere vadefuglarter, så som vipe (rødlistet) og de
etter hvert fåtallige rødstilker og
enkeltbekkasiner (alle 3 arter ble påvist våren
2012). I kulturmarkene er også fiskemåke og
stær (begge rødlistet – NT)
Kombinasjonen strandsone – vierkratt/busker og
kulturmark er også nøkkelhabitater for arter
som sivspurv, tornsanger og buskskvett
Gresshoppesangeren og åkerrikse er registrert i
nærheten av planområdet 2010 og 2011.

Annet –
24 våtmarksområde
Kalsåsvatn

S3 x K2

For mer informasjon se NNI-rapport 428 og kap.
7.1 i planfremlegget.
I Arna bydel ble vann- og våtmarkskomplekset
fra Gaupås til Blindheim (Gaupåsvatn,
Beitelsvatn, Kalsåsvatn og Kalhusvatn)
klassifisert som økologiske verdifulle områder.
Tiltaksområdet ved Kalsåsvatn ligger inne i
dette helhetlige området.

For mer informasjon se NNI-rapport 428 og kap.
7.1 i planfremlegget.
Avbøtende tiltak, anbefalt i NNI-rapport 303, er
sikret i planbestemmelser og plankart.
Virksomhetsbasert sårbarhet
Brann/eksplosjon
25 Brannfare

S3 x K2

26 Eksplosjonsfare
27 Annet
Energitransport
28 Høgspent
29 Lågspent
30 Gass
31 Annet
Forurenset vatn
32 Drikkevannskilde
Sjø, badevann,
33 fiskevann, vassdrag
og liknende.
34 Nedbørsfelt
35 Grunnvassnivå
36 Annet
Forurenset – grunn http://www.sft.no
37 Kjemikalieutslepp
38 Annet
Forurenset - luft
39 Støv/partikler/røyk

S3 x K2

S3 x K2

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.
S3 x K2

Se punkt nr. 7
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

S3 x K2

40 Støy

41 Lukt
42 Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
43 Fri ferdsel langs sjø
44 Friluftsliv
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Det blir oppbevart drivstoff i planområdet.
Planområdet ligger 7,9 km unna Åsane
Brannstasjon og 8,4 km unna Arna brannstasjon.
Ingen kjent risiko.

Se punkt nr. 7

Ikke aktuelt
Støy fra næringsområdet kan forekomme.
Veiledende støygrenser-/regler i
Miljøverndepartementets planretningslinje T1442 er bindende for all aktivitet i planområdet,
herunder bygg- og anleggsstøy på kvelds- og
nattestid. På dagtid er støygrensene for bygg- og
anleggsstøy å betraktes som retningsgivende, jf.
reguleringsbestemmelsene § 1.3.
I støyrapporten utarbeidet av EFLA, datert
19.11.13, går det fram at støynivået ved alle
fasader av støyfølsomme bygninger i nærheten
av næringsområdet er beregnet til under
Lden = 55 dB(A). Støy er således ikke et problem
i planområdet.
Ingen kjent risiko.

Ikke aktuelt.
Planforslaget bedrer mulighetene for ferdsel
langs Kalsåsvatnet.

45 Annet
Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Trafikkfare http://www.vegvesen.no

46

Trafikkulykker på
vei

47 Annet
Forurensning
48 Støv/partikler
49 Støy

Det er ikke registrert trafikkulykker i
nærområdet til planen. Trafikksikkerhet er eget
tema i konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen finner at planlagt tiltak
gir liten til middels positiv konsekvens for
trafikksikkerheten i området.

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

50 Lukt
Ingen kjent risiko.
51 Utslepp/kjemikalier
S3 x K2
Se punkt nr. 7
52 Annet
Ulykker på nærliggende veier/transportåre http://www.vegvesen.no
53 Vei
Se under punkt 46.
54 Sjø
Ingen kjent risiko.
55 Luft
Ingen kjent risiko.
56 Annet
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Risikomatriser – oppsummering

Sannsynlighet

Liv og helse

K1

En hendelse
oftere enn hvert
20. år

S5

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1

Sannsynlighet

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1

Sannsynlighet

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1

K2

K3

K4

K5

K2

K3

K4

K5

25

K1
S5

K5

5,6

Miljø
(jord, vann og luft)
En hendelse
oftere enn hvert
20. år

K4

25

K1
S5

K3

5,6

Økonomiske/ materielle
verdier
En hendelse
oftere enn hvert
20. år

K2

5,6
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7, 23, 24, 25,
33, 37,51

10
10.1
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MERKNADER
SAMLEDE MERKNADER
Avsender
Offentlige instanser – regionale
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland politidistrikt
NVE
Statens vegvesen
Hordaland fylkeskommune
Kommunale etater
Bergen kommune, samferdselsetaten
Bergen kommune, vann- og avløpsetaten
Bergen kommune, grønn etat
Private
Betsy og Einar Valen

Dato
Brev
Brev
Brev
Brev

03.04.2012
21.03.2012
29.02.2012
12.02.2012
15.02.2012

Brev
Brev
Brev

14.02.2012
15.03.2012
22.03.12

Brev

20.03.2012

Merknadene er oppsummert og kommentert i vedlagt merknadsskjema.
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FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Reguleringsplanen tar utgangspunkt i eksisterende situasjon og regulerer inn de forhold som ligger til grunn for
dagens aktivitet innenfor planområdet. Samtidig som reguleringsplanen klargjør arealbruken i området sikrer
den at det blir etablert avbøtende tiltak i strandsonen og for naboeiendommene. Tidligere utplanert område i
strandsonen er allerede gjenopprettet og fylt tilbake slik at området i fremtiden naturlig vil fremstå som en
integrert del av sumpskogen i strandsonen. Denne grøntbufferen vil også få en økt bredde ift. dagens situasjon
og vil bli økt fra 30 til 40 meter. I tillegg setter reguleringsplanen krav om opparbeiding av voll mot mot
Kalsåsvatnet, samt økning av høyde på eksisterende voll mot naboeiendommen i sør.
Reguleringsplanen gir ikke rom for utvidelse av dagens bruk da byggegrensen følger omrissene til eksisterende
bygg og det således ikke åpnes for permanente tiltak utenfor disse. For resten av arealet avsatt til
industri/lager, er det sikret gjennom reguleringsbestemmelsene at disse ikke kan bebygges.
Det har vært næringsaktivitet innenfor planområdet siden 1970-tallet. Siden slutten av 1990-tallet har området
til tross for den eksisterende næringsaktiviteten blitt innlemmet i LNF-området i kommuneplanen for Bergen
kommune. Reguleringsplanen er i strid med gjeldende kommuneplan og det er på bakgrunn av dette utarbeidet
er planprogram og gjennomført en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen tar i all hovedsak for seg
konsekvensene næringseiendommen har for omliggende interesser og areal.
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