Byråd i byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune
Gruppeledere for partiene, Bergen bystyre
Bryggen i Bergen, 16.04-2021

Om bybane over Bryggen – mangler i ROS-analyse og KU’er (konsekvenutredning)
Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen viser til ovennevnte sak og vedlegger et notat datert 13.42021, utarbeidet av ett av våre medlemmer, Ståle Eeg Nielsen. Notatet gir en gjennomgang av lover,
forskrifter og offentlige påbud og retningslinjer satt i sammenheng med informasjon om forventet
havnivåstigning. Notatet viser at Bergen kommune og Vestland fylke «underkommuniserer» fakta
knyttet til lovens krav om nivåhøyder for etablering av et transportanlegg, «ryggraden i Bergens
transportsystem», som bybanen omtales som. Slik vi ser det, risikoen for at denne
«underkommuniseres» og kan bli formalisert i planen, og i det pågående reguleringsarbeidet, er
overhengende. Vi frykter at når en så kommer til en eventuell prosjekterings- og gjennomføringsfase
kan vi komme til å erfare at bybanen må etableres på et høydenivå som er totalt uakseptabel for
Bryggens universelle verdier og for Bryggen som Verdenskulturminne.
At Bergen kommune og Vestland fylke ikke har gjennomført en ROS-analyse til nærmere belysning av
dette tema mener vi er klanderverdig. Bryggen som et sårbart Verdenskulturminne og forventede
effekter på oppsluttende verdier vil måtte inngå i disse utredninger, jfr. foreløpig KUVA, fremlagt i fjor
høst. Notatet klargjør at i den utstrekning et tiltak ikke møter de krav som lovverket stiller, vil en være
henvist til å finne annen lokalisering eller trasè-alternativ som kan løse problemene. Slikt alternativ
finnes, og bystyret i Bergen har pålagt administrasjonen å utrede (tunnel)alternativ.
Beslutninger og vedtak som bygger på ikke oppdatert kunnskap, og der «føre-var prinsippet» ikke er
anvendt i samsvar med statlige føringer bør reverseres eller omgjøres..
Vi legger til grunn at Byråden, partigrupper og uavhengige representanter engasjerer seg i de
spørsmål som reises og som dokumenteres i vedlagte notat. Vi ser frem til tilsvar på de forhold som
berøres.
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__________________________________________________________________________
I egenskap av medlem i Bryggens Venner har jeg sett nærmere på fakta og formaliteter rundt temaet
en bybane over Bryggen. Jeg tilføyer at jeg er tidligere medlem i bystyre og bygningsråd og at min
arbeidsplass i over 30 år har vært ved Bryggen (Dreggsallmenning). At min oldefar var (stats) vraker på
bryggen på 1800 og 1900 tallet styrker naturlig nok grunnlaget for et «visst engasjement».
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Bybanen er en «infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning» og skal følgelig henføres
som tiltak under TEK17 § 7-2 andre ledd Sikkerhetsklasse 3. Tiltaket må følgelig forholde seg til
det dimensjonerende flomnivå etter denne sikkerhetsklasse. Dette tilsier en kotehøyde over
«normal null» på 2,13, ikke 1,91.
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P.t. foreligger det ingen ROS analyse / KU til belysning av temaet nedre byggehøyde. KU fra
2013 er kun utarbeidet på overordnet/prinsipp
nivå og kan bl.a. av denne grunn ikke påberopes.
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Ved detaljregulering i denne saken er det en
ubetinget plikt til utarbeidelse av en ROS analyse.Denne skal ligge til grunn for en KU som
også redegjør for de samfunnsmessige konsekvenser ved fremtidige driftsstans, uavhengig av
årsak.

1. TEMA: BYBANE OVER BRYGGEN – HAVSTIGNING, SIKKERHETSNIVÅ – UTREDNINGER OG
LOVVERK.
Spørsmålet om havstigning inngår som ett av flere sentrale element i vurderingen av bybane over Bryggen. Bybanen, sett fra planleggernes synspunkt, inngår som det viktigste infrastrukturtiltak for byens
fremtid, så vel Sentrum som Bergen sør, nord og vest.
Teknisk sett byr Bryggen alternativet på store utfordringer, gitt traseens nærhet til havet, et forhold som
ikke kun dreier seg om Bryggen, men også Torget, et område av like stor historisk betydning og, som i
likhet med verdensarvstedet Bryggen, i hovedsak «hviler på gammelt tømmer» fra utbygginger århundrer tilbake i tid.
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Pensjonert advokat (H) i Advokatfirmaet Harris.
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Totalkostnaden for en bybane mot Åsane, som en eventuell banestrekning over Bryggen er en del av,
vil med sikkerhet koste NOK >14 milliarder, eller NOK 1,4 millioner pr løpemeter. De samfunnsøkonomiske konsekvenser må mao. ikke undervurderes.
Spørsmålet om havstigning og etablering av en bybane gjennom de nevnte sentrale deler av byen er
ikke bare et spørsmål om teknisk sikring, det er spørsmål om ivaretakelse av historiske verdier uten
sidestykke og det er spørsmål om ivaretakelse av samfunnsøkonomiske interesser på en forsvarlig
måte. Utover havstigning er det en rekke andre risikofaktorer som har betydning for samfunnssikkerheten ved et infrastrukturprosjekt som Bybanen.
På denne bakgrunn er kravet til et forsvarlig utredningsgrunnlag før de endelige beslutninger treffes,
avgjørende. Nedenstående redegjørelse er i hovedsak en gjennomgang av eksisterende regelverk som
begrunner dette kravet.

2. VITENSKAPELIGE UTREDNINGER
Det foreligger utallige vitenskapelige utredninger om havstigning. De seneste utredninger understreker
det såkalte «worst case» scenario beskrevet i FN’s klimapanel sine utredninger.
•

Fra Niels Bohr Instituttet i Danmark hitsettes:

«Niels Bohr Institut advarer: Vandstanden stiger mere end hidtil antaget

Illustration: Bigstock/Mathias_Berlin
Ny forskning forudser en stigning i verdenshavene på op imod 1,35 meter frem mod 2100. Det
er en væsentlig større stigning end tidligere beregnet. Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen 3. feb
2021 kl. 12:37160
Verdenshavene stiger endnu hurtigere, end klimaforskere tidligere har peget på. Det viser ny
forskning fra Niels Bohr Institutet.Senest vurderede FN’s Klimapanel en stigning på op til 1,1
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inden 2100, men forskergruppen fra Niels Bohr Institutet kalder nu de tidligere skøn for konservative og forudser, at vandstanden i værste fald kan stige op til 1,35 meter i samme periode».
•

Det er grunn til også å vise til IPCC – (FN’s klimapanel)
I forbindelse med presentasjon den 25.september 2019 av en omfattende rapport om CO2 utslipp,
issmelting på Grønland skriver IPCC bl.a. følgende:

Issmeltingen ved Grønland og polene samt CO2 øker i et akselererende tempo som sammen med
fortsatt CO2 utslipp langt over målsettingene fører til en tilsvarende akselererende stigning i havnivået.
Så vidt vites vil IPCC i relativ nær fremtid fremme en revidert rapport om tilstanden.

3. LOVVERK
Hensynene til klimaendringene; havnivåstigning, stormflohendelser, ekstremvær generelt, er for lengst
implementert i lov- og forskriftsverket.
Plan- og bygningsloven av 2008 (PBL) har klare bestemmelser vedrørende utredningsplikten i saker
som her; eventuell bybane gjennom Bergens sentrale historiske del. I lovens § 4-3 står følgende:
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«§ 4-3.Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal
i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.»
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) er det utarbeidet en rekke forskrifter, herunder H-5/18 om
Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling og Forskrift Statlige planretningslinjer for
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Videre følger krav til sikkerhet mot natur- og miljøforhold av PBL §§ 28-1 og 29-5m. Sistnevnte er hjemmelen for Byggteknisk forskrift (TEK17).
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har gjennom mange år hatt ansvaret for utarbeiding av Teknisk forskrift (TEK) hvis hovedformål er ivaretakelse av sikkerhet ved byggetiltak.
P.t gjelder TEK17 som i § 7-2 som gir bygningsmyndighetene ikke bare en rett men en plikt til å påse at
sikkerhetskrav ved byggverk (tiltak) i områder som kan bli oversvømt av stormflo blir lagt til grunn for
planleggingen.
At TEK17 også gjelder for skinnegående infrastruktur fremgår av følgende:
«Offentlige veg- og jernbaneanlegg er underlagt plan- og bygningslovens § 29-5. Tekniske krav,
som er hjemmel for TEK 10. TEK10 gjelder også for offentlige veganlegg og jernbaneanlegg.2
(Henvisningen omhandler TEK10, men TEK17 gjelder tilsvarende)

4. STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING OG KLIMATILPASNING
Utover forskriftene som TEK17 vises det til at Kommunal og moderniseringsdepartementet ved Kgl.res.
28. september 2018 og med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven) § 6-2 har
vedtatt en forskrift om statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Fra departementets omtale av pkt. 4.3 i forskriften hitsettes:
«Legg føre var-prinsippet til grunn
Grunnet usikkerheten i utviklingen av klimagassutslipp, er det nasjonal politikk at endringer som
følge av fortsatt høye utslipp skal legges til grunn når konsekvensene av klimaendringene skal
vurderes. "Høye utslipp" er et sett utslippsscenarioer der de globale klimagassutslippene fortsetter å øke med omtrent samme hastighet som i de siste tiårene. Når dette legges til grunn er
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det en føre-var-tilnærming som er brukt. Tilnærmingen er også brukt i de fylkesvise klimaprofilene.
Dette følger også av kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag, andre avsnitt i
statlige planretningslinjer (SPR).»
Dette prinsippet er altså et påbud som skal ligge i bunn for all planlegging.

5. NORSK TRANSPORTPLAN (NTP) (2022 – 2033)
Kriteriet «samfunnssikkerhet» går igjen i hele NTP. Kriteriet relaterer seg til et sammensatt bilde innenfor
Risiko og sårbarhetsanalysene og inkluderer hensynene til forebygging av sabotasje, ulykker, datainnbrudd, klimaendringer m.v.
Kriteriet her særskilt omtalt i Kap. 8.5 i forslaget til NTP (2022 – 33)3 hvorfra hitsettes fra innledningen:

«8.5. Samfunnssikkerhet – et viktig hensyn i transportpolitikken.

Figur 8.8 Samfunnssikkerhet – et viktig hensyn i transportpolitikken
Synstolking: Illustrasjon med militære kjøretøy, jernbanebru og person ved datamaskin.
Transportsektoren er en sentral del av samfunnssikkerheten i Norge, og transport er definert
som både en kritisk samfunnsfunksjon og som en grunnleggende nasjonal funksjon etter ny
sikkerhetslov. Både samfunnet og transportsektoren er i rask endring, og sektoren vil derfor stå
overfor et komplisert og sammensatt risiko-, trussel- og sårbarhetsbilde i årene som kommer,
jf. kapittel 2.2.4.
Regjeringen vil:
▪
▪
▪
▪
3

sikre framkommelighet og funksjonalitet i transportsystemet, både i normalsituasjon og under påkjenninger
arbeide for et høyt transportsikkerhetsnivå og unngå store, uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell, samt minske følgene av slike hendelser dersom de likevel skulle oppstå
arbeide for å synliggjøre og inkludere samfunnssikkerhet i de samfunnsøkonomiske analysene av transportinfrastrukturprosjekter
prioritere arbeidet med implementering av ny sikkerhetslov i transportsektoren
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▪
▪

▪

opprettholde en systematisk oversikt over risiko- og sårbarhetsforholdene i transportsektoren
styrke regulering og tilsyn med digital sikkerhet i transportsektoren, samt evnen til effektiv
digital hendelseshåndtering
videreutvikle transportsektorens rolle i totalforsvaret og legge til rette for en robust sivil transportberedskap for å kunne opprettholde nødvendig transportevne i hele krisespekteret»

NTP (2022-2033) er mao. direkte relevant, ikke bare som et underlagsdokument i plasseringen av transportanlegg i forhold til de generelle krav til sikkerhet i arealplanleggingen men også ved plasseringen
av slike anlegg i TEK17 med de krav som følger derav.
Fra Kap. 8.5.2.4 Klimatilpasning hitsettes følgende:
«…………Ved nybygging av bygninger og infrastruktur skal det tas hensyn til de framtidige klimaendringene, men eksisterende bebyggelse og infrastruktur er ikke alltid konstruert for å stå
imot dette. For å forebygge slike hendelser må effekten av klimaendringer vurderes i tidlige
planleggingsfaser, og påvirke valg om konsept, trasé og konkrete sikringstiltak i forbindelse med
bygging.
Styrket vedlikehold, skredsikring, flom- og skredvarsling og målrettet beredskapsarbeid er andre
sentrale virkemidler for å gjøre transportsystemet mer robust i møtet med den økte risikoen.
Transportsektoren må være forberedt på å både forebygge og håndtere større, hyppigere ogmer alvorlige naturhendelser. Derfor er klimatilpasning et prioritert område i Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren. I kapittel 10.2.2 omtales klimatilpasning i arbeidet med drift
og vedlikehold.»
Kravet er mao. klart formulert; valg av så vel konsept som trasé er elementer som inngår i utredningsplikten og som forutsettes å finne sted i tidlig fase i planleggingen.
I en studie rundt framkommelighet og samfunnssikkerhet fra PwC i 20194 plasseres byer med innbyggertall > 50 000 å ha stor verdi /nasjonal betydning i relasjon til endret responstid til befolkningssentra
(responstid = tid for gjenoppretting av driftsavbrudd), se Kap 7 nedenfor.

6. TEKNISK FORSKRIFT – NÆRMERE OM TEK17 § 7-2
Kravene i TEK17 gjelder for bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder sporveger, jfr. § 1-1 og 13. Kravende gjelder i så vel plan- som byggesaker.
Fra Veiledningen til TEK17 kap. 7 står følgende innledningsvis:
«Kapittel 7 omfatter krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger, herunder sikkerhet mot flom,
stormflo og skred. Reglene angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering
og bygging i fareområder.
Sikkerhetskravene er førende for plan. Kravene må legges til grunn for risiko- og sårbarhetsanalyser etter plan- og bygningsloven § 4-3. Kjente farer og risikoforhold skal synliggjøres og
tas hensyn til i kommunens arealplanlegging. Sikkerhetskravene kan begrense, eller gi grunnlag
for å avslå muligheten for å regulere et område til utbygging.
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Effekten av klimaendringene vil få betydning for det bygde miljøet både for plassering av bygninger og for hvilke laster bygningene må tåle. Plan- og bygningsloven med forskrifter skal bidra
til at nye bygninger og konstruksjoner tilpasses et endret klima.
Klimaendringene kan føre til hyppigere hendelser av flom og skred, og at de blir mer ekstreme.
Ny kunnskap om potensielle fareområder og effekter av klimaendringer, kan føre til at områder
som tidligere har vært ansett som tilstrekkelig sikre for bebyggelse, ikke lenger innfrir kravene
til sikkerhet i plan- og bygningsloven og i byggteknisk forskrift.»
§ 7-2 lyder som følger:
§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo
(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.
(2) For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter tabellen
under. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle
årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. Dersom det er fare for liv, fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3.
Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område
Sikkerhetsklasse for flom

Konsekvens

Største nominelle årlige
sannsynlighet

F1

Liten

1/20

F2

Middels

1/200

F3

Stor

1/1000

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo.
(4) Byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon.
(5) Sikkerhetsklasse F1 omfatter også følgende tiltak der tiltaket ikke fører til redusert personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny bruksenhet:

a) ett tilbygg eller ett påbygg inntil 50 m BRA i byggverkets levetid
2

b) bruksendring og ombygging inntil 50 m BRA.
2

Bestemmelsen omfatter ikke tiltak som fører til etablering av virksomhet som inngår i § 7-2
første ledd.
Det er ovenfor sitert hvilke krav som gjelder til minstehøyde for tiltak i de ulike sikkerhetsklasser. I veiledningen til § 7-2 er listet opp «Preaksepterte ytelser»; hvilke byggetiltak som «hører hjemme i de ulike
sikkerhetsklasser og som det fremgår ovenfor, med stigende krav knyttet til tiltakets økende betydning
og kompleksitet.
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Fra veiledningen til andre (2) ledd ovenfor hitsettes:
«Preaksepterte ytelser
Plassering av byggverk i sikkerhetsklasser:
1. Sikkerhetsklasse F1 omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser. Byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er
•
•

garasje
lagerbygning med lite personopphold

2. Sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold. Byggverk som
kan inngå i denne sikkerhetsklassen er
•
•
•
•
•
•

bolig, fritidsbolig og campinghytte
garasjeanlegg og brakkerigg
skole og barnehage
kontorbygning
industribygg
driftsbygning i landbruket som ikke inngår i sikkerhetsklasse F1

De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være store, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill.
I deler av flomutsatte områder kan det være større fare enn ellers. I flomutsatte områder der det
under flom vil være stor dybde eller sterk strøm, bør det være samme sikkerhetsnivå som sikkerhetsklasse F3. Dette gjelder områder der dybden er større enn 2 meter og der produktet av
dybde og vannhastighet (i m/s) er større enn 2 m2/s.
3. Sikkerhetsklasse F3 omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der
oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene. Byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er
•
•

•

Byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen, for eksempel sykehjem og
lignende.
Byggverk som skal fungere i lokale beredskapssituasjoner, for eksempel sykehus,
brannstasjon, politistasjon, sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning. For byggverk som har regional eller nasjonal betydning i beredskapssituasjoner gjelder første ledd.
Avfallsdeponier der oversvømmelse kan gi forurensningsfare. For deponier som omfattes av storulykkeforskriften gjelder første ledd.

Som det fremgår av bestemmelsens tredje ledd (3) sitert ovenfor gjelder både første (1) og andre (2)
ledd med veiledninger også ved stormflo, jfr veiledningen til tredje ledd (3):
«Bestemmelsen om flom omfatter også stormflo. Det betyr at de samme sikkerhetsnivåene gjelder.»
Det er grunn til også å sitere fra innledningen i DSB sin veiledning til bestemmelsene i § 7-2:
«I tillegg til selve vannstanden må en vurdere bølgehøyder som kan opptre samtidig med stormfloen, på det aktuelle stedet. Det er bølgekreftene som ved høye sjøvannstander ofte gir de
største skadene. I DSBs veileder om håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging
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Havstigningsnivå og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging (2016), gis det råd
om hvordan kommuner og andre kan gå fram for å skaffe seg oversikt over farer, risikoer og
sårbarhet for havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning.»
Nærmere om plassering av tiltak i sikkerhetsklassene.
Hvilken sikkerhetsklasse et tiltak skal plasseres i har stor betydning. I noen tilfeller vil tiltaket ikke kunne
realiseres hvis kravene ikke etterkommes eller kostnadene blir for store og derved prohibitive av denne
grunn eller andre forhold som estetikk/vernehensyn blir ødelagt ved en realisering.
Fra veiledningen rundt dette tema hitsettes følgende:
«Når det skal vurderes hvilken sikkerhetsklasse et byggverk skal plasseres i, må de angitte
eksemplene i preaksepterte ytelser normalt legges til grunn. For byggverk som ikke er angitt
under preaksepterte ytelser, må plasseringen i sikkerhetsklasse vurderes i det enkelte tilfelle ut
fra konsekvensene ved oversvømmelse. Dersom byggverket er sammenlignbart med et byggverk angitt under preaksepterte ytelser, må dette inngå i grunnlaget for vurderingen».
Av veiledningen følger at i den utstrekning et tiltak er opplistet blant de preaksepterte ytelser skal plasseringen av tiltaket normalt legges til grunn.
«Infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning» er ihht veiledningen henført under tiltak i Sikkerhetsklasse 3.
«Infrastruktur» omfatter veier, gater, havner, jernbaner, sporveier m.v. som trengs for å få samfunnet
til å fungere mer eller mindre effektivt. Valg av type kollektivsystem som skal være «bærebjelken» i et
kollektivnett vil følgelig automatisk måtte henføres under kriteriet «infrastruktur av stor samfunnsmessig
betydning.»
Viktigheten av dette standpunkt understrekes ved at selv om et tiltak ikke direkte kan henføres under
noen av de «preaksepterte ytelser», (her; infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning) men kun er
«beslektet» med en preakseptert ytelse, skal dette vektlegges ved vurdering om valg av Sikkerhetsklasse.
I Statens Vegvesen Håndbok N2005 opererer en med Sikkerhetsklasser V1 til V3:

5
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Her plasseres veg med ÅDT >4000 uten omkjøringsmulighet i sikkerhetsklasse V3.
I Statens Vegvesen Håndbok V2206 opererer en med konsekvensklasser CC1 til CC3 – en parallell til
Sikkerhetsklassene V1 til V3 i Håndbok V200 samt TEK17 § 7-2 Sikkerhetsklasser F1 til F3. I konsekvensklasse CC3 inngår veger;
«ÅDT>8000*, eller svært viktig veg uten (eller med svært dårlig) omkjøringsmulighet.»
I håndboken står det videre:
«Ved vurdering av konsekvensklasse vektlegges det om den fasen som betraktes er midlertidig (anleggsfase) eller permanent. Trafikkmengdene knyttes til veg som kan bli påvirket i den
fasen som betraktes. Normalt vil de fleste offentlige vegprosjekter komme inn under konsekvensklasse CC2 eller CC3, men for detaljer eller deler av et prosjekt vil det kunne være
aktuelt å anvende CC1.»
Det er viktig å understreke at Teknisk forskrift bygger på prinsippet «Funksjonskrav» jfr. Veiledningen til
§ 1-3 litra c)
«Funksjonskrav er krav som er formulert som overordnet formål, som skal oppfylles i det ferdige
byggverket. Kravene i byggteknisk forskrift er i stor grad formulert som funksjonskrav. Funksjonskravene er angitt kvalitativt og kan gjelde byggverket som helhet eller bygningsdeler, installasjoner og utearealer. Funksjonskravene i forskriften er videre konkretisert enten som ytelseskrav i forskriften eller som preaksepterte ytelser i veiledningen til forskriften. Forskriftens
kapittel 2 gir nærmere regler om forholdet mellom funksjonskrav, ytelser og preaksepterte ytelser samt dokumentasjon, i tillegg til forholdet til standarder.»
Når det ikke er angitt spesifikke tekniske krav for en bybane som sådan, har dette mindre betydning idet
funksjonskravene til sikring mot skader, økonomiske og samfunnsmessige, skal oppfylles så langt disse
er beskrevet i de ulike bestemmelser i gjeldende regelverk.
Når de fleste «veger med ÅDT>8000) eller svært viktig veg med ingen eller dårlig omkjøringsmulighet
plasseres i den «strengeste» konsekvensklasse ser vi parallellen til formuleringen i TEK17 som i Sikkerhetsklasse F3 plasserer «Infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning»
.
Ovennevnte synliggjør hvorfor en bybane må henføres under funksjonskravene som er nedfelt i Sikkerhetsklasse F3 i Teknisk forskrift § 7-2.

7. NÆRMERE OM PLASSERING AV BYBANEN I «SIKKERHETSKLASSE HIERARKIET».
En planlagt bybane Bergen sentrum – Åsane, en strekning på 10 km (12,6km hvis fremføring til Vågsbotn) vil ha en totalkostnad på +/- NOK 13 mrd eller +/- NOK 1,3 millioner pr. løpemeter. Dette er
omtrent det dobbelte av kostnaden med Ringeriksbanen (55 km infrastruktur dobbeltsporet jernbane/firefelts motorvei til en kostnad på NOK 43 mrd eller NOK 612.000 pr. løpemeter)8
I dette perspektivet er investeringskostnaden på +/- NOK 13 mrd av en slik eksorbitant størrelse at dette
i seg selv kvalifiserer for bruk av Sikkerhetsklasse F3, dette selv om NOK 2-3mrd anvendes til forlenging
av Fløyfjellstunnelen.
Sett fra bybaneplanleggernes synspunkt skal Bybanen være «hovedpulsåren» i det fremtidige transportsystem i Bergensregionen. (Det er ikke tale om «en trikk som rusler rundt» i sentrumsgatene).
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Bare til Åsane skal det iht. planleggerne fraktes 66000 passasjerer pr. dag, og en driftsstans vil ha
betydelige negative konsekvenser for det øvrige kollektivtilbud. Den største minusfaktor med et LRT
system (Bybanen) er mangel på fleksibilitet; (når skinnene er lagt, finnes ingen justerings/endringsmuligheter hvilket gjør systemet svært sårbart.)
Bybanen vil nettopp på grunn av sitt «monopol» bli svært sårbar ved driftsstans idet en ikke vil ha alternative kollektivtilbud til disposisjon, mao. ingen «omkjøringsvei», et forhold som i seg selv plasserer
Bybanen som et tiltak i Sikkerhetsklasse 3, jfr. kap. 6 side 9 over.
I spørsmålet om sikkerhetsklassifisering av et infrastrukturprosjekt som Bybanen er det som nevnt over
en rekke faktorer som skal inn i vurderingen; som strømbrudd som følge av ulykke eller sabotasje, do.
mht digitale systemer samt i dette tilfelle klimatiske endringer (slik NTP sterkt understreker).
Om en tenker havnivåstigning alene, kan det i utgangspunktet diskuteres hvor alvorlige konsekvenser
det kan få om Bybanen settes midlertidig ut av funksjon ved enkelthendelser som en større stormflo.
Det synes imidlertid klart at både de mange planlagte og de mer sjeldne vær/klimainduserte brudd på
regulariteten vil få mange, og i sum trolig betydelige konsekvenser etter vanlige samfunnsøkonomiske
beregningsmåter. Det kan da nevnes:
1) reisendes tap av arbeidstid / produktiv tid,
2) kostnader til drift av alternativ transport ved hendelser,
3) kostnader til å permanent reservere/leilighetsvis framskaffe slik tilstrekkelig transportkapasitet i
tillegg til den ordinære transportdriften,
4) belastninger og ulemper ved omdirigering av store trafikkmengder til mindre gateløp/andre trafikk
veier og trolig enda flere elementer.
Dette ikke-uttømte utvalg av konsekvenser understreker riktigheten av en plassering av denne infrastruktur i Sikkerhetsklasse 3, da med referanse til så vel NTP som TEK17 slik det er sitert ovenfor.
Vegvesenets håndbøker N200 og V220 håndtering av sikkerhetskravene både bekrefter og utfyller
denne forståelse av de funksjonskrav som må oppstilles til et infrastrukturanlegg av «stor samfunnsmessig betydning.»
I tillegg kommer spørsmål av mer teknisk men også økonomisk art; kan en bane over Torget og Bryggen
bygges slik at saltvannsskade på deler/installasjoner/systemer i/under og over terrengnivå unngås? Og
hvor lang tid vil det ta fra en ev. skade oppstår til den er opprettet?
I perspektivet «Samfunnssikkerhet» skal en ta hensyn til alle mulige årsaksfaktorer som kan føre til
personlige, økonomiske eller samfunnsmessige skader. NTP (2022-33) illuminerer alle faktorer. Strømbrudd som følge av ulykker, sabotasje eller klimatiske endringer er følgelig alle relevante i disse vurderinger.
Sistnevnte; havnivåstigning som følge av klimatiske endringer inngår helt klart som en av disse risikofaktorer mht påvirkning av samfunnssikkerheten.
Havnivåstigning kommer på toppen av de øvrige risikofaktorer som danner grunnlaget for kvalifisering
til Sikkerhetsklasse 3.
Til slutt; når transport iht. NTP er definert som en kritisk samfunnsfunksjon, er det ikke tvilsomt at et
tiltak som her; et LRT anlegg (Light rail train) i Norges nest største by og med stor nasjonal betydning,
skal henføres under Sikkerhetsklasse F3.
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8. KARTVERKET/DSB – PROGNOSER FOR HAVSTIGNING I BERGEN.
Går en inn på Kartverkets nettsider, vil en for Bergens vedkommende finne følgende tabell mht. anbefalte «terskelverdier» for byggetiltak i strandsonen hvor er angitt terskelverdi på kote 1,94 for tiltak i
Sikkerhetsklasse 1, kote 2,06 for tiltak i Sikkerhetsklasse 2 og kote 2,13 for tiltak i Sikkerhetsklasse 3.9
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Det er grunn til å understreke at nevnte terskelverdier er eksklusivt bølgepåslag.
I en utredning av 15.11.2006 om bølger og vannstand i Bergen kommune har Meteorologisk Institutt
estimert bølgepåslaget ved Torget og Bryggen til mellom 0,1 og 0,9 meter.
Det er videre grunn til å presisere at DSB slår fast følgende: 10

«Globalt stiger havnivået og vi forventer at denne trenden vil fortsette. Det er imidlertid stor
usikkerhet knyttet til hastigheten for framtidig havnivåstigning da dette vil avhenge av fremtidig
utslipp av klimagasser og hvordan jordsystemet vil respondere på framtidige utslipp. For perioden etter år 2100 er det likevel nesten helt sikkert at havnivået vil fortsette å stige på grunn av
tregheten i havets opptak av varme og avsmelting fra isbreer. Glidebryteren kan dermed brukes
til å illustrere usikkerheten og konsekvensene av havnivåstigning på lang sikt (etter 2100)»
DSB/Kartverket har prognosert havstigningen til 71cm i 2090 og synliggjort at vannstanden ved 20 års
stormflo.vil føre til at Torget og Bryggen ligger under vann.

9. KOMMUNALE FORSKRIFTER/VEDTEKTER/RETNINGSLINJER – «FØRE VAR PRINSIPPET».
Det er etter dette grunn til å se nærmere på Bergen kommunes tilnærming til fakta samt foreliggende
lov- og forskriftsverk slik dette er presentert ovenfor.
Bergen kommune KPA 2018 ROS-analyse
I tråd med gjeldende lovgivning har Bergen kommune som ledd i KPA arbeidet (frem til KPA 2018)
utarbeidet en ROS-analyse for de ulike deler av kommunen.
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For Bergenhus bydel arter analysen vedrørende ekstremvær/flom seg som følger: 11

Det bemerkes spesielt at kommunen i kap. H-102-2 gir uttrykk for at ekstremvær er meget sannsynlig
og kan få alvorlige konsekvenser for helse, miljø og økonomiske verdier. Likeledes at en i kap. H-10211
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2 understreker konsekvensene ved stormflo og forutsetter en mer detaljert ROS analyse knyttet til flomrisiko og sikring ihht TEK17.
(Det kan synes som om det foreligger en motsetning mellom konklusjonene i kap. H-101-2 og H-102-2 mht.
betydning av havstigningen. Jeg går foreløpig ikke inn på tema, men viser til kommunens uttalelser i planbeskrivelsen, jfr. følgende nedenfor):

Tilbake til kommunens ROS analyse i tilknytning til KPA 2018 12.
«2.3.2.Klimatilpasning
Begrepet «klimatilpasning» brukes ofte om planlegging som tar høyde for hvordan klimaet kan
komme til å endre seg i framtiden. I ROS-analysen er det tatt utgangspunkt i pågående prosjekter som omhandler klimatilpasning og det kunnskapsgrunnlaget som utarbeides lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. Et klimatilpasset samfunn betyr at det er i stand til å begrense eller unngå
ulemper som følge av klimaet og redusere faren for uønskede hendelser. Alle norske kommuner
er pålagt å vurdere effekter av fremtidige klimaendringer i en Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS) for hele kommunen. Arealplanlegging er et sentralt virkemiddel for å sikre tilpassing til
fremtidige klimaendringer og for å utvikle robuste samfunn. Klimaendringene som er antatt vil
berøre Norge fram mot slutten av århundret er vurdert av Miljødirektoratet til å omfatte: • økning
i årstemperatur på ca. 4,5 ºC • økning i årsnedbør på ca. 18 % • styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere • regnflommene blir større og kommer oftere • havnivået øker
med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet.
Bergen kommune – Planbeskrivelse KPA 2018

I kommunens Planbeskrivelse 16.11.2018 til KPA 201813 skriver kommunen:
«Havstigning
Stigningen i havnivå varierer mellom ulike kystregioner i Norge. Havnivåstigning har konsekvenser for både eksisterende og planlagt infrastruktur langs kysten. I tillegg kommer stormflo, når
lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye havet
vil stige. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB veileder 2016) anslår at havnivåstigning + stormflo (1000 års intervall) for Bergen i 2100 vil være 2,13 meter. Da er bølgepåvirkning ikke tatt med. Forslag til bestemmelse er at nye tiltak skal oppføres og plasseres med
nødvendig sikkerhet mot skader ved fremtidig stigning i havnivå og stormflo (bestemmelse §
19). I retningslinjene har vi presisert at vurdering av fremtidig havstigning bør ha et perspektiv
til år 2100.»
Bergen kommune - Planbeskrivelse reguleringsplan Fyllingsdalen.
Fra Planbeskrivelsen 201714 for Bybanen til Fyllingsdalen hitsettes følgende:
«Med referanse til planprogrammets pkt. 5.2.8 tredje ledd «Det skal vurderes hvilke kotehøyde
som er nødvendig for at Bybanen skal kunne nå sine tilgjengelighetsmål også i fremtiden»,
anbefales det at kote 0,73 (NN2000) defineres som forventet fremtidig havnivå i prosjektet og
kote 2,19 (NN2000) som høyeste nivå for stormflo ved en 200 års hendelse i 2100. I tillegg vil
bølgehøyden medføre en økning av vannstand til maksimalt kote 3,27 (NN2000).
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En kan mao. legge til grunn kommunens egne vurderinger om at periodene med ekstremvær vil komme
til å øke betydelig.
Med et gjennomsnittlig antall regnværsdager i Bergen på 231, vil antall regnværsdager øke til 272, mao.
et fremtidig snitt på 75% regnværsdager i Bergen pr. år.
Det er ikke tvilsomt at dette underbygger riktigheten av «prognosene» vedrørende klimaendringene og
de negative faktorer som kommer «på toppen» av den generelle havnivåstigning.
Når det først er klarlagt under hvilken sikkerhetsklasse tiltaket skal henføres og det blir klarlagt at det
planlagte anlegg ligger på et nivå/terreng/høyde som ligger lavere enn det dimensjonerende flomnivå
etter den aktuelle sikkerhetsklasse, må det gjennomføres risikoreduserende tiltak. Et tilstrekkelig tiltak
kan være å heve planeringshøyden eller å finne en annen lokalisering for tiltaket.

10. REFLEKTERES BERGEN KOMMUNE SITT EGET REGELVERK I PLANLEGGINGEN FOR EN
BYBANE OVER BRYGGEN?
Det er ikke tvilsomt at kommunen i sitt overordnede planverk har hensyntatt de utfordringer som ligger
i klimaendringene og likeledes hensyntatt det regelverk som sentralt er utformet for løsning av disse
utfordringer.
For Bybanens vedkommende; dens kryssing over Bryggen, er disse hensyn ikke ivaretatt.
Kommunens/fylkets standpunkt synes å være oppsummert slik: 15
«Bybanen plasseres i sikkerhetsklasse 1, siden det ved en oversvømmelse ikke vil være fare
for liv og helse, eller at infrastrukturen for Bybanen blir ødelagt. Dette er gjennomgått med Fylkesmannens beredskapsavdeling og kommunens Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, som støtter plan- og bygningsetatens vurderinger.
……………………
Hva som er akseptabel driftsstans for Bybanen langs Bryggen diskuteres med Hordaland Fylkeskommune, som skal drifte Bybanen. Stormflo vil vare i et begrenset, varslet, tidsrom. Med
en banetrasé på kote +1,91 (NN2000) vil traséen statistisk sett være oversvømt i under en time
hvert 20. år.»
Kommunens standpunkt er i strid med lov- og forskriftsverk og et klart brudd på «føre var prinsippet»
som alle planmyndigheter er pålagt å anvende – også i arealplanleggingen.
Dette fordi Bybanen uten tvil er å anse som en «infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning.» og at
denne infrastruktur forutsette å betjene et befolkningssenter av «stor nasjonal betydning.»
Følgelig er det ikke rom for å «begrense» konsekvensene til «fare for liv og helse», de øvrige, overordnede konsekvenser vil være bestemmende for klassifiseringen.
Dette innebærer at banen skal klassifiseres som et tiltak i Sikkerhetsklasse F3.
Det følger da direkte av TEK17 § 7-2 andre ledd med veiledninger bestemmelsen at for en LRT over
Bryggen dekreteres det en preakseptert løsning med en havnivåhøyde over NN2000 på kote 2,13.
Det er ikke hjemmel for å «erstatte» den manglende oppfylling av de preaksepterte vilkår ved å «bagatellisere» konsekvensene ved en driftsstans, det er jo hele poenget ved en preakseptert løsning; at
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nivåhøyden er satt til kote 2,13 for å gi tiltaket en «rimelig sikkerhet» for at det ikke blir en eller flere
driftsstanser som følge av havnivåstigning.
En tenkt godkjenning av en kotehøyde på 1,91 vil ha dessuten ha en betydelig negativ presedenseffekt,
idet en da åpner for «bagatelliseringsløsninger» også for andre, fremtidige Sikkerhetsklasse 3 tiltak,
hvilket i seg selv er uakseptabelt og i eklatant strid med «føre var prinsippet» som skal legges til grunn
ved all arealplanlegging.
Når heving av «grunn-nivået» til kote 2,13 ikke blir akseptabelt i forhold til verneinteressene for Verdensarven Bryggen, må en som det fremgår av kildene referert i notatet, finne alternative traseer eventuelt tenke andre konsept. Dette må i så fall utredes gjennom en ROS analyse/Konsekvensutredning.

11. ØVRIGE MERKNADER.
Etter dette er det grunn til foreløpig å oppsummere følgende:
•

Transport vurderes som «kritisk samfunnsfunksjon og «føre var prinsippet» gjelder ubetinget ved planlegging.
NTP benevner transport som en «kritisk samfunnsfunksjon». Dette faller sammen med TEK17 sin
veiledning til § 7-2 andre ledd hvorved «Infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning» skal henføres under tiltak i Sikkerhetsklasse 3.
DSB/Kartverket har prognosert havnivåstigning for Bergens vedkommende til 0,71 m frem til 2090.
Dette er eksklusivt bølgepåslag.
Bergen kommune har i sin ROS-analyse for KPA 2018 definert de sentrale deler av Bergen som
«rødt» fareområde mht. klimaforhold med økende hyppighet med ekstremvær.
I sin Planbeskrivelse til KPA har kommunen også fastslått at havnivået inklusive stormflo vil kunne
ligge på 2,13 m over normalnull, mao. den dimensjonerende høyde som er lagt til grunn i TEK17
§7-2 Sikkerhetsklasse 3.
DSB presiserer at bølgehøyde som kommer i tillegg for Vågens vedkommende kan variere opp til
0,9 m, og som iht. DSB representerer en ødeleggende risiko for skade.
Det må konstateres at gjeldende forskrifter om planlegging skal hensynta klimatiske forhold og endringer og at det ikke er rom for i denne sammenheng å planlegge ut fra «best case» scenario, det
er «worst case» prinsippet som skal legges til grunn.
Dette er også et forhold som må «speile» vurderingene mht. hvilken sikkerhetsklasse et tiltak eller
planlegging av et tiltak, skal plasseres i.
Dersom et tiltak er nevnt i opplisting av «preaksepterte» løsninger, skal dette som utgangspunkt
være avgjørende for valget av Sikkerhetsklasse. Hvis alternativ ikke foreligger for den ønskede løsning/det ønskede tiltak, er dette i seg selv en begrunnelse for valg av den strengeste Sikkerhetsklasse.

•

Det foreligger verken ROS-analyse eller KU som kommunen kan påberope.
Det er påfallende at kommunen, tross de klare føringer gitt i KPA18 og sitert over, verken har utarbeidet noen ROS-analyse og følgelig heller ikke konsekvens utredet (KU) de helt «kapitale» tema
som havstigning og ekstremvær representerer og heller ikke utredet de øvrige risikofaktorer som
hører hjemme i slike analyser.
Jeg viser til Rundskriv H-5/18 side 4:
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«2.3 Forholdet mellom ROS-analyse, planbeskrivelse og konsekvensutredning
Alle planer etter plan- og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse jf. plan- og bygningsloven §
4-2 første ledd. For noen planer er det også krav til konsekvensutredning § 4-2 annet ledd. Etter
§ 4-3 er det krav om at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse, dersom planen tilrettelegger for utbyggingsformål. Resultatene av ROS-analysen innarbeides i planbeskrivelsen og
i konsekvensutredningen. Selve ROS-analysen kan ligge ved som et vedlegg til henholdsvis
planbeskrivelsen eller konsekvensutredningen»
Jeg tar ikke stilling til om kommunens unnlatelse er en «villet» holdning. Men om kommunen skulle
hevde at det har vært gjennomført en KU tidligere, er det i så fall uriktig, både på materielt og formelt
grunnlag.
Begrunnelsen er som følger:
a) Det er ikke tvilsomt at et planforslag med en bybanetrase over Bryggen utløser plikt til konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning 01.07.17 § 8 jfr. § 10 tredje ledd litra c) med
tilhørende Veiledning av 29.06.2017 pkt. 3.2.12 Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer.
Dette synes det heller ikke å være noen uenighet om.
I byrådets innstilling til bystyret om oppstart av reguleringsprosessen som nå pågår, jfr. bystyresak
19/18 den 31.01.18 står bl.a. følgende:
«Konsekvensutredning med tilleggsutredninger for de tre hovedalternativene 1B (bane i Sjøgaten), 2B (bane i tunnel) og 3B (bane i Åsaneveien) med varianter ble sendt på høring i 2013 og
behandlet i Bergen bystyre i juni 2014 (sak 137/14). Utredningsplikten for disse er oppfylt. Den
foreliggende tilleggsutredningen i Sandviken ser på varianter av tidligere utredede alternativ. De
nye variantene er vurdert på kommunedelplannivå, dvs. samme nivå som konsekvensutredningene. Det er kombinasjonen av alternativene og lokale forhold rundt holdeplassplassering
som er vurdert nå».
Spørsmålet er da om «utredningsplikten for disse er oppfylt» slik byrådet har lagt til grunn?
b) Det kan synes som om kommunen har tenkt på unntaksbestemmelsen i forskriftens § 8 litra b:
«reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvens utredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen» (min markering).
Ordlyden knytter vilkåret om tidligere konsekvensutredning gjort i plan, hvilket også korresponderer
med tidligere forskrift av 22.12.2014 § 3.
Fra Veiledningen til gjeldende forskrift hitsettes:
«Det kreves imidlertid ikke konsekvensutredning for slike reguleringsplaner der det konkrete
tiltaket er konsekvens utredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med
denne planen» (min markering).
Bystyrets vedtak i sak 173/14 «Konsekvensutredning Bybanen – Bergen sentrum – Åsane)16 var
imidlertid ingen plan, derimot et «prinsippvedtak på overordnet plan» om valg av traseer, mao. det
lå ingen reguleringsprosess og følgelig heller ingen plan til grunn for vedtaket.
Dessuten vedtok Bystyret i sak 88/16 å oppheve sitt vedtak i sak 173/14 (på ett unntak nær). Jeg
hitsetter pkt. 1 i vedtaket:
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1.«Bystyrets vedtak i sak 137/14 oppheves, med unntak av vedtakspunkt 2, andre kulepunkt,
om valg av trasealternativ 1Ba i Sandviken. Dette opprettholdes til nødvendige tilleggsutredninger er gjennomført og bystyret får ny sak om samlet trasévalg.»
Med unntak for «trasealternativ 1Ba i Sandviken» ble vedtaket i sak 173/14 en «nullitet» og har av
denne grunn ikke lenger rettsvirkning.
COWI’s siste rapport17 fra mai 2015 lå til grunn for «opphevingsvedtaket». Denne rapport og/eller
fagetatens innstilling var så langt jeg kan se fra kommunens digitale arkiv ikke gjenstand for kontradiktorisk behandling.
Vedtaket i sak 88/16 var heller ingen plansak, derimot et «nytt prinsippvedtak».
Heller ikke kan jeg se at rapporten utgir seg for å være en «konsekvensutredning».
c) Utover vilkåret om konsekvensutredning i tidligere plan oppstiller gjeldende forskrift også et vilkår om at det innholdsmessig skal være samsvar mellom den siste og forutgående plan.
Bystyrets vedtak den 31.01.18 jfr. sak 19/18 gjaldt ikke bare oppstart av reguleringsprosess for en
bybane Bergen sentrum – Åsane, saken omfattet også et trasèvalg, da med et innhold som ikke
korresponderer med trasevalget (med alternativ) gjort i bystyresak 88/16.
Bystyret har tre ganger, hhv. i 2014, 2016 og 2018, behandlet og vedtatt ulike trasevalg for en
bybane fra sentrum til Åsane, hvilket i seg selv underbygger standpunktet om behovet for en konsekvensutredning når en til slutt starter på en reguleringsprosess.
Vedtaket i 2018 om oppstart av reguleringsprosess representerer et avvik på flere punkt både i
forhold til 2014 og 2016 vedtaket og det er følgelig ikke grunnlag for å påstå at det foreligger «samsvar» mellom 2018 vedtaket og de forutgående trasèvedtak.
Konklusjonen er at en ikke kan legge til grunn at temaet havnivå og ekstremvær har undergått noen
konsekvensutredning som skal legges til grunn ved behandling i den pågående planprosess.
d) Konsekvensutredningen fra 2013 (som altså ikke har noen gyldighet) har imidlertid et kapitel
om «havnivå» hvorfra jeg hitsetter fra utredningen side 54:
«Ut fra DSBs anbefalinger er sikker byggehøyde i Bergen sentrum kote 401 cm over landkote
0, og kote 521 cm for Sandvikens vedkommende. Dette er høyder som ikke vil nås av 1000-års
stormflo kombinert med maksimal bølgehøyde pr 2100. I praksis bør dette tilsvare tørt område
de neste 100 år, og etter dagens anbefalinger vil dette være en trygg høyde for tunellinnslag.
Om man tillater sporadisk oversvømmelse og et litt kortere tidsperspektiv, peker kote 200 cm
seg ut. Det er 1 % årlig sannsynlighet for at denne høyden oversvømmes pr 2050 når bølgehøyder ikke tas med. Stormflorekorden i Bergen 27. februar 1990 nådde 152 cm over landkote
0. For ytterligere beskrivelser av metode og utregninger, samt generell informasjon, vises det til
Vedleggsnotat 5.»
Som en ser, representerer uttalelsene her et vesentlig avvik fra det kommunen nå legger til grunn
ved aksept av en kotehøyde på 1,91m.
Skulle en hypotetisk legge til grunn KU’en fra 2013, måtte en i hvert fall forholde seg til dennes
konklusjoner hvilket ikke er tilfellet.
e) En konsekvensutredning skulle selvsagt også inneholdt en problematisering av forholdet mellom en bybane over Bryggen Verdensarvstedet Bryggen, hvilket til nå ikke er gjort.
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Dagens diskusjon rundt bruk av el-master på Bryggen spisser både behovet for og kravet om en
konsekvensutredning.
Det må gjentas at dette er et krav forankret i Plan- og bygningsloven.
•

Fylkesmannen svikter sin tilsynsoppgave.
Fylkesmannen har en betydelig rolle i planprosessene i sin alminnelighet og i særdeleshet i planer
som utløser krav om ROS analyser og Konsekvensutredninger.
Fra DSB Temaveileder18 side 15 hitsettes:
«Fylkesmannen skal iht. instruks 18. april 2008 for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard (Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsinstruks) samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket og ivareta en
rolle som pådriver og veileder i arbeidet.
………………….
Fylkesmannen deltar i hele planprosessen, og på alle plannivå for å sikre at samfunnssikkerhet
ivaretas. Fylkesmannen skal ha oppmerksomhet på om kommunene har tilstrekkelig kunnskap
om arealene det planlegges for, gjennom oppfølging av krav til risiko- og sårbarhetsanalyser og
konsekvensutredninger, og hvordan kommunens sikrer at nåværende og fremtidig arealplanlegging ivaretas på bakgrunn av denne kunnskapen.
Gjennom en aktiv deltakelse er målet å unngå å komme i en situasjon der Fylkesmannen må
fremme innsigelser på kommunale areal- og reguleringsplaner. Innsigelsesmyndigheten skal
allikevel benyttes der det ikke foreligger en hensiktsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse ev.
konsekvensutredning for planområder. Den skal også benyttes der funn fra analysen(er)/utredninger eller overordnede planer ikke følges opp i planene med tiltak for å unngå eller redusere
risiko og sårbarhet i utbygging og utvikling i arealer».
Vi ser at Fylkesmannen gjennom en aktiv deltakelse i planprosessene skal sikre at hensynene til
samfunnssikkerheten slik disse er nedfelt i lov og forskrift, både blir ivaretatt og gjennomført.
Og som det fremgår er det ikke tale om noen «etterfølgende kontroll», det er tale om i forkant å sikre
at disse hensyn blir ivaretatt.
Det er da et relevant spørsmål om Fylkesmannen (Statsforvalteren i Vestland)
a) mener at utredningsplikten mht ROS analyse og KU er oppfylt og
b) hvis ikke, når han har tenkt å påse at så vil skje.
Det er grunn for å gjøre en egen henvendelse til Statsforvalteren i denne forbindelse.

12. KONKLUSJONER
Målt i kostnader pr. løpemeter må bybaneprosjektet mot Åsane nærme seg det dyreste samferdselsprosjekt i Norge noensinne. Planleggernes fremheving av prosjektet som den «endelige løsning» på fremtidens transportfordringer i Bergensregionen underbygger standpunktet om bybanens transportoppgave som en «kritisk samfunnsfunksjon».
I spørsmålet om havnivåstigning og ikke minst ekstremvær med bl.a. økt frekvens av stormflo, beveger en seg på «bevegelig grunn». Informasjon/kunnskap om temaet som var «god latin» for 10
år siden er det ikke lenger, og dette tilsier en skjerpet aktsomhet mht. forebygging av de negative
konsekvenser som klimaendringene fører med seg.
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Denne plikten til «skjerpet aktsomhet» gjennomsyrer norsk lovgivning, og det finnes overhodet
ikke grunnlag for å velge «best case» vurderinger for å realisere et ønsket mål.
Når verken ROS-analyse eller KU foreligger er dette brudd på utredningsplikten nedfelt i PBL §§
4-2 og 4-3. Slike utredninger må foretas før videre fremdrift i planprosessen iverksettes.
Det er grunnlag for å kreve at slike utredninger foretas ved hjelp av ekstern kompetanse, firma
uten tidligere oppdrag/tilknytning til bybaneplanleggingen.
Tatt i betraktning den klare konflikt som foreligger mellom risikoreduserende tiltak (hevning av banelegemet) og hensynet til Verdensarven Bryggen, må det kreves at Riksantikvaren bringes inn
ved fastlegging av mandatet for en ROS-analyse og KU (konsekvensutredning).

Bergen, 13.04.2021

Ståle Eeg Nielsen
Spesialrådgiver Plan- og arealutvikling
Kipo 25, 5114 Tertnes
M +47 92261296
stale.eeg@gmail.com
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