
SAMNANGER KOMMUNE

MØTEINNKALLING

_________________________________________________________________________

Utval: Kommunestyret
Møtedato: 17.11.2016
Møtetid: 16:00 -
Møtestad: Kommunehuset
_________________________________________________________________________

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling

Forfall til møtet eller ugildskap må meldast snarast råd til ekspedisjonen (tlf. 56 58 74 00 eller
e-post postmottak@samnanger.kommune.no ), som vil kalla inn varamedlem.

ordførar
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SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad

075/16 16/989 Faste saker

076/16 15/860 Kommunale avgifter og gebyr 2017

077/16 15/860 Kommunale avgifter og gebyr 2017 -
bygge- og delingssaker, plansaker, saker
etter matrikkellova

078/16 10/336 Husleige kommunale bygg 2017

079/16 11/95 Kommunalt tilskot til private barnehagar
2017

080/16 13/726 Søknad om tilskot til ny veg og
parkeringsplass ved Totræna vinterpark

081/16 16/855 KVU Rv. 7 og rv. 52 mellom Gol og Voss.
Uttale frå Samnanger kommune

082/16 11/375 Høyring Ringveg aust /E39 nord i Åsane.
Uttale frå Samnanger kommune

083/16 14/445 Nærpolitireforma - uttale frå Samnanger
kommune

084/16 13/783 Uttale frå Samnanger kommune til
intensjonsplan for etablering av
Vestlandsregion

085/16 16/429 Spar Bjørkheim - Salsløyve for
alkoholhaldig drykk 2016-2019

086/16 15/736 Val av medlemmar - Plassnemnd for
sentralidrettsanlegget i Hagabotnane

087/16 16/884 Oppstart av revisjon - Overordna ROS-
analyse

088/16 16/936 Godkjenning av avtale

Oversikt faste saker

• Godkjenning av innkalling og sakliste
• Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
• Delegerte vedtak/referatsaker
• Utvalet sitt kvarter
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr: 16/989 Løpenr: 16/8729
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 17.11.2016 075/16 MS

FASTE SAKER

Oversikt faste saker:

• Godkjenning av innkalling og sakliste
• Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
• Delegerte vedtak/referatsaker
• Utvalet sitt kvarter

Oversikt delegerte vedtak/referatsaker som er meldt opp til møtet:
Arkivsak Dok.dato Dok.type Avs./mott. Tittel/innhald

15/24 12.10.2016 S Hagabotnane idrettsanlegg - Val av
dekke i halvsirkel og finanisering
(jf. Kommuneloven §13 - Utvidet
myndighet i haste-saker)

14/804 17.10.2016 I Skyss Møte Samnanger kommune - Skyss
12/509 07.11.2016 I NVE Avvisning av klage - vedtak. NVEs

referanse: 201104255-49
11/297 10.11.2016 X Uttale om endring av

kalkulasjonsrenta ved verdivurderinga
av kraftanlegg

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

• Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
• Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering

__________________________________________________________________________
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Nina Erdal Arkivkode: FE-231
Arkivsaksnr: 15/860 Løpenr: 16/7849
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 20.10.2016 051/16 NE
Kommunestyret 17.11.2016 076/16 NE

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Kommunale avgifter og gebyr for 2016 med unntak av gebyr som gjeld vatn, avlaup, slamavskiljar
og SFO vert fastsett i samsvar med vedlagte oversikt. Satsar knytt til praktisk bistand i heimen vert
regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar.

20.10.2016 FORMANNSKAPET
Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM-051/16 VEDTAK:
Kommunale avgifter og gebyr for 2016, med unntak av gebyr som gjeld vatn, avlaup, slamavskiljar
og SFO, vert fastsett i samsvar med vedlagte oversikt. Satsar knytt til praktisk bistand i heimen vert
regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar.

Dokument som er vedlagt:
Kommunale avgifter og gebyr 2017.

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Kommunen utfører ei rekkje tenester for innbyggjarane, og nokre av desse vert det kravd betaling
for. Det er ulike reglar for korleis kommunane kan ta betalt for tenestene. For nokre tenester er det
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staten som bestemmer satsane. Dette gjeld for eks. maks pris for foreldrebetalinga i barnehagen, og
for nokre grupper også betaling for heimebaserte tenester.

For andre tenester har staten sett som føresetnad at brukar betalar det som det kostar –
sjølvkostprinsippet. Dette gjeld dei fleste tenester som sektor for samfunn og utvikling kan ta betalt
for. Definisjon for sjølvkost er den totale kostnaden ein kommune får ved å produsera ei bestemt
vare eller teneste uavhengig av finansieringsform. Det er og eit prinsipp at ein generasjon ikkje skal
subsidiera eller bli subsidiert av neste generasjon. Det er fleire forskjellige sjølvkostområde, og for
nokre av dei, som for eks tømming av slamavskiljar, er det lovmessig krav om at sjølvkost skal
danna grunnlaget for brukarbetaling. For andre område, for eks vatn og avløp, er ikkje kommunen
pålagt full kostnadsdekning og kan finansiera desse gebyrområda med andre driftspengar.
Kommunen kan derimot pålegga seg sjølv å ha full kostnadsdekning, og Samnanger kommune har
som prinsipp at det så langt det er mogeleg skal vera full sjølvkost på alle gebyrområde der
sjølvkost set den øvre ramma for brukarbetaling.

Nokre av gebyra er tett knytt til budsjettet som skal leggast fram, og fastsetting av storleiken på
desse gebyra vil koma som eigne saker i november. Dette gjeld vatn, avlaup og slam og SFO.
Soknerådet vedtar framlegg om festeavgifter mm. Dei har møte i slutten av oktober og desse
avgiftene vil kome opp i formannskapet sitt møte i november.

Vurderingar og konsekvensar:
Rådmannen har lagt inn ein auke på dei fleste satsane på 3%. I statsbudsjettet er det lagt til grunn
ein prisindikator på 2,5 % og lønnsvekst inngår i denne med 2,7 %.

Litt om bakgrunnen for fastsetting av nokre av gebyra:
- Feiing: Det er inngått avtale om kjøp av feie- og tilsynstenester med Bergen kommune frå

2016. Avtalt pris for 2016 er på kr 314 000 eks moms. Prisen vil bli justert frå 2017 med
SSB indeksen ”gjennomsnittleg avtalt månedslønn i offentlig administrasjon og forsvar, og
trygdeordningar underlagt offentlig forvaltning” for 2015-2016. Denne indeksen vert klar
tidleg i 2017, men me legg til grunn at den vil bli om lag 3 %. Basert på tal abonnentar pr
oktober 2016 betyr det at gebyret må aukast med 5 %.

- Barnehage: Regjeringa har lagt opp til at maksimalprisen for heiltidsplass i barnehagen skal
aukast frå kr 2 655 til kr 2 730 frå 01.01.2017. Dette er ein auke på 2,8 %. Det er lagt inn eit
trekk i rammetilskotet til kommunen tilsvarande denne auken. Me foreslår at
barnehagesatsane aukar i samsvar med regjeringa sitt forslag. Betaling for mattilrår me å
auka med 3 %.

- Kulturskule: Det vert her foreslått ei generell auke i satsane på 3 %. Det er og lagt inn eit ny
sats for elevar som får undervisning i grupper som er større enn 4. Kommunen har nokre få
elevar som i tillegg til undervisning i Samnanger kulturskule, får ekstra undervisning i
Bergen kulturskule. Kommunen betalar Bergen kommune det som det reelt kostar for kjøp
av plass. Pris våren 2016 var på kr 12 596. I Bergen betalar dei lokale elevane kr 4 450 pr år
for fordjuping i 2016, pris i Samnanger er kr 2 833 pr år i 2016. Det vert foreslått å auka
satsen for dei som får undervisning i andre kommunar med 25 %, dvs ein årleg sats på 3 541
pr år. Me meiner at prisen bør ligge på same nivå som elevane i Bergen betalar.

- Symjebasseng. Det er Røde Kors som er badevakt i bassenget og som får billettinntektene
frå badinga. Satsane vart sist auka i 2016. Det vert ikkje foreslått å auka billettprisane i
2017.

- Heimebaserte tenester og korttidsopphald på sjukeheim vert regulert i samsvar med staten
sine minimumssatsar som truleg vert klare i slutten av desember 2016. Dette gjeld for dei
som har mindre inntekt enn 2 G. Satsane elles vert regulert med 3%.

- Maks pris for langtidsopphald ved sjukeheimen. Denne vart berekna i 2015 og satsen vert
foreslått justert opp med 2,7 % som er det same som forventa lønsvekst i 2017.
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Sjå vedlagt oversikt for fleire detaljar. Her er satsane for 2016 med som informasjon. Desse
vert fjerna når nye satsar er endeleg vedtatt.
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Heimebaserte tenester Festeavgift på kyrkjegarden*
Matombringing Feieavgift
Korttidsopphald ved institusjon Vatn - årsavgift*
Tryggleiksalarm Kloakk - årsavgift*
Barnehagetilbod Tilknytingsavgift vatn og kloakk*
Skulefritidsordning Tømming av slamavskiljar*
Kulturskulen
Kopiering
Purregebyr
Bruk av idrettsanlegget i Hagabotnane
Billettprisar symjebasseng
Utleige av kommunale bygg
* kjem som eiga sak i november

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Oversikt over kommunale avgifter og gebyr 2017

Avgiftene er inkl. mva

Innhald betalingsregulativ 2016

Vedteke av kommunestyret xx.xx.2016
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Avgiftstype
Sats 2016

Forslag sats

2017

Merknader Prosentauke

2016-2017

HEIMEBASERTE TENESTER

For brukarar som har årsinntekt under 2 G gjeld ei

abonnementsordning for heimetenesta pr. månad, uavhengig av
hjelpeomfanget. 190

Pris pr. mnd for abonnementsordning.

Vert regulert i samsvar med statens
maksimumssatsar.

Sjå merknader

Timepris for brukarar som har årsinntekt under 2 G og samstundes

har under 2 timar hjelp pr. månad. 95
Pris pr. time. Vert regulert i samsvar

med statens maksimumssatsar.

Sjå merknader

Kommentar:
Som betalingsgrunnlag vert rekna allmen inntekt frå siste kjende
likning.

1 G = 92 576 pr. 01.05.2016

Kommentar:
For brukarar som har over 2G i årsinntekt og som får mindre
enn 4 timar hjelp i månaden, skal det betalast pr. time.

For brukarar som har over 2 G i årsinntekt og som får 4 timar
eller meir hjelp i månaden, skal det betalast etter ordning med

Heimebaserte tenester v/abonnement, pris pr. mnd

Årsinntekt under 2G
190

Pris pr. mnd. Vert regulert i samsvar
med staten sine maksimumssatsar

Sjå merknader

Årsinntekt 2-3 G 687 708 Pris pr. mnd 3,0 %

Årsinntekt 3-4 G 1 188 1 223 Pris pr. mnd 3,0 %

Årsinntekt over 4 G 1 702 1 753 Pris pr. mnd 3,0 %

Heimehjelp, pris pr. time

Årsinntekt under 2 G
95

Pris pr. time. Vert regulert i samsvar
med staten sine maksimumssatsar.

Sjå merknader

Årsinntekt 2-3 G 167 172 Pris pr. time 3,0 %

Årsinntekt 3-4 G 282 291 Pris pr. time 3,0 %

Årsinntekt over 4 G 332 342 Pris pr. time 3,0 %

eller meir hjelp i månaden, skal det betalast etter ordning med
abonnement, noko som inneber ei fast betaling pr. månad
uavhengig av hjelpeomfanget.
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Avgiftstype
Sats 2016

Forslag sats

2017

Merknader Prosentauke

2016-2017

Matombringing

Pr. middag 85 88 3,0 %

Kaffe + kvelds 48 50 3,0 %

Kvelds 48 50 3,0 %

Korttidsopphald ved institusjonen

Pris pr. døgn
150

Vert regulert i samsvar med staten sine

maksimumssatsar.

Dagopphald - dagsenter 79 82 3,0 %

Dagplass m/kaffe og kvelds 118 122 3,0 %

Tryggleiksalarm pr. månad 338 348 3,0 %

Langtidsopphald ved institusjon, maks pris

94 162 96 704 Øvre grense for kva som skal betalast

pr mnd
2,7 %
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Avgiftstype
Sats 2016

Forslag sats

2017

Merknader Prosentauke

2016-2017

BARNEHAGETILBOD

Heildagsbarnehage 5 dagar pr. veke

Opphald 2 655 2 730 Makspris reg. av staten 2,8 %

Mat 228 234 3,0 %

Heildagsbarnehage 4 dagar pr. veke

Opphald 2 124 2 184 pris justert i forhold til makspris 2,8 %

Mat 207 213 3,0 %

Heildagsbarnehage 3 dagar pr. veke

Opphald 1 593 1 638 pris justert i forhold til makspris 2,8 %

Mat 153 158 3,0 %

Heildagsbarnehage 2 dagar pr. veke

Opphald 1 062 1 092 pris justert i forhold til makspris 2,8 %

Mat 106 109 3,0 %

Sal av einskilde dagar i barnehagane 243 250 Inkludert mat. 3,0 %

For sein henting 449 463 3,0 %

Kommentar:
Søskenmoderasjon 30% for 2. og evt. fleire born i same
husstand. 15% for kvart søsken i kommunal og privat

For sein henting 449 463 3,0 %

SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) - eiga sak

Kommentar:
Søskenmoderasjon 30% for 1. søsken og 50% for 2. søsken.
Kan ikkje kombinerast med kjøp av enkeltdagar/enkelttimar.
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Avgiftstype
Sats 2016

Forslag sats

2017

Merknader Prosentauke

2016-2017

KULTURSKULEN

Kontingent pr. år pr. elevplass 2 334 2 404 Pris pr. år 3,0 %

Kontingent pr. år pr. elevplass, grupper over 4. 1 300 1 340 Pris pr. år 3,0 %

Kontingent pr. år pr. elevplass, kjøp i andre kommunar 2 833 3 541 Pris pr. år 25,0 % pris våren 2016 kr 12 596 Bergen kommune
Opplæring i keramikk/leire 798 822 Pris pr. år 3,0 %

Instrumentleige 522 538 Pris pr. år 3,0 %

KOPIERING

Pris pr. kopiside 3 3 0 %

Pris pr. fargekopi 5 5 0 %

Meir enn 50 kopisider til lag og organisasjonar, pr. kopi 2 2 0 %

PURREGEBYR

Kommentar:
Søskenmoderasjon 30% for 2. evt. fleire born i same husstand.

Kommentar:
Kommunen fakturerer purregebyr i samsvar med gjeldande

TAKSTAR FOR BRUK AV IDRETTSANLEGGET

Kampar for utanbygds lag 6 252 6 440 3,0 %

Trening (1,5 time) for utanbygds lag 2 659 2 739 3,0 %

Reklame pr m2 1 334 1 374 3,0 %

SYMJEBASSENG

Billettpris vaksne 45 45 Auka med 5 kr i 2016 0,0 %

Billettpris born 30 30 Auka med 5 kr i 2016 0,0 %

Kommunen fakturerer purregebyr i samsvar med gjeldande
lover og satsar på rekningar som ikkje er betalte innan
forfallsdato.
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Avgiftstype
Sats 2016

Forslag sats

2017

Merknader Prosentauke

2016-2017

UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG

Lag og organisasjonar

Ekstra reinhald for bruk av kjøkken (vask, kjøkken og boss) 457 471 3,0 %

Ekstra reinhald ved større arrangement for bruk av
gymsal/kommunsetyresal og kjøkken (vask kjøkken, boss, vask golv
kjøkken og gymsal) 908 936 3,0 %

Private

Utleige av kjøkken med klasserom/kantine kommunehuset 774 797 3,0 %

Utleige av kjøkken med gymsal/kommunestyresal 1 530 1 576 3,0 %

Utleige av gymsal/kommunestyresal 774 797 3,0 %

Utleige av klasserom/kantine kommunehuset 309 318 3,0 %

Utleige fast aktivtetar 1 gong pr. veke i 1/2 år 2 316 2 386 3,0 %

Utleige av barneskulen

Prisar for utleige eksklusiv vask

Utleige fellesrom nybygg 1 514 1 560 3,0 %

Utleige fellesrom og kjøkken nybygg 2 163 2 228 3,0 %

Utleige kjøkken nvbygg 649 668 3,0 %

Prisar for utleige inkl. vask

Utleige fellesrom nybygg 1 971 2 031 3,0 %Utleige fellesrom nybygg 1 971 2 031 3,0 %

Utleige fellesrom og kjøkken nybygg 3 071 3 164 3,0 %

Utleige kjøkken nvbygg 1 106 1 139 3,0 %

Utleige av Storstova på Samnangerheimen

Lag og organisasjonar m/ kjøkken 1 500

Lag og organisasjonar u/ kjøkken 1 000

Private m/ kjøkken 2 500

Private u/ kjøkken 2 000

TAKSTAR FOR FESTEAVGIFT PÅ KYRKJEGARDEN - eiga sak

Avgift for feiing og tilsyn

Avgift for feiing og tilsyn pr. år 540 567 5,0 % basert på forventa inntekt i 2016 og pris frå
Avgift for feiing og tilsyn pr. år for andre og fleire piper på same hus 279 293 5,0 % Bergen i 2017
Avgift for ekstra tilsyn pr hus 1 048 1 100 5,0 %

Avgift for fresing av pipe 1 797 1 887 5,0 %

Avgift for branntilsyn pr. gong 796 836 5,0 %
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Avgifter på vatn og avløp kjem som eiga sak i november
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE-231
Arkivsaksnr: 15/860 Løpenr: 16/8635
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 17.11.2016 077/16 TR

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR 2017 - BYGGE- OG DELINGSSAKER,
PLANSAKER, SAKER ETTER MATRIKKELLOVA

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Gebyrregulativet for bygge- og delingssaker, plansaker og saker etter matrikkellova for 2017 vert
godkjend slik det ligg føre.

20.10.2016 FORMANNSKAPET
Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med følgjande tillegg vert
innarbeid i reglementet;
Gebyr for handsaming av saker for tiltak i sjø:

• kr. 4.200 for større tiltak
• kr. 2.500 for mindre tiltak

FORM-052/16 VEDTAK:
Gebyrregulativet for bygge- og delingssaker, plansaker og saker etter matrikkellova for 2017 vert
godkjend slik det ligg føre med desse endringane
Gebyr for handsaming av saker for tiltak i sjø:

• kr. 4.200 for større tiltak
• kr. 2.500 for mindre tiltak

.

Dokument som er vedlagt:
Gebyrregulativ teknisk forvaltning 2017
Kostra 2015 nøkkeltal fysisk planlegging

14 av 306



2

___________________________________________________________________________

Nye opplysningar i saka:
I formannskapet vart det stilt spørsmål om storleiken på mulkt knytt til ulovleg bygging m.m.
Administrasjonen har henta inn opplysningar frå nabokommunar.

Samnanger 6.470,- 12.930,- med ansvarsrett
Fusa 15.405,- 30.810,- ”
Osterøy 3.600,-
Vaksdal 5.200,-
Os Etter medgått tid pr. time 1.250

Ikkje oppgitt

Det vart vidare bedt om informasjon om kva andre kommunar har av pris på reguleringsplanar.

Reguleringsplanar

Mindre planar Større planar
Samnanger 34.580,- 86.450,-
Fusa 38.984,- 92.643,-
Os 140.000,- 200.000,-

Når det gjeld punktet som er vist til i formannskapet sitt vedtak, skal dette inn i gebyrheftet under
pkt 11 Hamnar og farvatn.

Kva saka gjeld:
Satsane for betaling for tenester for teknisk forvaltning vert justert årleg. For mange av desse
tenestene er det høve for kommunen å ta gebyr slik at heile kommunen sin kostnad vert dekka. Det
er imidlertid nokre avvik frå dette, t.d. gjeld det ein del av arbeidet knytt til handsaming av klager
der kommunen ikkje kan dekkja inn kostnaden. Det er også slik at teknisk forvaltning gjer ein del
tenester for kommunen, noko som sjølvsagt ikkje kan inngå i grunnlaget for utrekning av satsane.
Som for mange av betalingssatsane i kommunal sektor vert prisane sett ut frå ei vurdering av kva
kostnader me i gjennomsnitt har med bestemte type saker. Nokre saker tar lang tid andre kortare.

Me ser m.a. av rekneskapen at Samnanger kommune har vesentlege netto driftsutgifter på fleire av
områda innan teknisk forvaltning. Både i lys av det me ser i eigen kommunen, men også i
samanlikning med andre meiner me å sjå at me på dei fleste områda ligg for lågt. Dei tilsette som
arbeider med dei ulike oppgåvene som er omfatta av denne saka har gått igjennom gebyrregulativet
og sett på satsane i lys av dei erfaringane og den oppfatninga dei har om ressursbruken. Det har
resultert i det vedlagde regulativet for bygge- og delingssaker, plansaker og saker etter
matrikkellova.

Det er foreslått ein auke på dei fleste tenestene på minst 20%. Den største auken finn me på private
reguleringsplanar der det er foreslått ein auke på 33%. Det er ikkje så mange private
reguleringsplanar som vert fremja, men her ligg det svært mykje arbeid og ansvar for kommunen.
Basert på eit par av dei reguleringsplanane som har vore til handsaming siste åra, ville truleg heller
ikkje den tilrådde satsen dekkja alle kostnadene. Kommunen må i tillegg til å krevja høgare
betaling også vera tydeleg på kva faglege krav som vert stilt for å starta handsaming av ein privat
reguleringsplan.
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Vurderingar og konsekvensar:
Samnanger ønskjer å få til nyetableringar og auke i folketalet, og gebyr knytt til bygging kan i så
måte vera negativt. Kommunane er gitt ein rett til å ta seg betaling fullt ut for desse tenestene, og
alternativet til å nytta sjølvkost vert at kommunen subsidierer tenestene, og då vil det sjølvsagt gå ut
over andre område.

Me har sett på nivået på desse gebyra i nabokommunar. Samnanger ligg stort sett lågast, på nokre
tenester vesentleg lågare. Det er stor variasjon mellom kommunane, og me ser berre i mindre grad
korrelasjon mellom storleik på kommunen (storleiksfordelar) og storleiken på gebyret.

Bergen Tysnes Kvam Fusa Os Vaksdal Samnanger

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1 257520 73955 51385 56412 110000 30000 24960

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 16720 8625 11330 18268 10710 10500 10300

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende
en boligtomt 750 m2

28020 19940 13000 25362 23000 20000 12620

Rådmannen meiner at kommunen bør ta betalt fullt ut for dei tenestene me gir også på dette
området. Den økonomiske situasjonen vår tilseier at me ikkje lenger kan subsidiera desse tenestene.
Det er svært viktig å halda god kvalitet, og til det treng me godt kvalifisert personell. Ved å nytta
sjølvkostprinsippet vil kostnaden med å ha god kompetanse m.a. gjennom rekruttering og kursing
ikkje gå ut over andre tenester. Det er likevel slik at uansett kven som betalar, må kommunen ha eit
kritisk blikk på effektivitet, og sjølvsagt arbeida for at tenestene vert rimelegast mogleg.
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Samnanger kommune  

 

 

 

 

 

Gebyrregulativ  

 

Bygge- og delingssaker 

Plansaker 

Saker etter matrikkellova  

 

 

Regulativet vart vedteke av kommunestyret den    som sak  xx/15 og gjeld frå 01.01.2017. 

Gebyrregulativet er vedteke med følgjande heimlar: 

- § 33-1 i plan- og bygningslova av 27. juni 2008 

- § 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 

- § 7 i lov om eigarseksjonar av 20. mars 1997 

- Forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker m.m. av 29. desember 1993 

(forskrift til forvaltiningslova § 27 a) 

- § 52 i lova av 13.mars 1981 nr 6 om vern mot ureining og om avfall (ureiningslova) 

 

Regulativet avløyser tildlegare gjeldande regulativ.  
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1. Generelle reglar 

1.1 Betalingsplikt og frist 

Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinene 

i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot tiltakshavar eller den som har bedt om å få utført aktuelt arbeid. 
Saksgebyr skal betalast sjølv om søknaden skulle verta avslått.  
Kommunen skal av eige tiltak betala attende der kommunen ved feil har kravd og motteke for mykje i 

gebyr.  

For alle gebyr gjeld betalingsfrist på  30  dagar frå fakturadato dersom ikkje anna er avtala. Ved for sein 

betaling kan kommunen krevja purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purra fleire gongar, vil 

kommune krevja morarenter i samsvar med morarentelova frå forfallsdato.  
   

1.2   Kva regulativ som skal nyttast 
Gebyret skal reknast ut etter det regulativ som er/var gjeldande på det tidspunkt fullstendig søknad, 

tilleggssøknad eller revidert søknad vert motteken av kommunen. 

For saker som medfører fleire sjølvstendige avgjerdstrinn, t.d. nokre reguleringsplansaker, byggesaker med 

del saksbehandling (ramme-/igangsettingsløyve), refusjonssaker og delingssaker, vert det gebyrregulativet 

som er eller var gjeldande då føresetnadene for å sluttbehandla neste ledd i saksbehandlinga er til stades.  

Gebyr som er relatert til timesatsar, skal utreknast til gjeldande satsar då arbeidet vart utført.   

 

1.3 Betalingstidspunkt 

Før kommunen skriv ut mellombels bruksløyve eller ferdigattest skal tilhøyrande gebyr vera betalt. Like 

eins skal gebyr for kartforretning og andre gebyrsaker som skal matrikkelførast og tilhøyrande 

tinglysingsgebyr og dokumentavgift vera betalt før aktuelle dokument vert matrikkelført.  

 

For søknadssaker kan kommunen krevja at tilhøyrande gebyr skal vera betalt  før saksbehandlinga tar til. 

For saker som skal betalast etter medgått tid og utlegg til sakkunnig hjelp, skal kommunen ved 

forskotsbetaling skriva ut eit førebels gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunen sine arbeid er 

fullført, skal kommunen rekna ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for 

mykje betalt gebyr. Også for andre arbeid kan kommunen krevja at gebyret vert betalt før kommunen sine 

arbeid tek til. Til vanleg bør gebyr som skal reknast ut etter medgått tid og/eller til dekking av sakkunnig 

hjelp skrivast ut i ettertid. Ved store oppdrag kan kommunen skriva ut rekning på utførte delar av arbeidet, 

men ikkje oftare enn månadsvis.  

 

Klage på fastsettinga av eit gebyr eller avgjerd av søknad om heilt eller delvis fritak for å betala gebyr 

medfører ikkje lengd betalingsfrist.  

 

1.4 Søknader som vert trekt, stansa eller ikkje sett i gang 
Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det betalast gebyr  

i høve til det som er utført eller som kommunen må utføra.  Dersom ein byggesøknad vert trekt etter løyve 

er gitt, eller ved bortfall av løyve (jmf. Pbl § 21-9) vert gebyret ikkje refundert.  

 

1.5 Søknader som fører til avslag 

Saka vert sett på som avslutta dersom det ikkje er sendt endring/klage innan klagefristen.  

Ved avslag på søknad etter Pbl § 20-1 (tiltak som krev søknad og løyve) § 20-2 (tiltak som krev søknad og 

løyve og som kan utførast av tiltakshavar) kapittel 19 (dispensasjonssøknader) og søknad om ansvarsrettar/ 

lokal godkjenning skal det betalast fullt gebyr.  

 

1.6 Urimeleg gebyr 

Når særskilde grunnar tilseier det, kan kommunen etter søknad heilt eller delvis gi fritak for betaling av 

gebyr til kommunen i ei konkret sak. Søknad om redusert gebyr utset ikkje fristen for betaling. Personlege/ 

sosiale tilhøve vert ikkje rekna som særskild grunn.  
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1.7 Kommunen sine kostnader til sakkunnig hjelp 

I saker eller problemstillingar som medfører at kommunen må leiga inn fagkunnig hjelp i saksbehandlinga 

for å tilfredsstilla lovkrava, kan kommunen i tillegg til gebyret krevja å få refundert utlegga til slik hjelp av 

den som skal betala saksgebyret.  

 

1.8 Klage på gebyr 

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhald av dette regulativet for gebyr etter plan- og 

bygningslova.  

Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarande gebyrvedtak etter ureiningslova. Det kan ikkje 

klagast på at regulativet vert brukt, berre på feil bruk. Klagen skal grunngjevast. 

 

1.9 Gebyr til statlege etatar. 

Der kommunen krev inn gebyr til statlege etatar for saker etter dette regulativet, skal utskriving og 

innkrevjing av kommunale og statlege gebyr skje samordna.  

Kostnader som kommunen vert påført i samband med innhenting av relevante opplysningar med 

oppmålingsforretning skal dekkast av rekvirenten. 

 

 

 

2 Tenester som skal betalast etter medgått tid 

 
2.1 Timepris 

 For gebyr som skal betalast etter medgått tid, jmf. dette regulativ skal ein bruka desse timesatsane. 

 

Type arbeid Timesats 

Kontorarbeid Kr    950    ( 860) 

Feltarbeid Kr 1.230   (1070) 

   

 

 

Gebyr for arbeid etter plan og bygningslova  

 

3 Kart og eigedomsoppgåver 

 
3.1 Digitale situasjonskart 

  

 Gebyr i samsvar med kommunen sin Geo vekst avtale for basiskart.  

 Sjå http://www.statkart.no/Kart/Geodatasamarbeid/Geovekst/Salg-av-Geovekst-data/ 

 Resten av situasjonskartet (nabooppgåve og planinformasjon) er medrekna i det aktuelle saksgebyret. 

 Om planarbeid, sjå pkt. 4.1.3.  

 

3.2 Analoge situasjonskart på papir 

  

 Gebyret for situasjonskart på papir er rekna inn i alle sakshandsamingsgebyr for  

 Dispensasjonssak, tiltakssak, refusjonssak, seksjoneringssak, konsesjonssak og saker etter ureiningslova.  
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4 Plansaker (Pbl kap 12) 

 
4.1 Reguleringsplan (§ 12-8 - § 12-12)       2017        2016 

 

Reguleringsplan i tråd med overordna plan opp til 5 da planområde                                     34 580  (26 600) 

Reguleringsplan i tråd med overordna plan 5 - 10 da planområde                                          41 730 (32 100) 

Reguleringsplan i tråd med overordna plan over 10 da planområde                                       49 920 (38 400) 

Reguleringsplan i strid med overordna plan utan krav til konsekvensutgreiing                      75 530 (58 100) 

Reguleringsplan i strid med overordna plan med krav til konsekvensutgreiing                      86 450 (66 500) 

 

4.2 Reguleringsplan – endring  (§ 12-14) 

 
Små (bagatellmessige) endringar som kan godkjennast administrativt                                 6 760 (5 200) 

Mindre endringar utan partsmerknader. Krev politisk handsaming                                      10 790 (8 300) 

Større endringar. Gebyr som under pkt. 4.1.1  

 

 
4.3 Andre gebyr/utgifter 

 

Gebyra inkluderer tilgang til digitalt kartgrunnlag for det aktuelle planområdet, då det er krav om å levera 

planframlegg i digital form (jf. kart- og planforskrifta § 7).  

Kostnad med all aviskunngjering gjennom planprosessen skal dekkjast av tiltakshavar.  

 

 

5  Dispensasjonssaker (Pbl kap 19) 

 
Permanent eller mellombels dispensasjon frå:                                                  

 

 

Strandsone. Pbl § 1-8 2. ledd (100 –meters beltet mot sjø)                                                          8 500 (7 400) 

Planføremål. Planfastsett arealbruk/føremål i arealplanar                                                            6 100 (5 300)  

Mellombels byggjeforbod – jmf pbl § 13-1                                                                                  6 100 (5 300) 

Permanent eller mellombels dispensasjon for oppføring av tilbygg inntil BRA 50m2 eller       

frittståande uthus inntil BRA 70 m2 i område avsett til LNF                                                       3100 

Andre mindre tiltak                                                                                                                       3 100 

 

(2 700) 

 

Reguleringsplan.   

a) Andre byggegrenser enn skildra i plankart eller i føresegn                                            3 700 (3 200) 

a) Andre reglar/føresegner som er gitt i eller i medhald av pbl (t.d. fråvik frå avstandskrava 

eller føresegn om høgde, grad av utnytting m.m.)                                                          3 700 

 

(3 200) 

b) Føresegner gitt med heimel i pbl av 1985                                                                      1 100 (1 080) 

Veglova. Enkle dispensasjonar                                                                                                     1 100 (1 080) 

TEK Permanent eller mellombels løyve frå/for tekniske krav til byggverk. Jmf pbl § 29-5       3 700 (3 200) 

  
 Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til byggesaksgebyr. Gebyret skal betalast uansett utfall på søknaden.  

 

 

6 Delingssøknader etter pbl § 20 -1 

 
6.1. Sakshandsaming 

Bustad- og hyttetomter, samt p-plass og anna, i regulert område                                              4 150 (3 600) 

Bustad- og hyttetomter, samt p-plass og anna, i uregulert område                                            6 9000 (6 000) 

Tilleggsparsellar og mindre areal i regulert område                                                                  2 800 (2 400) 

Tilleggsparsellar og mindre areal i uregulert område                                                                4 150 (3 600) 
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Inneber søknaden dispensasjonsvurdering, skal det ikkje betalast gebyr etter pkt. om deling. For delingssak 

som også krev godkjenning etter jordlova skal det i tillegg betalast eit gebyr (kr 2000,- i 2017) til 

Bjørnefjorden landbrukskontor. Faktura vert sendt frå Fusa kommune. 

 

 

 

 

 

7 Søknadspliktige tiltak (bygge- og anleggssaker pbl. Kap 20) 

 
Gebyra er faste gebyr til dekking av kommunen sine gjennomsnittskostnader med ei sak som er fullstendig 

tilrettelagt frå søkjar si side. Satsane gjeld for kvart einskild omsøkt bygg med tilhøyrande konstruksjonar. 

For større utbyggingar/byggjefelt vert VVA-anlegg handsama som eiga byggesak med påfylgjande gebyr.  

 

 

7.1       Tiltak som tiltakshavar sjølv kan søkje om etter pbl § 20-4 
 

Sak som medfører oppdatering av off. kart eller register 4 500          (3 900) 

Sak som ikkje medfører oppdatering av off. kart eller register    2 400          (2 100) 

Andre mindre saker    1 250         (1 080) 

Avvist/mangelfull sak. Ved manglar kan kommunen om det er mest føremålstenleg 

rette opp mangelen 

   1 250          (1 080) 

 

 

 

7.2      Tiltak som krev kvalifisert ansvarleg føretak etter pbl § 20 – 3 
 

Kommunen fastset kva punkt i regulativet gebyret skal reknast etter. Der ei søknandssak medfører ekstra 

arbeid for kommunen, skal det krevjast tilleggsgebyr.  

 

 

Fylgjande sakstypar skal ha basisgebyr og tilleggsgebyr: 

 Ramme- og 1. trinnssøknader 

 

Fylgjande sakstypar skal berre ha tilleggsgebyr: 

 Førehandskonferanse 

 Eigen søknad om igangsetting 

 Eigen søknad om ansvarsrett (lokal godkjenning) 

 Søknad om endring av løyve inkl. søknad om nye ansvarsrettar 

 Søknad om mellombels bruksløyve.(Gjeld for byggjeløyve gitt etter 1.7.2009). 
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7.2.1 Basisgebyr         2017       2016 

  

Nærings/ervervbygg (nybygg, påbygg og underbygg)   under 100 m2 15 616   (12 800) 

Arealtillegg pr 1 m2 BRA utover 100 m2     51        (42) 

Bustadbygg / fritidsbustad  med 1 bueining 
Tillegg for budstdbygg med fleire bueiningar pr eining 

Eining nr 2                   100% 
Eining nr 3-7                  50% 

Eining nr 8                     25% 

12.930   (10 600) 

 

Alle andre søknadssaker 
Døme er garasje, naust, uthus, tilbygg, påbygg og underbygg, anlegg, konstuksjonar, støttemurar, veg- 

og vassanlegg 

5 190   (4 250) 

Små saker (som krev ansvarleg føretak)  
T.d. fasadeendring, pipe, skilt, mindre støttemurar, mindre terasser og andre tiltak der ordinært 
sakshandsamingsgebyr verkar urimeleg høgt i høve til byggekostnad  

1 300   (1 060) 

Rivingssaker (Eigen søknad) 2 560   (2 100) 

Avvising/retting 
Kommune avgjer forhold rund avvising/retur/retting  

Ferdigattest                                     

Bruksendring                                                                                                  .   

1 300   (1 060) 

 

           1500 

           2310  

 

 

 

Gebyr inkluderer handsaming av medfølgjande konstruksjonar, anlegg og terrengendringar som skildra i 

søknaden. For tilbygg, påbygg eller underbygg som gjev ny bu- eller bruksendring, eller som vesentleg 

endrar eksisterande bygning, skal det belastast gebyr som for nytt bygg. 

 

 

7.2.2 Konstruksjonar, anlegg, terrenginngrep 

 

Mindre anlegg, jf. pbl § 20-2 d) 2 560    ( 2 100) 

Større anlegg, jf. pbl § 20-1 a) 5 190    ( 4 250) 

Tekniske anlegg i grunnen (VA-anlegg) 5 860    ( 4 800) 

Idretts-/sportsanlegg utan bygning/tribune t.d. fotball-, skeisebane og liknande 5 860    ( 4 800) 

Nærmiljøanlegg m/offentleg stønad er unnateke for gebyr.  

Vesentleg terrenginngrep (utan dispensasjon), jf. pbl § 20-1 k) 2 560   ( 2 100) 

Ny avkjørsle frå kommunal veg (veglova)   2 560    ( 2 100) 

 

 

7.2.3 Tilleggsgebyr 

Tilleggsgebyr vert og nytta til å dekkja kommune sine utgifter til kjøp av ekstern spesialkompetanse.  

  

Arbeid som krev inntil ½ dagsverk 3 420     (2 800) 

Arbeid som tek inntil 2 dagsverk 10 130     (8 300) 

Arbeid som krev minst 2 dagsverk. Det kan også krevjast etter medgått tid. I tillegg 

kjem evt. utgifter til fagkunning hjelp.  

20 010   (16 400) 

 

7.3 Ulovleg  byggearbeid og andre ulovlege forhold 

 

Uloveleg byggearbeid handsamast i utgangspunktet som vanleg søknad og ”som om tiltaket ikkje er bygd” 

og etter gjeldande byggesaksgebyr. Gebyra for ulovlege byggearbeid kjem i tillegg til gebyr for ordinær 

sakshandsaming.  
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7.3.1 Påpeiking av uloveleg byggearbeid med rettingsrettleiing 

For skriftleg melding til tiltakshavar om oppdaga ulovleg tiltak i høve til krava i plan- og bygningslova med 

rettleiing/opoplysning om kva tiltakshavar må gjera for å få tiltaket i samsvar med regelverket vert det kravd 

betaling.  

 

Påpeiking av ulovleg byggearbeid for tiltak som tiltakshavar sjølv står for pbl § 20 -

2 (75% av 6.1 første punkt) 

6 470     (5 300) 

Påpeiking av ulovleg byggearbeid for tiltak som krev ansvarleg føretak  pbl § 20 – 

1, 2.ledd  

12 930   (10 600) 

 

7.3.2 Oppfylgjande sakshandsaming av ulovlege byggearbeid 

Dersom tiltakshavar innan sett frist ikkje har retta dei pålegg han/ho har fått for å få tiltaket i lovlege former, 

skal det betalast tilleggsgebyr etter medgått tid dersom tidsbruken overstig minstegebyret. I tillegg kan 

kommunen krevja dekka kostnader til sakkunnig hjelp.  

 

 Minstegebyr: 

Tiltak som tiltakshavar sjølv står for Pbl § 20 - 2 7 930     (6 500) 

Tiltaks som krev kvalifisert ansvarleg føretak Pbl § 20 – 1 2. ledd  15 980   (13 100) 

 

7.3.3 Mulkt 

Dersom det ulovlege forholdet ikkje er retta innan fastsett frist, vil kommunen vurdere å gje pålegg om 

retting i medhald av pbl § 32-3. Saman med eit eventuelt vedtak om pålegg om retting, kan kommunen gje 

tvangsmulkt etter pbl § 32-5, jf. §32-3, 3 ledd. Det kan gjerast utan vidare varsel 

 

Eingongsmulkt 13 300    (10 900) 

Dagsmulkt  

Dagsmulkta vil gå frå og med fristoverskriding for retting gitt i pålegg og vare inntil 

det t ulovlege forhold er dokumentert retta. 

670      ( 545) 

 

7.3.4 Saker med pålegg om sikring 

Der det vert gitt pålegg om sikring pga manglande vedlikehald, vert det berekna eit gebyr etter §2-1 for 

arbeid utført av kommunen knytt til forholdet. Gebyret vert berekna etter medgått tid. 
 

8. Gebyr for arbeid etter matrikkellova  
 

Vintersesong jmf. Matrikkelforskrifta § 18 3.ledd. 

Kommunetyret har vedteke at tida 1.11. – 30.4 skal reknast som vintersesong i Samnanger kommune i høve 

til forskriftfesta frist for fullføring av oppmålingsforretning.  

 

Rekvisisjonstidspunkt er den dagen alle løyve og dokumentasjonar er klare slik at saka kan handsamast etter 

matrikkellova. For oppmålinga er det siste vedtaksdato når det gjeld delingsløyve eller andre løyve som må 

føreliggja før oppmålingsforretning kan rekvirerast. Gebyr skal betalast etter dei reglar og satsar som gjeld 

den dagen alle løyve til deling av eigedomen ligg føre.  

 

 

8.1 Oppmålingsforretning. Saker som krev oppmålingsforretning etter §6 

 

8.1.1 Oppretting av matrikkeleining (grunneigedom, festegrunn og jordsameige)  

 

Areal 0-2000 m2 15 860    (13 000) 

Areal 2001-5000 m2 21 720    (17 800) 

Areal 5001-20000 m2 26 720    (21 900) 

Areal over 20000 m2 minstegebyr 33 310    (27 300) 
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Ved vesentleg meirarbeid ut over det som er rekna inn i ovannemnde satsar, skal meirarbeidet gebyrleggast 

etter medgått tid.  

 

8.1.2 Oppretting av anleggseigedom  

  

Volum 0-5000 m3 33 310    (27 300) 

Volum 5001 m3 og over 39 900    (32 700) 

 

Ved vesentleg meirarbeid ut over det som er rekna inn i ovannemnde satsar, skal meirarbeidet gebyrleggast 

etter medgått tid.  

 

8.1.3 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (grunneigedom og festegrunn) og registrering  

av uregistrert jordsameige eller endring i sameigefordelinga. 

 

Areal 0-2000 m2 15 860    (13 000) 

Areal 2001-5000 m2 21 720    (17 800) 

Areal 5001-20000 m2 26 720    (21 900) 

Areal over 20000 m2 minstegebyr (+ medgått tid jfr 2 c)) 33 310    (27 300) 

 

For matrikulering av umatrikulert offentleg veggrunn der kommunen sjølv held oppmålingsforretning gjeld 

satsar som over. For matrikulering av fylkes-, riks- og europaveg gjeld satsar for medgått tid ved 

matrikkelføring. 

 

 

 

 

8.1.4 Arealoverføring  

 

Areal 0-500 m2 20 010    (16 400) 

Areal 501-1000 m2 26 720    (21 900) 

Areal over 1000 m2 minstegebyr 33 310    (27 300) 

 

Ved vesentleg meirarbeid ut over det som er rekna inn i ovannemnde satsar, skal meirarbeidet gebyrleggast 

etter medgått tid. 

 

8.1.5 Klarlegging av eksisterande grenser der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved kartforretning, 

oppmålingsforretning eller jordskiftesak 

 

For inntil 4 punkt 4 640     (3 800) 

For overskytande grensepunkt pr punkt 400        (330) 

 

 

8.1.6 Klarlegging av grenser og rettar der grensa tidlegare ikkje er koordinatbestemt ved  

kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak 

 

For inntil 4 punkt 9 330      (7 650) 

For overskytande grensepunkt pr punkt 600         (490) 

 

 

8.1.7 Grensejustering 

 

Areal 0-100 m2 5 250    (4 300) 

Areal 101-500 m2 6 710    (5 500) 
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8.1.8 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon eller endring av areal til eksisterande eigarseksjon.  

Prisar pr. seksjon 

 

Areal 0-50 m2 5 980    (4 900) 

Areal 51-250 m2 7 320    (6 000) 

Areal 251-2000 m2 10 000   ( 8200) 

Areal over 2000 m2 for kvar 1000 m2 over 2 010    (1 650) 

  

8.1.9 Oppmålingsforretning utført utan markarbeid 

 

Dersom oppmålingsforretning vert utført utan markarbeid, skal det betalast eit gebyr på  

75%  av satsane over.  

 

8.1.10 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning  

 

Ved fullført oppmålingsforretning innan fristen på 3 år skal vanlege gebyrsatsar 

betalast + eit tilleggsgebyr ved parkering av saka pr. matrikkeleining 

4 640  (3 800) 

 

8.1.11 Avbrot oppmålingsforretning eller matrikulering 

 

Når ei sak vert trekt, avvist eller av andre årsaker ikkje lar seg gjennomføre vert det  

fakturert 1/3 av gebyret, ved avbrot etter oppmålingsforretning vert gebyret sett til 2/3 

 

 

 

 

8.2 Saker som ikkje krev oppmålingsforretning m.m  

 

8.2.1 Justering av eksisterande grense for grunneigedom, festegrunn og jordsameige 

  

 Vert betalt i høve til medgått tid ved matrikkelføring. 

 Eventuelle kartdata vert fakturert i høve til punkt 7.3. 

 

8.2.2 Matrikkelføring av saker som ikkje krev oppmåling etter §10 4. ledd 

  

Avtale om eksisterande grense. Vert betalt etter medgått tid.  

 

8.2.3 Utsteding av matrikkelbrev (gebyr vert fastsett av Kartverket) 

 

Matrikkelbrev 0-10 sider 175     (175) 

Matrikkelbrev over 10 sider 350      (350) 

 

8.3 Andre gebyr 

Utskrift av kartdata  

A4 /A3  480      (380) 

A0 650     (545) 

Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar via Norsk Eigedomsinformasjon AS (NE): 

Nærare vilkår for bruk og rettar til våre digitale kart og informasjonsprodukt sjå www.infoland.no. 

Samnanger kommune bestemmer pris på alle sine produkt i INFO land, medan NE gjer påslag for 

leveransekostnader ol. 
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9 Saker etter eigarseksjonslova 

 Handsaming av saker etter eigarseksjonslova § 7 

  

Krav om seksjonering/resekjsonering  

Saker som ikkje krev synfaring – 3x gjeldande rettsgebyr  ( rettsgebyr 2015: kr 860)    2580   (2580) 

Saker som krev synfaring – 5x gjeldande rettsgebyr 4300   (4300) 

 

10. Forureining 

10.1 Handsaming av avfall 

Handsaming av planar for avfallsdisponering etter forskrift om avfall 3 100      (2 700) 

Dette gjeld: 

Overføring, tilbygging, påbygging, underbygging over 300m2 BRA (§ 15 -29 

Rehabilitering for tiltak over 100 m2 BRA (§ 15 -2 b) 

Reiving av bygning eller del av bygning over 100 m2 BRA (§ 15 – 2c) 

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging , rehabilitering eller riving av 

konstruksjonar og anlegg dersom det genererer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall 

(§ 15-2 d) 

 

 

10.2 Utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg 

Handsaming av saker etter kapittel 12 i forureiningsforskrifta  9600      (4 800) 

  

 

10.3  Tvangsmulkt etter forureiningslova. 

Kommunen kan pålegga forureinar tvangsmulkt. Den kan gis både som eit eingongsgebyr og som ei dagmulkt. 

Tvangsmulktens storleik skal angis, og mulkta bør settast i forhold til kva for kostnader som er knytt til 

gjennomføring av det konkrete tiltak, og slik at det ikkje vil lønne seg for den ansvarlege å fortsetje det ulovlege 

forholdet. 
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Fysisk planleggg - oversikt over ein del nøkkeltal 2015

Netto driftsutg fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i % av samla netto driftsutg

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i kr per innbyggjar

Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i kr pr innb

Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Prosent

Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. . Kroner

Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Kroner

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner

Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Kr

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., k

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger.,

Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Kroner

Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Prosent

Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Kroner

Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Kroner

Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto

Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., . Kroner

Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., . Krone

Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Kroner

Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent

Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent

Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkj

Tot. gebyrinnt. bygge-, delesak og seksjonering pr kvm. br.areal,

Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnb

Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb.,

Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger,

Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger,

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager

Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager

Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen
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Baregen Tysnes Kvam Fusa Os Vaksdal Samnanger

1,11 1,04 1,78 0,49 0,56 1,36 1,66

549 625 1145 297 249 878 1090

310 216 201 452 205 426 0

0,43 1 1,21 0,51 0,25 1,03 1,51

212 598 782 305 113 666 994

24 78 0 452 12 285 0

170 275 508 226 186 347 728

0 0 0 369 12 103 0

6 95 132 -50 -68 83 161

36 228 142 128 -5 236 105

766 1625 1306 878 776 988 1334

1,12 1,98 1,52 1,04 1,26 1,05 1,61

618 1085 573 662 688 334 589

746 769 664 552 676 632 734

0,55 0,34 0,72 0,32 0,41 0,37 0,91

377 275 615 273 252 348 751

245 31 131 57 74 5 254

366 130 313 174 217 227 413

49 17 47 31 32 35 56

40 3 23 9 11 2 43

222 207 354 383 80 355 229

208 182 249 437 100 225 119

0 370 227 217 238 149 185

121 569 244 252 253 412 246

93 350 119 146 266 181 148

119 269 124 161 222 257 135

257520 73955 51385 56412 110000 30000 24960

16720 8625 11330 18268 10710 10500 10300

28020 19940 13000 25362 23000 20000 12620

77 71 37 65 17 41 72

19 18 21 21 14 16 20

2 6 4 0 0 0 20

56 58 53 87 25 44 72

2 8 6 8 9 11 9
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Nina Erdal Arkivkode: FE-613, TI-&52
Arkivsaksnr: 10/336 Løpenr: 16/7848
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 20.10.2016 053/16 NE
Kommunestyret 17.11.2016 078/16 NE

HUSLEIGE KOMMUNALE BYGG 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Husleigene i kommunale bygg vert regulert i samsvar med tabelloppsettet under:

Stad Adresse
Husleige

2016
Husleige

2017* %-auke

Skottabakken Reistadliane 7, 9, 15 og 17 5 820 5 995 3,01 %

Skottabakken Reistadliane 11 6 130 6 315 3,02 %

Skottabakken Reistadliane 15b 4 180 4 310 3,11 %

Skottabakken Reistadliane 13 4 965 5 115 3,02 %

Hamnahaugen Tyssevegen 88-90 5 430 5 595 3,04 %

Hamnahaugen Tyssevegen 92-94 5 875 6 055 3,06 %

Hamnahaugen Tyssevegen 96-104 6 130 6 315 3,02 %

Skjervo Ytre-Haga 2-12 4 460 4 685 5,04 %

Hus på Lønnebakken Lønnebakken 31 8 915 9 185 3,03 %

Helsetunet, fysioterapaut 8 170 8 420 3,06 %

Næringsbygg Bjørkheim Blomster inkl.mva 6 600 6 800 3,03 %

Næringsbygg Bjørkheim Mat, mm inkl.mva 6 480 6 800 4,94 %

Utleige til næring,
Samnangerheimen Fotpleie mm inkl.mva 3 000 3 090 3,00 %

*I nokre av dei nye leigeavtalene som er inngått står det at leiga kan regulerast kvart år etter
konsumprisindeksen.
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20.10.2016 FORMANNSKAPET
Handsaming i møtet: Knut Harald Frøland (Bl) bad om å få verte vurdert som ugild grunna
slektskap til leigetakar. Frøland gjekk ifrå og Øyvind Røen (Sp) overtok som leiar av utvalet.
Formannskapet vedtok samrøystes at Frøland var ugild.

FORM-053/16 VEDTAK:
Husleigene i kommunale bygg vert regulert i samsvar med tabelloppsettet under:

Stad Adresse
Husleige

2016
Husleige

2017* %-auke

Skottabakken Reistadliane 7, 9, 15 og 17 5 820 5 995 3,01 %

Skottabakken Reistadliane 11 6 130 6 315 3,02 %

Skottabakken Reistadliane 15b 4 180 4 310 3,11 %

Skottabakken Reistadliane 13 4 965 5 115 3,02 %

Hamnahaugen Tyssevegen 88-90 5 430 5 595 3,04 %

Hamnahaugen Tyssevegen 92-94 5 875 6 055 3,06 %

Hamnahaugen Tyssevegen 96-104 6 130 6 315 3,02 %

Skjervo Ytre-Haga 2-12 4 460 4 685 5,04 %

Hus på Lønnebakken Lønnebakken 31 8 915 9 185 3,03 %

Helsetunet, fysioterapaut 8 170 8 420 3,06 %

Næringsbygg Bjørkheim Blomster inkl.mva 6 600 6 800 3,03 %

Næringsbygg Bjørkheim Mat, mm inkl.mva 6 480 6 800 4,94 %

Utleige til næring,
Samnangerheimen Fotpleie mm inkl.mva 3 000 3 090 3,00 %

*I nokre av dei nye leigeavtalene som er inngått står det at leiga kan regulerast kvart år etter
konsumprisindeksen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
I Samnanger blir husleiga i kommunale bygg som hovudregel justert 1.august kvart år. Kommunen
har og andre leigeavtalar kor det er bestemt at regulering skal skje i samsvar med offentleg indeks,
for eks. den totale konsumprisindeksen. Reguleringstidspunkt er vanlegvis 1.januar. Desse
huslegeavtalane er ikkje omfatta av denne saka. Både forsikring på bygget (ikkje innbu) og
kommunale avgifter inngår i husleiga. I tillegg bør husleiga dekka kommunen sine utgifter til både
årleg og framtidig vedlikehald. Det vil og vera indirekte utgifter, som for eks. administrative
kostnader, som ikkje vert direkte utgiftsført på den einskilde funksjon. Desse bør og reknast inn i
husleiga.
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Vurderingar og konsekvensar:
Det er fleire omsyn me må ta når huseleiga skal fastsettast. Kommunen bør i utgangspunktet få
dekka alle kostnadane. Vedlikehaldskostnader vil variere over tid og aukar ofte i takt med bygget
sin alder. Det vil vera fornuftig å sette av pengar til pengar til framtidig vedlikehald ved å la
husleiga liggja litt over dagens utgifter. Husleiga i 2016 vart auka med 5 %. Me foreslår no å auka
husleiga med 3 % for dei fleste utleigeobjekta. Forventa prisauke jfr framlegg til statsbudsjett for
2017 er på 2,5 % (deflator).

Mange av dei som leiger husvære hjå kommunen har låg inntekt eller trygd som
hovudinntektskjelde. Staten har ordningar som kan hjelpe dei som har urimeleg høge bu-utgifter i
forhold til inntektene. Kommunen bør derfor fastsette husleigene ut frå kostnad for kommunen og
ikkje ut frå økonomien til leigetakar. Husleigene bør og avspegle standard på bygget og bør heller
ikkje avvike mykje frå det som elles er husleige på tilsvarande husvære i Samnanger.
I Skjervo (Ytre Haga) var det tidlegare 6 leilegheiter. No vert den eine av dei brukt som felles-areal
og møtestad. Dette gir meirverdi for dei som leiger i Skjervo, men lågare inntekter til kommunen.
Me foreslår difor å auke husleigene i Skjervo med 5 %. Dette vil ikkje dekke inntektstapet til
kommunen i 2017, men vil vera eit steg i den retninga.

Kommunen leiger og ut til næringsdrivande. Me bør nytta same prinsipp for fastsetting av husleige
her, dvs at kommunen som eit minimum må få inn kostnad med bygget inkludert kapitalkostnad der
bygga er relativt nye. Kommunen har ikkje mange slike leigetakarar, og for dei som ligg i bygg som
og huser kommunale tenester, kan det vera vanskeleg å fastsetta rett kostnadsfordeling.
Næringsbygget på Bjørkheim er utelukkande brukt av næringsdrivande. Dei har pr i dag ikkje sagt
opp leigeavtala dei har med kommunen, men det er planlagt at dei skal flytte inn i nye lokale når dei
er tilgjenglege i området. Det er derfor sannsynleg at næringsbygget vert teke ned i løpet av våren
2017. Husleiga bør likevel justerast. Me foreslår at det vert lik leigesum for dei to lokala.

Det vert foreslått ei generell auke på 3 % på husleigene for 2016 og noko høgare for dei som er
spesielt nemnd i teksten over. Husleiga er avrunda til næraste 0 eller 5 kr.

Stad Adresse
Husleige

2016
Husleige

2017* %-auke

Skottabakken Reistadliane 7, 9, 15 og 17 5 820 5 995 3,01 %

Skottabakken Reistadliane 11 6 130 6 315 3,02 %

Skottabakken Reistadliane 15b 4 180 4 310 3,11 %

Skottabakken Reistadliane 13 4 965 5 115 3,02 %

Hamnahaugen Tyssevegen 88-90 5 430 5 595 3,04 %

Hamnahaugen Tyssevegen 92-94 5 875 6 055 3,06 %

Hamnahaugen Tyssevegen 96-104 6 130 6 315 3,02 %

Skjervo Ytre-Haga 2-12 4 460 4 685 5,04 %

Hus på Lønnebakken Lønnebakken 31 8 915 9 185 3,03 %

Helsetunet, fysioterapaut 8 170 8 420 3,06 %

Næringsbygg Bjørkheim Blomster inkl.mva 6 600 6 800 3,03 %

Næringsbygg Bjørkheim Mat, mm inkl.mva 6 480 6 800 4,94 %

Utleige til næring,
Samnangerheimen Fotpleie mm inkl.mva 3 000 3 090 3,00 %

*I nokre av dei nye leigeavtalene som er inngått står det at leiga kan regulerast kvart år etter
konsumprisindeksen.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Nina Erdal Arkivkode: FE-223, FA-A10
Arkivsaksnr: 11/95 Løpenr: 16/7870
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 20.10.2016 054/16 NE
Kommunestyret 17.11.2016 079/16 NE

KOMMUNALT TILSKOT TIL PRIVATE BARNEHAGAR 2017
AADLAND GARDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Vedtaket er gjort med heimel i ” Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ”. Tilskotet
vert berekna med utgangspunkt i kommunen sine driftsutgifter til ordinær barnehagedrift i 2015 og
med utgangspunkt i tal born i dei kommunale barnehagane i 2015. Grunnlaget for utrekning av
tilskotssatsar er indeksjustert med kommunal deflator for 2016 og 2017. Detaljar for berekning av
tilskotssatsar ligg i vedlagt rekneark.

Tilskotssatsen for 2017 for born under 3 år er kr 200 688 pr heiltidsplass og for born over 3 år kr 96
960 pr heiltidsplass.

Den statlege satsen til kapitaltilskot vert kunngjort så snart den er vedtatt av departementet.

Den private barnehagen vil bli varsla om vedtekne satsar for 2017. Vedtaket følgjer reglane om
einskildvedtak etter forvaltningslova § 2 første ledd, bokstav b. Klagefrist er 3 veker etter mottak av
vedtak.

20.10.2016 FORMANNSKAPET
Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FORM-054/16 VEDTAK:
Vedtaket er gjort med heimel i ” Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ”. Tilskotet
vert berekna med utgangspunkt i kommunen sine driftsutgifter til ordinær barnehagedrift i 2015 og
med utgangspunkt i tal born i dei kommunale barnehagane i 2015. Grunnlaget for utrekning av
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tilskotssatsar er indeksjustert med kommunal deflator for 2016 og 2017. Detaljar for berekning av
tilskotssatsar ligg i vedlagt rekneark.

Tilskotssatsen for 2017 for born under 3 år er kr 200 688 pr heiltidsplass og for born over 3 år kr 96
960 pr heiltidsplass.

Den statlege satsen til kapitaltilskot vert kunngjort så snart den er vedtatt av departementet.

Den private barnehagen vil bli varsla om vedtekne satsar for 2017. Vedtaket følgjer reglane om
einskildvedtak etter forvaltningslova § 2 første ledd, bokstav b. Klagefrist er 3 veker etter mottak av
vedtak.

Dokument som er vedlagt:
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
Tilskot 2017 privat barnehage rekneskap 2015

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Kommunalt tilskot til private barnehagar i 2017 skal bereknast med utgangspunkt i kommunen sin
rekneskap i 2015. Det er ”Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager” som legg føring
på korleis tilskotet skal bereknast. Utgangspunktet jfr § 3 er at driftstilskotet til den private
barnehagen skal bereknast ut frå gjennomsnittlege ordinære driftsutgifter per heiltidsplass i
tilsvarande kommunale ordinære barnehagar. Dette er for å sikre at dei økonomiske rammevilkåra
skal vera dei same for både private og kommunale barnehagar. Det skal vedtakast ein sats for born
under 3 år (små born) og ein sats for born over 3 år (store born). I tillegg skal kommunen betala ut
eit kapitaltilskot som vert fastsett av departementet. Alder på bygga til den private barnehagen
avgjer storleiken på kapitaltilskotet. Satsar for 2017 er ikkje kunngjort pr 11.oktober 2016.

Kommunen skal fatte vedtak om sats innan 31.oktober året før tilskotsåret. Vedtaket følgjer reglane
om einskildvedtak etter forvaltningslova § 2 første ledd bokstav b.

Vurderingar og konsekvensar:
Forskrifta er detaljert, men det vil likevel vere noko tolking og skjønn som bestemmer kva som skal
vera med i grunnlaget for berekning av tilskot. Utgangspunktet er at alle utgifter som kommunen
brukar til ordinær barnehage skal vera med. Dette inkluderer og reinhald, utgifter til diverse
vedlikehald og administrasjon.

Kommunen har utgifter til styrka barnehage (særskilt tilrettelegging) som ikkje skal vera med i
berekninga. Denne utgifta vert ført på ein eigen funksjon (211). Ved gjennomgang av rekneskapen
for 2015 har det vist seg at noko av lønsutgiftene som er knytt til styrka er blitt ført på ordinær
funksjon for barnehage, og desse utgiftene vert no trekt ut frå berekningsgrunnlaget. Jfr §3 er det
gjennomsnittlege ordinære utgifter som skal vera med i berekningsgrunnlaget. Ordinære
driftsutgifter knyter seg til dei utgiftene kommunen har til basistilbodet. Det som er knytt til styrka
(særskilt tilrettelegging) går ut over det som er definert som basistilbod.
Kommunen kan og trekke frå kommunen sine utgifter til barnehagemynde. Dette er berekna til ei 30
% stilling.
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Vedlagt ligg rekneark som viser korleis tilskotet er berekna. Tala er henta direkte frå rekneskapen i
2015. Det er knytt noko skjønn/ vurdering til to av postane som er nemnt tidlegare og dette er i
reknearket merka med grønt. Grunnlag for vurdering ligg på fane 5 og 6.

Alle satsar vert indeksjustert med deflatoren for 2016 og 2017 (forventa pris- og kostnadsvekst i
kommunesektoren). Frådrag for foreldrebetaling vert gjort ut i frå vedtatt statleg vedtatt makspris
for barnehageplass for 2017.
Tilskotet vert berekna i forhold til kor mange born over og under 3 år det var i den kommunale
barnehagen i 2015. Aadland gards- og friluftsbarnehage får tilskot i 2017 basert på tal born pr
15.12.2016 (rapportering i BASIL).

I 2016 vedtok Kommunestyret ein tilskotssats for små born på kr 195 152 og for store born på kr
94 282. Til samanlikning var dei nasjonale tilskotssatsane for 2016 på kr 196 200 for små born og
kr 94 700 for store born. I framlegg til vedtak er satsane for 2017 kr 200 688 for små born og kr
96 960 for store born. Dei nasjonale satsane for 2017 er ikkje fastsett av kunnskapsdepartementet pr
oktober 16.

Ny informasjon i saka:
Direktoratet har no fastsett dei statlege satsane for 2017.
Kapitaltilskot er på kr 8 600 pr heiltidsplass for bygg med byggeår før 2009. Kapitaltilskotet skal
brukast ved utbetaling av kommunalt tilskot til private barnehagar.
Til informasjon er dei nasjonale tilskotssatsane kr 199 800 pr heiltidsplass for born under 3 år og kr
96 300 for born over 3 år.

35 av 306



36 av 306



37 av 306



38 av 306



39 av 306



40 av 306



41 av 306



42 av 306



43 av 306



44 av 306



45 av 306



46 av 306



Driftsutgifter

Omrekna til store

born sum born Sum

Små born

Dr.utgift * A (små born omrekna til store born/ totale

omrekna store born heiltid) 15 011 257 56,31 115,77 7 301 559

Store born

Dr.utgifter * B (store born / totale omrekna store

born heiltid) 15 011 257 59,46 115,77 7 709 698

Sum driftsutgifter inkl adm.kostnad på 4 % 115,77 15 011 257

Inntekt opphald, justert for nye priasr -2 725 111

Inntekt kost, justert for kostnadsvekst -242 207

Sum inntekter -2 967 319

Foreldrebetaling, vert berekna etter fulltidsplass Sum inntekt Tal born sum born

Små born alle born betaler same sats -2 967 319 31,29 90,75 -1 022 996

Store born alle born betaler same sats -2 967 319 59,46 90,75 -1 944 322

Sum inntekter 90,75 -2 967 319

Offentleg finansiering store og små born

Driftsutgifter Foreldre- betaling Sum

0 - 2 år Små born 7 301 559 -1 022 996 6 278 563

3 - 6 år Store born 7 709 698 -1 944 322 5 765 376

Sum offentleg finansiering 15 011 257 -2 967 319 12 043 938

Kommunalsats pr heiltidsplass. Sum totalt Tal born pr born

0 - 2 år Små born 6 278 563 31,29 200 688

3 - 6 år Store born 5 765 376 59,46 96 960

90,75

Kaptailtiskot alle born 9 500

Berekning av årleg tilskot pr plass Kommunal- sats Sats for 2017

Tilksot pr
heiltidsplass

Driftstilskot, born 0 - 2 år 200 688 100,00 % 200 688

Driftstilskot, born 3 - 5 år 96 960 100,00 % 96 960

Kapitaltiskot alle born(statleg sats*) 9 500 100,00 % 9 500

*ikkje fastsett for 2017 pr oktober 2016

Kostnadsfordeling små og store born - basert på rekneskap 2015, gjeld utbetaling 2017

statletg sats
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Kostnader og inntekt til drift År* Ansvar Funksjon SUM
SUM

Driftskostnader kostra art 01*- 059* 2040 2011 8 868 127

2040 2012 8 663 461

styrka 2040 2111 573 556

styrka 2040 2112 339 487

0

Driftskostnader i kommunale barnehagar, jfr rekneskapen 2015 2040 18 444 632 18 444 632

styrka 2000 2110 268 650

2000 2016 27 137

1602 2211 187 644

1602 2212 311 413

reinhald 1606 2213 404 579

reinhald 1606 2214 534 927

+ kostnader som gjeld kommunen sin barnehagedrift ført andre
stader i rekneskapen

2015 1 734 351 1 734 351

Forsikring bygg (1602. 1211) 2015 23 817 23 817

- avskriving ført på ansvar 2040 2015 2040 201* 0

- avskriving ført på ansvar 1602 1602 221* 0

0 0

Sum totale kostnader i kommunen sin barnehagedrift 2015 20 202 799 20 202 799

frådrag for styrka 2111 -573 556

2112 -339 487

2110 -268 650

Pliktig frådrag for kostnader, ført på styrka: 2015 -1 181 694 -1 181 694

Pliktig frådrag for kostnader, ført på funksjon 201* barnehage 2015 2040 201* -1 102 000 -1 102 000 sjå fane styrka

-          tiltak for barn med nedsett funksjonsevne

-          til spesialpedagogisk hjelp

-          til tiltak for betre språkforståing bland
minoritetsspråklege barn
-          som følgje av busetting av flyktningar 0

. - til læringar i kommunale barnehagar inkl aga kr 110 619 -126 217 -126 217

-          til ordinær drift i midlartidlege lokale

-          Knytt til kommunen si rolle som barnehagemynde 30% stilling -302 182 -302 182 så fane adm.utgift

Frivillige frådrag for kostnader:

ekstra renovering 1602 2212 0

ekstra renovering 2040 2012 0

- ekstra vedlikehald/renovering 1602 0 0

-          i kommunale barnehagar som er minimum 25% dyrare
enn gjennnomsnittet 0

Sum frådrag -2 712 093 -2 712 093

Sum brutto kostnader til ordinær drift i kommunen sine

barnehagar
2015

17 490 707

Frådrag for inntekter: 2015

- momskompensasjon (ikkje styrka) 2040 alle -105 407

1602/1606 221* -132 627

2000 2016 -335

- momskompensasjon -238 370 -238 370

- refusjon frå staten (tilrettelegging, arb.praksis) 2040 201* -55 962 -55 962

refusjon for sjukepengar og foreldrepermisjon: 2040 2011 -526 667

2040 2012 -402 117

styrka skal ikkje vera med 2040 2111 0

styrka skal ikkje vera med 2040 2112 0

2040 2213 0

2040 2214 0

2040 2214

sum refusjon for sjukepenger og foreldrepermisjon frå

rekneskapen
-928 784 -928 784

- refusjon frå andre, frikjøp 2040 2011 -26 354

- refusjon frå andre, frikjøp 2040 2012 -32 028

- refusjon frå andre (lærlingetilskot) . Utgift er tatt ut 2040 2012 0

- refusjon frå andre (reinhald internt) 2040 2214 -20 000

- refusjon frå andre, udir tilskot, betre språk, komp.midlar… 2000 2016 -49 402

- refusjon frå andre 2040 2011 0

- refusjon frå andre -127 784 -127 784

Frådrag andre inntekter (husleige) 2040 201* -1 184 -1 184

Sum frådrag for refusjon og liknande -1 352 084 -1 352 084

Sum kostnadar til ordinær drift i kommunale barnehagar 2015 16 138 623

- pensjonsutgifter i barnehagen 2040 201* 2 016 330

- pensjonsutgifter i barnehagen 2000 2016 0

- pensjonsutgifter i barnehagen 2040 221* 0

- pensjonsutgifter i barnehagen 1606 221* 88 758

sum pensjonsutgifter 2 105 088
Sum pensjonsutgifter inkl. aga til fråtrekk jfr § 3 14,1 % 2 401 906 -2 401 906

Lønsugifter konto 01*-089* 2040 201* 12 817 710

2000 2016 0

1606 221* 589 304

1602 221* 0

Sum lønsugifter i barnehagen 13 407 015

lønn til lærling 0501 -110 619

telefongodtgjering (ingen pensjon) 0508 -5 724

Sum lønsugifter i barnehagen. Grunnlag aga 13 290 671

Påslag pensjonsutgifter 13 % jfr § 4 13 % 1 727 787

Påslag pensjonsutgifter jfr § 4 inkl aga 14,1 % 1 971 405 1 971 405

Sum kostnader inkl. korrigert pensjonskostnad 15 708 122

- administrasjonsutgifter jfr §3 (sjå eiga fane) -2 022 595

Sum korrigerte kostnadar til ordinær drift i kommunale

barnehagar
13 685 527

+ Påslag for administrasjonskostnader jfr § 5 2015 4,3 % 588 478

Kostnader til drift og administrasjon i kommunen sine

barnehagar
2015

14 274 005
inkl påslag for siste justerte faktor for pris- og kostnadsvekst
(deflator) , jfr rev.nasjonalbudsjett

2016 2,6 %
1,026

14 645 129

inkl påslag for pris- og kostnadsveksten (deflator) i

statsbudsj.for tilskotsåret
2017 2,5 %

1,025

15 011 257

tal born i kommunal barnehage i 2015 omrekna til heile plassar 2015 90,75

pris frå 1.januar 2017 2017 2730

=-frådrag for foreldrebetaling etter barnetal frå rekneskapsåret og
makspris for tilskotsåret

2015/ 2017
-2 725 111 -2 725 111

Frådrag for kostpengar frå rekneskapsåret 2015 2040 -230 312

-frådrag for kostpenger frå rekneskapsåret indeksregulert til
tilskotsåret (2015x1,026x1,025)

2017 2040
-242 207

Sum foreldrebetaling 2017 -2 967 319

Grunnlag for utrekning av tilskotssatsar 2017 12 043 938
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Oversikt born i kommunale barnehagar pr 15.12 2014

Web-sak 12/704 0-8 timar 9-16 timar 17-24 timar25-32 timar 33-40 timar 41 timar + Totalt

Dråpeslottet 0-2 år 0 0 1 1 0 12 14

3-6 år 0 0 0 0 4 26 30

Sum born Dråpeslottet 44

Vassloppa 0-2 år 0 0 0 2 2 16 20

3-6 år 0 0 0 1 5 25 31

Sum born Vassloppa 51

0-2 år 0 0 1 3 2 28 34

3-6 år 0 0 0 1 9 51 61

Sum 0 95

Omgjering til timar pr 15.12.2014
SSB nøkkeltal for

opphaldstid

timar (sum
born * gj.snitt

Små born Store born

0-8 timar pr veke 6 0 0

9-16 tima pr veke 13 0 0

17-24 timar pr veke 21 21 0

25-32 timar pr veke 29 87 29

33-40 timar pr veke 37 74 333

41 timar eller meir 45 1 260 2 295

Sum timar 1 442 2 657

45 timar pr veke i heiltidsplass 45 t/veke 45 t/veke

Omgjering til heiltidsplass 32,04 59,04 91,09

Oversikt born i kommunale barnehagar pr 15.12 2015

Web-sak 15/1010 0-8 timar 9-16 timar 17-24 timar25-32 timar 33-40 timar 41 timar + Totalt

Dråpeslottet 0-2 år 0 0 0 1 3 9 13

3-6 år 0 0 0 1 3 26 30

Sum born Dråpeslottet 43

Vassloppa 0-2 år 0 0 0 1 3 15 19

3-6 år 0 0 0 1 4 27 32

Sum born Vassloppa 51

0-2 år 0 0 0 2 6 24 32

3-6 år 0 0 0 2 7 53 62

Sum 0 94

Omgjering til timar pr 15.12.2015

SSB nøkkeltal for

opphaldstid

timar (sum
born * gj.snitt

Små born Store born

0-8 timar pr veke 6 0 0

9-16 tima pr veke 13 0 0

17-24 timar pr veke 21 0 0

25-32 timar pr veke 29 58 58

33-40 timar pr veke 37 222 259

41 timar eller meir 45 1 080 2 385

Sum timar 1 360 2 702

45 timar pr veke i heiltidsplass 45 t/veke 45 t/veke

Omgjering til heiltidsplass 30,22 60,04 90,27

Berekner born telt 15.12.2014 til 01.08.2015 og born telt 15.12.2015 frå 01.08.

Vekting vår og haust 31,29 59,46 90,75

Små born skal vektes

1,8 ganger høgare jfr §

3

A.Små born
omrekna til
store born B.Store born

Sum
omrekna

store born

Omrekning til store born 56,31 59,46 115,77
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Oversikt born i Aadland gards- og friluftsbarnehage pr 15.12.2016 pr september 2016

Web-sak 12/704 0-8 timar 9-16 timar 17-24 timar 25-32 timar 33-40 timar 41 timar + Totalt

0-2 år 0 0 0 1 0 4 5

3-6 år 0 0 1 2 0 17 20

Sum 0 0 1 3 0 21 25

Omgjering til timar pr 15.12.2015

Små born Store born

0-8 timar pr veke 6 0 0

9-16 tima pr veke 13 0 0

17-24 timar pr veke 21 0 21

25-32 timar pr veke 29 29 58

33-40 timar pr veke 37 0 0

41 timar eller meir 45 180 765

Sum timar 209 844

45 timar pr veke i heiltidsplass 45 t/veke 45 t/veke

Omgjering til heiltidsplass 4,64 18,76 23,40

SSB nøkkeltal for

opphaldstid

Omgjering til timar (sum
born * gj.snitt timar)
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Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

utdtag frå § 3.Driftstilskudd til ordinære barnehager

Administrasjonsutgifter:

sum lønsutgift i 2015 inkl

sosiale kostnader stiling kytt til adm sum

Leiar (503349) 849 608 100 % 849 608

ass.styrar (Aud 503070) 726 171 80 % 580 936

Ass.styrar (Kjerstin 50356) 740 063 80 % 592 051

Sum administrasjon 260 % 2 022 595

Barnehagemynde i 2015

sum lønsutgift i 2015 inkl

sosiale kostnader

stilling knytt til

barnehagemynde

Ass.rådmann (503223) 1 007 274 30 % 302 182

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass.
Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass

i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter,

pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for

beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.

Kommunen skal beregne satsene for driftstilskudd i samsvar med forholdstall for
finansiering av plasser for barn over og under tre år. Barn under tre år skal vektes 1,8
ganger høyere enn barn over tre år. Kommunen skal beregne antall heltidsplasser i
kommunale barnehager. Kommunen skal gjøre dette på én av følgende måter:

Kommunen skal gi påslag for pensjons- og administrasjonsutgifter, jf. § 4 og § 5.
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jfr notat knytt til rekneskap 2015,er personell knytt til styrka ført på funkjson barnehage.

Dette gjeld mellom anna språkstilling og assistentar.

Dråpeslottet Vassloppa
Berekner born telt 15.12.2014 til 01.08.2015 og born telt 15.12.2015 frå 01.08. Berekner born telt 15.12.2014 til 01.08.2015 og born telt 15.12.2015 frå 01.08.

Vekting vår og haust 12,69 29,21 41,91 Vekting vår og haust 18,59 30,25 48,84

A.Små born omrekna

til store born B.Store born

Sum

omrekna

store born

A.Små born

omrekna til store

born B.Store born

Sum

omrekna

store born

Omrekning til store born 22,85 29,21 52,06 Omrekning til store born 33,46 30,25 63,71

1 pedagog pr 9 små born 2 assistentar pr 9 små born 1 pedagog pr 9 små born 2 assistentar pr 9 små born

1 pedagog pr 18 store born 2 assistentar pr 18 små born 1 pedagog pr 18 store born 2 assistentar pr 18 små born

snitt på 1 vaksen pr 6 born snitt på 1 vaksen pr 6 born

tal born tal pedagogar

tal

assistentar tal born

tal

pedagogar

tal

assistentar

Små born 12,69 1,4 2 2,8 Små born 18,59 2,1 2 4,1

Store born 29,21 1,6 2 3,2 Store born 30,25 1,7 2 3,4

4 6,1 4 7,5

Dråpeslottet tilsett

Bemanning ordinær

barnehage Ekstra Vassloppa tilsett
Bemanning ordinær

barnehage Ekstra

Pedagogar 4,6 4 0,6 Pedagogar 4 4 0

Assistentar 8,3 6,1 2,2 Assistentar 7,6 7,5 0,1 ok

jfr notat knytt til rekneskap 2015,er personell knytt til styrka ført på funkjson barnehage.

Dette gjeld mellom anna språkstilling og assistentar.

årslønn

Kostnad (inkl

sos.kostnader)

% stilling

gjeld styrka Kostnad over norm

433 400 667 000 40 % 266 800

364 000 522 000 160 % 835 200

200 % 1 102 000

Små born skal vektes 1,8 ganger

høgare jfr § 3

Små born skal vektes 1,8

ganger høgare jfr § 3

berekning av personell som skulle

vore ført på funksjon styrka

Kostnad pedagog

Kostnad assistent

tilsette basert på september 2015 tilsette basert på september 2015
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SØKNAD OM TILSKOT TIL NY VEG OG PARKERINGSPLASS VED TOTRÆNA 

VINTERPARK 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune aukar tilskotet til ny veg og parkering i Totræna vinterpark med kr 145 000. 

Midlane vert omdisponert frå midlar øyremerka til motocrossbane i Sima- 

Samnanger-fondet.   

 

 

20.10.2016 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.     

 

FORM-049/16 VEDTAK: 

Samnanger kommune aukar tilskotet til ny veg og parkering i Totræna vinterpark med kr 145 000. 

Midlane vert omdisponert frå midlar øyremerka til motocrossbane i Sima-Samnanger-fondet. 

 

Dokument som er vedlagt:     

Kommunen.docx 
 
 
 
 

 

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

Plandokument for Totræna vinterpark, oppgradering av anlegget 

Plan for ny veg og parkering.  

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 
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Samnanger idrettslag ved langrennsgruppa har søkt om tilskot til grusing av den nye vegen og 

parkeringsplassen. Grusinga er kostnadsrekna til kr 250 000. 

 

Samnanger kommune løyvde i sak 069/14 i kommunestyret kr 325 000 til vegen. Idrettslaget søkte 

om kr 400 000. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

Samnanger idrettslag er godt i gang med å lage til vegen, men den er ikkje fullfinansiert. Første 

byggetrinn er kostnadsrekna til kr 1 200 000. I denne kostnaden er ikkje grusinga tatt med.  

 

Idrettslaget har prøvd å finna anna finansiering med sponsorar, gåver og tilskotsordningar, men har 

ikkje lykkast å koma i mål. Dei har tatt opp eit lån på kr 500 000, men har ikkje høve til å ta opp 

meir.  

 

Dersom idrettslaget kan skaffe finansieringa til grusing i haust vil det vera mogeleg å nytta vegen i 

vinter.  

 

Samnanger idrettslag har dei siste åra, og dei held framleis på, å oppgradera anlegget. Ein ny veg på 

500 m og parkeringsplass til 100 bilar høgare opp vil gjera at anlegget vert meir tilgjengeleg for 

alle. Det har vore ein akilleshæl for Totræna vinterpark at vegen har slutta der han har. Med ny veg, 

parkering og oppgradering av anlegget vil det leggja til rette for meir aktivitet.  

 

Langrennsanlegg er eit type anlegg som vert nytta både i konkurranseidrett og som eit anlegg for 

mosjon. Samnanger kommune er, frå eit folkehelseperspektiv, tente med at fleire i Samnanger 

nyttar anlegget for trening og mosjon.  

 

Samnanger kommune har ikkje satt av midlar til å gje eit nytt tilskot til vegen. I Sima-Samnanger-

fondet er det satt av kr 145 000 til motocrossbane. Det har vist seg vanskeleg å få etablert ei 

motocrossbane i Samnanger. I arbeidet med arealplanen har me forsøkt å finna eigna areal. Dei 

areala som er diskutert utløyser kostnadskrevjande utgreiingar. Det er ikkje noko stort 

motocrossmiljø i Samnanger, så det vert vanskeleg å forsvara investeringa. At motocrossmiljøet i 

Os bygger ut sin bane vil å gjera at me må stilla oss spørsmålet om det er behov for ei 

motocrossbane i Samnanger. 

 

Rådmannen meiner at desse midlane kan omdisponerast til vegen. 
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 SAMNANGER IL  

 Langrennsgruppa 

 

 

                                                                                                  14.september 2016 

Til  

Samnanger kommune 

v/ordøførar Knut Harald Frøland 

Tyssevegen 217 

5650 Tysse 

 

Henvending vedrørande støtte til Totræna Vinterpark i Samnanger 
 

Viser til samtaler med Vigleik Tysseland angåande status veg til Totræna.  

 

Det har i mange år vore snakka om å forlenga vegen opp til anlegget slik at ein 

kunne kjøra heilt til løypa. No vert dette ein realitet. Medlemmer av gruppa har i 

fleire år jobba med å planleggja vegen, laga avtalar med grunneigarar, henta inn 

pristilbod med meir. Granvin Maskin Stasjon fekk arbeidet med vegen, og dei er 

no i ferd med bygginga av den 500 m lange vegen, og ny parkeringsplass med 

plass til  ca 100 bilar. Kommunen har løyvd 352 000 til vegen, og ein har fått 

inn noko sponsing frå firma og privatpersonar. Enno gjenstår det 550` for å 

fullfinansiera vegen ferdig grovplanert. Idrettslaget har tatt opp lån på 500` til 

vegen. Første byggjetrinn er kostnadsrekna til omlag 1.2 millionar kr. I tillegg 

kjem utgifter til grusing, slik at ein kan kjøra den. Pr. dags dato er denne 

finansieringa ikkje på plass, og det er derfor me vender oss til Samnanger 

kommune for å søkja om eit tilskot til dette. Idrettslaget har ikkje moglegheit til 

å ta opp meir lån. I starten av planlegginga hadde ein håpa å få inn meir midlar 
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gjennom sponsing, men det har vist seg vanskeleg å få til. Me har mellom anna 

søkt Gjensidigestiftinga to gogar og fått avslag. 

 

Det er ikkje heilt avklart korleis grusinga skal gjerast med tanke på transport 

mm., men ein anslår at det vil kosta rundt 250 000.- Det kan vera at ein kan få 

grusinga noko billegare dersom ein gjennomfører transporten frå Totland, der 

grusen kan lagrast, til Totræna på dugnad. Dette vert det undersøkt om i desse 

dagar. Grusinga er viktig å få gjort no i haust slik at vegen kan nyttast til 

vinteren.  

 

Det er ikkje berre vegen som vert ny i Totræna no. Sjå status under for meir 

informasjon. 

Status for Totræna Vinterpark september 2016 

 

 Veg og parkering til anlegget: Lengde 500 m med breidde mellom 4 og 5 

m i tillegg til  parkeringsplass for 100 bilar. Byggjestart juni 2016. Det er 

også eit 2. byggjetrinn som ikkje er planlagt tidsmessig enno.  

 Rehabilitering langrennsløypa, nytt langrennsstadion og sprintløype Har 

fått spelemidlar, og startar opp arbeidet hausten 2016. Spelemidlane 

dekkjer 1/ 3 av budsjettet, dugnad 1/3 og gåver / sponsing 1/3 – Totalt har 

me fått 534.000 i spelemidlar. Her er me avhengig av gåver / sponsing for 

å koma i mål.  

 Skileikanlegg: Har fått nærmiljømidlar. Området er planert. Her skal det 

lagast hoppbakke, kulekjøringsbakke og slalombakke. Her er arbeidet i 

gang, og vert ferdigstilt hausten 2016. Anlegget har vorte tatt midlertidig i 

bruk vinteren 2016, og har vore mykje aktivitet med både skihopping og 

aking i bakken.  
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 Dagsturløype: Frå bustadområdet Gjerde / Lønnebakken og opp til 

Totræna. Den er allereie vorte eit populært utfartsmål for bygdafolket, og 

gjev tilkomsten på ski til anlegget frå busetnaden ved Samnangerfjorden 

enklare. Vegen vil også kunna nyttast på sommarstid og gje 

innbyggjarane ca 12 km med fin skogsveg / turløype.  Medlemmane i 

laget har gjort ein stor innsats med høgging av skog. Har fått 

nærmiljømidlar på 300.000 til denne løypa, men det dekker berre om lag 

halvparten av det den kosta. 

 

Vidare planar for anlegget: 

 Veg byggjesteg 2 

 Ny trakkemaskin 

 Ny varmestove 

 

 

For ytterlegare opplysningar kan leiar i langrennsgruppa, Vigleik Tysseland 

kontaktast på telefon 91817428 eller mail viglty561@hotmail.com 

 

 

 

Med venleg helsing 

 

Vigleik Tysseland     Åse Waage Tveit 

Leiar i Samnanger Langrenn   Kasserar Samnanger Langrenn 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli Roar Aandahl Arkivkode: FA-Q10
Arkivsaksnr: 16/855 Løpenr: 16/8637
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 17.11.2016 081/16 TR

KVU Rv. 7 og rv. 52 mellom Gol og Voss. Uttale frå Samnanger kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune meiner at planarbeidet har vesentlege manglar sidan det ikkje omfattar ei
trafikal vurdering av alternative tilførselsvegar og konsekvensane for det omkringliggjande
influensområdet.

Etter vårt skjønn vil trafikklekkasjen mot E134 verta langt større om Hordalandsdiagonalen vert
realisert. Samnanger kommune stiller seg difor undrande til kvifor ikkje Hordalandsdiagonalen er
tatt med i transportmodelleringane.

For å ta stilling til kva for alternativ som vil vera best for regionen bør alle aktuelle linjeføringar
aust - vest vera tilnærma likt konsekvensutgreia. Dette er ikkje tilfelle når ein utelet eit av regionen
sitt viktigaste samferdselsprosjekt.

20.10.2016 Formannskapet
Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM-056/16 Vedtak:
Samnanger kommune meiner at planarbeidet har vesentlege manglar sidan det ikkje omfattar ei
trafikal vurdering av alternative tilførselsvegar og konsekvensane for det omkringliggjande
influensområdet.

Etter vårt skjønn vil trafikklekkasjen mot E134 verta langt større om Hordalandsdiagonalen vert
realisert. Samnanger kommune stiller seg difor undrande til kvifor ikkje Hordalandsdiagonalen er
tatt med i transportmodelleringane.
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For å ta stilling til kva for alternativ som vil vera best for regionen bør alle aktuelle linjeføringar
aust - vest vera tilnærma likt konsekvensutgreia. Dette er ikkje tilfelle når ein utelet eit av regionen
sine viktigaste samferdselsprosjekt.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:

Statens vegvesen har, på oppdrag av Samferdselsdepartementet, utarbeidd ein
konseptvalutgreiing (KVU) for rv 7 og rv 52 mellom Gol og Voss. Føremålet med KVU-en er
å utgreia kva av dei to fjellovergangane som i tillegg til E134 er best egna som det andre
hovudvegsambandet mellom Austlandet og Vestlandet.

Større investeringar, som dei som vil vera aktuelle for denne fjellkryssinga, utløyser krav om
ekstra kvalitetssikring i tidleg planfase (KS1). Dette inneber at KVU-en skal kvalitetssikrast
av eksterne konsulentfirma. Det vil skje parallelt med høyringa.

Statens Vegvesen har sendt rapporten for KVU ut til open høyring både til lokale og regionale
mynde og andre interessentar. Høyringsfrist er sett til 15.12.2016.

Hovudrapporten samt ein del temarapportar og arbeidsdokument finn ein på
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/golvoss

Av oppsummeringa i rapporten les me m.a. :
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Vurderingar og konsekvensar:
Samnanger kommune vel å ikkje gå inn å vurdera dei to alternativa til fjellkryssing opp mot
kvarandre. Me vurderer det slik at det ikkje vil ha vesentleg betydning for utviklinga i
Samnanger kva av dei to alternativa som vert vald. Av omsyn til prioritering av andre
arbeidsoppgåver har me derfor ikkje gått så grundig inn i denne problemstillinga at me kan
gje ei tilråding. Sett ut frå interessene til Samnanger kommune kan det tenkast at tiltak andre
stader i regionen – t.d. Hordalandsdiagonalen – vil vera meir aktuelt å etablera dersom rv 52
over Hemsedal vert vald.

Val av kryssing av fjellet – rv 52 eller fv 7- er del av ei større problemsstilling knytt til aust-
vestsambandet i Sør Noreg og bør sjåast på i lys av dette. Me meiner at eit kvart større
samferdselsprosjekt også bør innehalde ei analyse av korleis dei ulike vala av tilførselsvegar
vil påverka utvikling i regionen. Diskusjonar rundt andre samferdselsprosjekt bør inngå i
analysen. Dette meiner me ikkje i tilstrekkeleg grad er belyst i KVU-en.

Det som er vesentleg for Samnanger kommune og for Bergensregionen er kva løysingar som
vert vald for strekninga til Voss og korleis trafikken elles i regionen vert knytt opp til den.
Etter vårt skjønn vil trafikklekkasjen mot E134 verta langt større om Hordalandsdiagonalen
vert realisert. Samnanger kommune stiller seg difor undrande til kvifor ikkje
Hordalandsdiagonalen er tatt med i transportmodelleringane.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli/Roald
Aandahl

Arkivkode: FA-Q12, TI-&13

Arkivsaksnr: 11/375 Løpenr: 16/8641
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 17.11.2016 082/16 TR

Høyring Ringveg aust /E39 nord i Åsane. Uttale frå Samnanger kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
• Samnanger kommune er positiv til dei alternativa som gir gode ringverknader for regionen.

Den største effekten får me ved dei austre alternativa utan trafikantbetaling.
• Samnanger kommune ser at det kan vera naudsynt å innføra trafikkreduserande tiltak i

sentrumsområdet for å leia gjennomgangstrafikken utanom dei mest miljøbelasta områda.
• Bergensregionen har eit felles bustad og arbeidsmarknad. Samnanger kommune ynskjer

velkommen tiltak som knyt regionen betre saman.
• Samnanger kommune ser at dei austre alternativa med høg fartsgrense vil kunne bidra til ein

eventuell framtidig realisering av Hordalandsdiagonalen som vil vera eit viktig
samferdselsprosjekt både for regionen og Samnanger.

• Samnanger kommune legg til grunn at dette prosjektet har stor innverknad på utviklinga av
regionen og av framtidige samferdselsprosjekt i regionen. Planlegginga bør derfor
gjennomførast som ein statleg kommunedelplan etter § 6 – 4 i pbl.

20.10.2016 Formannskapet
Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM-055/16 Vedtak:
• Samnanger kommune er positiv til dei alternativa som gir gode ringverknader for regionen.

Den største effekten får me ved dei austre alternativa utan trafikantbetaling.
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• Samnanger kommune ser at det kan vera naudsynt å innføra trafikkreduserande tiltak i
sentrumsområdet for å leia gjennomgangstrafikken utanom dei mest miljøbelasta områda.

• Bergensregionen har eit felles bustad og arbeidsmarknad. Samnanger kommune ynskjer
velkommen tiltak som knyt regionen betre saman.

• Samnanger kommune ser at dei austre alternativa med høg fartsgrense vil kunne bidra til ein
eventuell framtidig realisering av Hordalandsdiagonalen som vil vera eit viktig
samferdselsprosjekt både for regionen og Samnanger.

• Samnanger kommune legg til grunn at dette prosjektet har stor innverknad på utviklinga av
regionen og av framtidige samferdselsprosjekt i regionen. Planlegginga bør derfor
gjennomførast som ein statleg kommunedelplan etter § 6 – 4 i pbl.

Dokument som er vedlagt:
Høyring Ringveg aust /E39 nord i Åsane. Uttale frå Samnanger kommune
Utredning

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Statens vegvesen har sendt ut til høyring ei utgreiing om Ringveg aust og E39 nord i Åsane.
Uttalefrist er sett til 18. november 2016. Dei har særskild bedt om uttale til

• Val av korridor
• Planprosess med eventuell statleg plan
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Frå transportmodellkøyringane ser det ut til at auka restriksjonar kan vere naudsynt for å
kunne oppnå vesentleg redusert biltransport sentralt i Bergen. Det vert konkludert med at det
ikkje er mogleg å byggja tiltak som i seg sjølv gir store nok effektar og ei omvelting av
trafikkbilete. Det er heller ikkje mogleg å berre satsa på kapasitetsreduksjon sentralt ved å ta
delar av dagens vegareal til kollektivfelt utan at dette vil gje store negative konsekvensar for
trafikkavviklinga. Det konkluderast også med at eit problem med ei auke i restriksjonane
innom dagens bomring vil vera omfordeling av trafikk med vekst i og mellom ytre bydelar.

Det er vidare ei problemstilling i utgreiinga knytt til bompengar/restriksjonar der tilhøve
mellom slike tiltak på strekningar innan dagens bompengering og evt. ringvegar kan ha
betydning for effekten av tiltaka, m.a.i kor stor grad ein får redusert trafikkbelastninga i
sentrum.

Vurderingar og konsekvensar:
Samnanger kommune legg til grunn for uttalen at ein auke av restriksjonar innan dagens
bomring også vil gje omfordelingseffektar mot Samnanger. Me er i utgangspunktet positive til
at kommunen kan få ein auke i attraktivitet. Samtidig er det av stor betyding for samfunnet at
ein oppnår ein samla reduksjon i utslepp frå biltrafikk. Sjølv om trafikkbidraget frå
Samnanger er relativt lite, skal me også vera med å bidra til at ein eventuell auke i
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persontransportbehov mot sentrale strøk i Bergen kjem via kollektivtransport. Dette gjer me
mellom anna ved å styra arealbruken og fortetting (primært til bustadføremål) mot
kollektivknutepunkt i kommunen vår.

Det er ikkje all auke i transport og omfordeling som vil vera negativt for samfunnet.
Samnanger er eit geografisk midtpunkt i regionen med mykje klimavenleg energi og med god
tilgang på areal til næringar som kan nyttiggjera seg denne energien. Kortare reisetid til
Samnanger vil i så måte auke attraktiviteten til Samnanger og vil kunne gje vesentleg
samfunnsnytte.

Dei austre alternativa vil ha ein tilleggsgevinst ved at dette prosjektet lettast kan kopla seg til
vedtekne prosjekt som E16 til Voss og ein mogleg framtidig Hordalandsdiagonal.

Samnanger kommune stør at denne store planprosessen vert gjennomført som statleg
kommunedelplan etter § 6-4 i plan- og bygningslova. Ikkje minst taler omsynet til ein
heilskapleg tenking om samferdsle i regionen for dette.

Konklusjon:
• Samnanger kommune ser at det kan vera naudsynt å innføra trafikkreduserande tiltak i

sentrumsområdet for å oppnå målet om mindre utslepp og betre flyt i trafikken.
• Bergensregionen har eit felles bustad og arbeidsmarknad. Samnanger kommune

ynskjer velkommen tiltak som knyt regionen betre saman.
• Samnanger kommune er positive til dei alternativa som fremjar ringverknadseffekten.

Det vil seia dei austre alternativa utan trafikantbetaling.
• Samnanger kommune ser at dei austre alternativa med høg fartsgrense vil kunne bidra

til ein eventuell framtidig realisering av Hordalandsdiagonalen som vil vera eit viktig
samferdselsprosjekt for Samnanger og regionen.

• Samnanger kommune meiner at dette prosjektet har så stor innverknad på utviklinga
av framtidig samferdsel i regionen, og planlegginga bør gjennomførast som ein
statleg kommunedelplan etter § 6 – 4 i pbl.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli/Roald
Aandahl

Arkivkode: FA-Q12, TI-&13

Arkivsaksnr: 11/375 Løpenr: 16/7851
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 20.10.2016 055/16 TR

HØYRING RINGVEG AUST /E39 NORD I ÅSANE. UTTALE FRÅ SAMNANGER
KOMMUNE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
• Samnanger kommune er positiv til dei alternativa som gir gode ringverknader for regionen.

Den største effekten får me ved dei austre alternativa utan trafikantbetaling.
• Samnanger kommune ser at det kan vera naudsynt å innføra trafikkreduserande tiltak i

sentrumsområdet for å leia gjennomgangstrafikken utanom dei mest miljøbelasta områda.
• Bergensregionen har eit felles bustad og arbeidsmarknad. Samnanger kommune ynskjer

velkommen tiltak som knyt regionen betre saman.
• Samnanger kommune ser at dei austre alternativa med høg fartsgrense vil kunne bidra til ein

eventuell framtidig realisering av Hordalandsdiagonalen som vil vera eit viktig
samferdselsprosjekt både for regionen og Samnanger.

• Samnanger kommune legg til grunn at dette prosjektet har stor innverknad på utviklinga av
regionen og av framtidige samferdselsprosjekt i regionen. Planlegginga bør derfor
gjennomførast som ein statleg kommunedelplan etter § 6 – 4 i pbl.

20.10.2016 FORMANNSKAPET
Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM-055/16 VEDTAK:
• Samnanger kommune er positiv til dei alternativa som gir gode ringverknader for regionen.

Den største effekten får me ved dei austre alternativa utan trafikantbetaling.
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• Samnanger kommune ser at det kan vera naudsynt å innføra trafikkreduserande tiltak i
sentrumsområdet for å leia gjennomgangstrafikken utanom dei mest miljøbelasta områda.

• Bergensregionen har eit felles bustad og arbeidsmarknad. Samnanger kommune ynskjer
velkommen tiltak som knyt regionen betre saman.

• Samnanger kommune ser at dei austre alternativa med høg fartsgrense vil kunne bidra til ein
eventuell framtidig realisering av Hordalandsdiagonalen som vil vera eit viktig
samferdselsprosjekt både for regionen og Samnanger.

• Samnanger kommune legg til grunn at dette prosjektet har stor innverknad på utviklinga av
regionen og av framtidige samferdselsprosjekt i regionen. Planlegginga bør derfor
gjennomførast som ein statleg kommunedelplan etter § 6 – 4 i pbl.

Dokument som er vedlagt:
Utredning

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Statens vegvesen har sendt ut til høyring ei utgreiing om Ringveg aust og E39 nord i Åsane.
Uttalefrist er sett til 18. november 2016. Dei har særskild bedt om uttale til

• Val av korridor
• Planprosess med eventuell statleg plan

66 av 306



3

Frå transportmodellkøyringane ser det ut til at auka restriksjonar kan vere naudsynt for å kunne
oppnå vesentleg redusert biltransport sentralt i Bergen. Det vert konkludert med at det ikkje er
mogleg å byggja tiltak som i seg sjølv gir store nok effektar og ei omvelting av trafikkbilete. Det er
heller ikkje mogleg å berre satsa på kapasitetsreduksjon sentralt ved å ta delar av dagens vegareal til
kollektivfelt utan at dette vil gje store negative konsekvensar for trafikkavviklinga. Det
konkluderast også med at eit problem med ei auke i restriksjonane innom dagens bomring vil vera
omfordeling av trafikk med vekst i og mellom ytre bydelar.

Det er vidare ei problemstilling i utgreiinga knytt til bompengar/restriksjonar der tilhøve mellom
slike tiltak på strekningar innan dagens bompengering og evt. ringvegar kan ha betydning for
effekten av tiltaka, m.a.i kor stor grad ein får redusert trafikkbelastninga i sentrum.

Vurderingar og konsekvensar:
Samnanger kommune legg til grunn for uttalen at ein auke av restriksjonar innan dagens bomring
også vil gje omfordelingseffektar mot Samnanger. Me er i utgangspunktet positive til at kommunen
kan få ein auke i attraktivitet. Samtidig er det av stor betyding for samfunnet at ein oppnår ein
samla reduksjon i utslepp frå biltrafikk. Sjølv om trafikkbidraget frå Samnanger er relativt lite, skal
me også vera med å bidra til at ein eventuell auke i persontransportbehov mot sentrale strøk i
Bergen kjem via kollektivtransport. Dette gjer me mellom anna ved å styra arealbruken og
fortetting (primært til bustadføremål) mot kollektivknutepunkt i kommunen vår.
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Det er ikkje all auke i transport og omfordeling som vil vera negativt for samfunnet. Samnanger er
eit geografisk midtpunkt i regionen med mykje klimavenleg energi og med god tilgang på areal til
næringar som kan nyttiggjera seg denne energien. Kortare reisetid til Samnanger vil i så måte auke
attraktiviteten til Samnanger og vil kunne gje vesentleg samfunnsnytte.

Dei austre alternativa vil ha ein tilleggsgevinst ved at dette prosjektet lettast kan kopla seg til
vedtekne prosjekt som E16 til Voss og ein mogleg framtidig Hordalandsdiagonal.

Samnanger kommune stør at denne store planprosessen vert gjennomført som statleg
kommunedelplan etter § 6-4 i plan- og bygningslova. Ikkje minst taler omsynet til ein heilskapleg
tenking om samferdsle i regionen for dette.

Konklusjon:
• Samnanger kommune ser at det kan vera naudsynt å innføra trafikkreduserande tiltak i

sentrumsområdet for å oppnå målet om mindre utslepp og betre flyt i trafikken.
• Bergensregionen har eit felles bustad og arbeidsmarknad. Samnanger kommune ynskjer

velkommen tiltak som knyt regionen betre saman.
• Samnanger kommune er positive til dei alternativa som fremjar ringverknadseffekten. Det

vil seia dei austre alternativa utan trafikantbetaling.
• Samnanger kommune ser at dei austre alternativa med høg fartsgrense vil kunne bidra til ein

eventuell framtidig realisering av Hordalandsdiagonalen som vil vera eit viktig
samferdselsprosjekt for Samnanger og regionen.

• Samnanger kommune meiner at dette prosjektet har så stor innverknad på utviklinga av
framtidig samferdsel i regionen, og planlegginga bør gjennomførast som ein statleg
kommunedelplan etter § 6 – 4 i pbl.
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Ringveg øst og E39 nord i Åsane

Region vest
Bergen kontorstad
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Forord 

Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane er en videreføring av KVU/KS1 for transportsystemet 
i Bergensområdet (2011).  Dette er ikke en plan, men en utredning før eventuell oppstart av formell 
planprosess etter Plan- og bygningsloven.   

Utredningen er gjort i samråd med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjennom en 
prosjektgruppe der deltagerne er holdt orientert om arbeidet og gitt mulighet til å gi innspill underveis.  
Norconsult AS har vært konsulent i arbeidet.  Statens vegvesen står alene ansvarlig for utredningen 
og anbefalingene.  

 

 

Bergen. 24.08.2016 

 

Statens vegvesen Region vest 
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1 Innledning 

1.1 To deloppgaver sett i sammenheng 

 

Formål 

Det overordnete vegnettet i Bergen og Bergens-
regionen er i hovedsak fastlagt, men det står fortsatt 
igjen flere uavklarte elementer. Dette gjelder bl.a. 
spørsmålet om Ringveg øst for nord-sør trafikk 
utenom sentrale deler av Bergen, og hvordan E39 
nord i Åsane skal løses.  Formålet med denne 
utredningen er å: 

 Belyse dagens trafikksituasjon i sentrale deler av 
Bergen 

 Avklare alternativer og trafikale effekter for ny E39 
utenom Bergensdalen (Ringveg øst) 

 Vurdere alternativer for ny E39 videre til 
Nordhordlandsbrua («Nyborgtunnelen») 

 Vurdere om Ringveg øst eventuelt kan kobles til 
Ringveg vest og rv. 555 

 Vurdere om økte restriksjoner alene kan være et 
godt alternativ til å legge om E39 

 Svare på politiske spørsmål i andre aktuelle 
plansaker der Ringveg øst er et tema, bl.a. 
forholdet til E16 østover, Bybanen til Åsane, og 
Bymiljøtunnelen i sentrum. 

 Anbefale videre prosess, om det er grunnlag for å 
gå videre med et formelt planarbeid for Ringveg øst 
og om tidligere anbefalt løsning for E39 i Åsane står 
ved lag. 

 

Videreføring av KVU/KS1 for Bergensområdet 

Utredningen er en videreføring og oppfølging av KVU/KS1 for transportsystemet i Bergensområdet, 
og regjeringens beslutning (04.04.2013).  

Konseptvalgutredningen for Bergensområdet «Kjuagutt og stril, mindre bil» (KVU) hadde en grundig 
gjennomgang og analyse av et samlet transportsystem, der Ringveg øst var ett av elementene. KVU 
(2011) anbefaler å sette i gang planarbeid for Ringveg øst for å gi framkommelighet, trafikksikkerhet, 
tilgjengelighet fra områdene i øst, redusert sårbarhet i transportsystemet, og effektivisering av 
riksvegnettet og effektiv gods- og varedistribusjon (KVU, kap 11).  I Bergen kommunes behandling 
av KVU er Ringveg øst tatt opp, også med begrunnelse knyttet til avlastning av sentrale byområder. 
Ved behandling 28.11.2011 ba Bergen bystyre om at Ringveg øst må sikre god kobling mot det 
øvrige ringvegsystemet og om løsninger som avlaster Nygårdstangen, Danmarksplass og Sentrum. 

Figur 1.1. Utredningen gjelder Ringveg øst og E39 
nord i Åsane. 
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Den eksterne kvalitetssikringen av KVU (KS1) anbefaler bl.a. at Nyborgtunnelen og Ringveg øst via 
Arna vurderes nærmere. I regjeringsbehandlingen av KVU og KS1 ble verken Nyborgtunnelen eller 
Ringveg øst konkret nevnt, men det er sagt at «aktuelle prosjekt og tiltak må vurderes trinnvis». 
 

Samlet utredning  

De to tiltakene Ringveg øst og E39 nord i Åsane vil gjensidig virke inn på hverandre. Både fysisk og 
funksjonell sammenheng tilsier at samordning er avgjørende. Utredningen består derfor av to deler 
som er gjennomført samlet:   

 Konsept for Ringveg øst: 
Utredningen skal vurdere løsninger for Ringveg øst, og danne grunnlag for eventuell anbefaling av 
formell planprosess med planprogram/ kommunedelplan (KDP) etter Plan- og bygningsloven. 

 Alternativer for E39 Åsane-Nordhordlandsbrua:  
Utredningen skal gi grunnlag for å avgjøre om planprosessen skal fortsette etter vedtatt planprogram 
og alternativ for «Nyborgtunnelen» mellom Midtbygda i Åsane og Nordhordlandsbrua, eller om andre 
alternativer nå er mer aktuelle.   

 

 

1.2 Bør det settes i gang formell planprosess for Ringveg øst? 

 

Manglende funksjonell omkjøringsveg utenom sentrale byområder 

Ringveg øst og bedre forbindelse mellom Arna og sentrale områder i Bergen har i lang tid vært på 
dagsorden som ett av elementene i byens transportpolitikk. Ringveg øst og Arnatunnelen i ulike 
varianter har dels vært sett i sammenheng og dels uavhengig av hverandre. Strekningen mellom 
Nesttun og Indre Arna har dårlig standard, lav fremkommelighet og har vesentlig lenger kjøretid enn 
via E39 gjennom sentrale deler av Bergen. Øst-vesttrafikken mellom E16 og Bergen er også rutet 
mellom Indre Arna og E39 i Åsane. Bergen har slik sett manglet en ringveg øst. 
 

Miljøtema inn som mål 

Ringveg øst var i utgangspunktet lansert for å gi en sammenhengende ringveg av god standard 
nord-øst-sør. I de senere års transportutredninger og vedtak er Ringveg øst nå i tillegg lansert som 
en mulighet for å avlaste Bergensdalen for gjennomgangstrafikk. Dette er dels motivert av å dempe 
avviklingsutfordringene på et vegnett sentralt i Bergen som til tider nærmere seg kapasitetsgrensen, 
og dels som tiltak for å bedre luftkvaliteten i sentrale deler av Bergen, og særlig i Bergensdalen. 

Dette momentet kom bl.a. til uttrykk i Byrådets behandling av saken «Strategier for utvikling av 
transportsystemet med fokus mot forurensningssituasjonen og flytting av E39 ut av sentrale deler i 
Bergen» (desember 2010, sak 1467-10). Der understrekes behovet for langsiktige løsninger som 
kan påvirke luftforurensningen i utsatte områder ved å flytte E39 ut av sentrale deler av Bergen. 
 

Mulighetsanalyse for Arnatunnelen 

Ringveg øst-problemstillingen ble etter KVU tatt opp av selskapet Arnatunnelen AS1 som i 2013 
oversendte en mulighetsanalyse til Bergen kommune. (Det som her omtales som Arnatunnel er en 

                                                      

1 Arnatunnelen AS eies av Bergen kommune og administreres av Bergen Næringsråd. Selskapet ble stiftet i 2009. 
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tunnel som på Bergenssiden munner ut nær Fjøsanger, altså en annen løsning enn tidligere KDP for 
Arnatunnelen som var knyttet til Nygårdstangen). Mulighetsanalysen konkluderer med at et 
ringvegnett basert på Arnatunnelen kan gi betydelig avlastning av trafikken på innfartsårene mot 
Sentrum. Mulighetsstudien vurderte imidlertid ikke de fysiske og funksjonelle sidene ved kryss og 
traseer, og trafikale virkninger og krysskapasitet ble ikke analysert med transportmodell. 

Ved behandling av mulighetsstudien gjorde Byrådet vedtak 5.9.2013 med ønske om videreutvikling 
av et ytre ringvegsystem. På dette grunnlaget ble det sendt brev 30.9.2013 der Bergen kommune 
ber om at Statens vegvesen starter opp utredning av Ringveg øst. 
 

Bør det settes i gang formell planprosess for Ringveg øst? 

Med bakgrunn i tidligere utredninger og bestillinger er hovedformålet med utredning av Ringveg øst 
å gi grunnlag for eventuell anbefaling om videre formell planprosess etter Plan- og bygningsloven. 
Dette skal baseres på vurdering av aktuelle konsepter/alternativer og virkninger av disse.  

 

 

1.3 Ny trasé for E39 nord i Åsane? 

 

Planarbeid for «Nyborgtunnelen» stilt i bero 

Byrådet i Bergen fastsatte planprogram for regulering av E39 
Midtbygda – Nordhordlandsbrua («Nyborgtunnelen») den 28. 
juni 2012. Planprogrammet bygger på vedtatt trasé i 
kommunedelplan med konsekvensutredning fra 2001, jfr. figur 
1.2. Foreløpig er reguleringsarbeidet stilt i bero fordi 
løsningen for E39 må koordineres med traseen som velges 
for Bybanen til Åsane.  Prosjektet ligger inne i høy ramme i 
grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 2018-2029. 
Utgangspunktet for prosjektidéen har vært å lede trafikk 
utenom den ulykkesutsatte strekningen Brurås-Hylkje, og å 
muliggjøre byutvikling i området. Den vedtatte traseen gir 
også en vesentlig innkorting av E39 og redusert reisetid 
mellom kommunene i Nordhordland og Bergen. 
 

Ønske om ny vurdering 

Bergen bystyre ba i vedtak den 18.6.2014 (sak 165-14) om at det gjøres en ny utredning om trase og 
kryssløsninger for E39 mellom Åsane og Nordhordlandsbrua.  Dette begrunnes i flere forhold, blant 
annet ønske om bedre kobling mot E16 og mulig Ringveg øst, byutvikling i Åsane sentrum, ønske 
om trafikkdemping inn mot sentrale deler av Bergen, og nye forutsetninger med bla. Eikåstunnelen 
som åpnet høsten 2014.  Bergen kommune har i brev av 18.7.2014 bedt Statens vegvesen følge opp 
bystyrets vedtak.  
 

Bør en starte planlegging av andre løsninger for E39 nord i Åsane? 

Hovedmålet med utredningen av E39 nord i Åsane er å gi grunnlag for å avgjøre om planprosessen 
skal fortsette etter vedtatt planprogram, eller om endrete forutsetninger gjør at andre alternativer nå 
er mer aktuelle og gir bedre måloppnåelse.  

Figur 1.2   «Nyborgtunnelen» Vedtatt 
planområde/trasé i planprogrammet fra 2012. 
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1.4 Mål – hva ønsker vi å oppnå? 

 

Behov og mål 

Med bakgrunn i tidligere vedtak og planer, KVU/KS1 for Bergensområdet, foreløpig arbeid med 
bymiljøavtale for Bergen, og nasjonale føringer, er det identifisert følgende behov og mål i saken 
som her utredes (ikke rangert rekkefølge): 

 Trafikkavlastning og bedre luftkvalitet i Bergensdalen og sentrale deler av Bergen 

 Bedre framkommelighet/kobling mot E16  

 Økt trafikksikkerhet 

 Styrking av felles bo- og arbeidsmarkedsregion 

 Trafikkavlastning og grunnlag for byutvikling langs Steinestøvegen 

 Trafikkavlastning i Midtbygda (Åsane) 

 Nullvekst i biltrafikken i Bergen kommune (ekskl. næringstransport og gjennomgangstrafikk) 

 Reduserte klimagassutslipp 
 

Dette er prosjektspesifikke behov/mål med forankring i KVU for Bergensområdet (2011), jfr. figur 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3 Behov, samfunnsmål og effektmål i KVU for Bergensområdet (2011) 

 

Enighet om mål og vekting av disse er en politisk oppgave, og videre prosess/høring må avklare 
dette. Ingen av tiltakene eller kombinasjonene som her utredes, verken det å satse bare på 
byggeprosjekter eller økte restriksjoner, vil gi positiv måloppnåelse på alle identifiserte mål og behov. 
Ved valg av løsninger må måloppnåelse også holdes opp mot arealkonsekvenser og kostnader.  
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1.5 Om utredningen 

 

Hovedrapport og vedlegg 

Hovedrapporten er utformet som en oppsummering av utredningsarbeidet. Mer utførlig grunnlag og 
analyser ligger i følgende vedleggsnotater: 

Vedlegg 1a: Trafikkmodellresultater – tolking og analyse 
Vedlegg 1b: Trafikkmodellresultater – resultatark (ÅDT-kart, trafikk i 100 snitt, trafikkarbeid, mv.), 
Vedlegg 2: Trafikkberegninger - metode, forutsetninger og erfaringer 
Vedlegg 3:  Kryssløsninger i fjell  
Vedlegg 4:  Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset  
Vedlegg 5:  Konfliktpotensial 
Vedlegg 6:  E39 i Åsane og Ringveg øst i forhold til kollektivtransport (notat fra Skyss) 
Vedlegg 7:  Idéutvikling 

Hovedrapport og vedlegg kan lastes ned på  www.vegvesen.no/europaveg/e39ringvegost/ 

 

Utredning, ikke plan 

Arbeidet med de to tiltakene Ringveg øst og E39 nord i Åsane er en utredning før eventuell oppstart 
av formell planprosess. Dette er ikke en formell plan og dermed ikke gjennomført med den samme 
detaljering og prosess som et formelt planarbeid.  

Utredningen er gjort i samråd med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjennom en 
prosjektgruppe der deltagerne er holdt orientert om arbeidet og gitt mulighet til å gi innspill underveis.  
Statens vegvesen står alene ansvarlig for utredningen og anbefalingene.  

 

Hovedvekt på konseptvalg og trafikale virkninger  

Utredningen er særlig konsentrert om konseptvalg og hvilke trafikale effekter disse gir. Virkninger for 
biltrafikken er sentralt i de identifiserte målene, og det er avgjørende å få belyst dette med regional 
transportmodell (RTM).   Innledningsvis er det også lagt vekt på å beskrive og forklare dagens 
situasjon – hvorfor biltrafikken er som den er i sentrale deler av Bergen. 

De utviklete alternative løsningene er avklart på et skissemessig nivå, tilstrekkelig til å avgjøre at 
ulike løsninger er teknisk og funksjonelt gjennomførbare. Om det velges å starte formell planprosess 
må flere varianter/alternativer innenfor samme konsept inngå, og detaljerte løsninger nærmere 
avklares. Enkelte av løsningene som er testet i transportmodell er ikke fysisk gjennomførbare, men 
er likevel testet for å kunne svare ut spørsmål om teoretisk potensial for trafikal effekt.  

Det er ikke vurdert fullt ut hvilke arealkonsekvenser vegtiltakene vil få, men det er gjort en vurdering 
av konfliktpotensial for kultur-, natur- og miljøverdier.  Faktiske konflikter vil inngå i en formell 
planprosess med krav til konsekvensutredning (KU) og flere varianter/alternativ.  Samtidig er det 
viktig at utredningen er tydelig om arealkonflikter og konsekvenser der en konkluderer med at det 
med stor sannsynlighet bare finnes ett alternativ. Foreløpig vurdering av investeringskostnader er 
gjort med usikkerhet +/- 40 prosent. 

  

Svarer på politiske spørsmål i andre aktuelle plansaker 

Ringveg øst og trafikale virkninger av denne er tema i flere plansaker i Bergen. Det er derfor også 
gjennomført trafikkmodellberegninger for å svare på aktuelle spørsmål rundt Bymiljøtunnelen i 
sentrum, stenging av Torget/Bryggen, Bybanen til Åsane, kollektivfelt på innfartsårene, mv.   
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2 Dagens situasjon 

2.1 Innledning 

 

Reisevaneundersøkelsen fra 2013 gir viktig forståelse av biltrafikken sentralt i Bergen 

Forventningene til at ny E39-ringveg utenom Bergen skal løse miljø- og trafikkutfordringer sentralt i 
Bergen er store.  For å underbygge de beregnede effektene av å bygge ny ringveg, er det i 
utredningen lagt vekt på å belyse hvorfor dagens trafikkbilde ser ut som det gjør.  

Reisevaneundersøkelsen (RVU) for Bergensområdet i 2013 kan gi oversikt over størrelsen på 
trafikkstrømmene som kan avlastes sentrale byområder for gjennomgangstrafikk med en 
omkjøringsmulighet i form av Ringveg øst. Det er imidlertid ikke uproblematisk å bruke RVU-data til 
dette. RVU gir opplysninger om hvor folk reiser til og fra, hvordan de reiser og formålet med reisen 
og mange andre opplysninger om reisene og de som reiser. Reiseruten er imidlertid ikke oppgitt, 
dvs. hvilke veger som blir brukt. Vi kan derfor ikke lese direkte ut av RVU-data hvor mange reiser 
som f.eks. går på vegene i Bergensdalen.  Det er derfor gjort noen grove antagelser ut fra hvilke 
trafikkrelasjoner som belaster de byområdene som ønskes trafikkavlastet.  

RVU gir like vel innsikt i hvilken trafikk en omkjøring utenom Bergen sentrum via Ringveg øst kan ha 
betydning for, og noen kjennetegn ved denne trafikken. Analyse av RVU-data gir mer kunnskap om 
hvor mange bilturer som er knyttet til sentrale bydeler og hvor stort omfang denne trafikken har, og 
hvor mange bilturer som er gjennomgående. Det understrekes likevel at det er trafikkmodell-
kjøringene som gir svar på effektene av Ringveg øst.  Med grunnlag i RVU kan vi likevel få innsikt i 
hvor mye og hvilken trafikk som er «unødvendig» biltrafikk sentralt og gir indikasjoner på hvilke tiltak 
som må til for å flytte denne trafikken enten til andre reiseruter eller til andre reisemåter. RVU-data er 
dermed et supplement og støtte til modellresultater som er presentert i kapittel 4. 

 

2.2 Biltrafikk  

 

Fem delområder for analyse av RVU-data 

I analysen av RVU-data er byregionen delt 
inn i fem geografiske delområder, jfr. figur 
2.1.   

En «Midtsone» er avgrenset til område som 
forventes å ligge innenfor en omkjøringsveg 
rundt sentrum. Midtsonen omfatter Bergen 
sentrum, Minde og nordre deler av Landås i 
sør, Laksevåg i vest, og Sandviken ut til 
Eidsvåg i nord.  

De øvrige sonene ligger henholdsvis sør, 
vest, nord og øst for midtsonen. 

 

 

 

Nord 

Sør 

Midt 

Vest 

Øst 

Figur 2.1. Inndeling i delområder brukt i RVU-analysen. 

92.000 bosatte 
81.000 arbeidsplasser 
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Stor aktivitet i «midtsonen» 

I midtsonen bor det ca 92.500 personer som utgjør 34 prosent av Bergens befolkning. 
Konsentrasjonen av arbeidsplasser er stor. I alt 81.000 arbeidsplasser i midtsonen utgjør hele 52 
prosent av det samlede antallet i Bergen kommune. De store kulturinstitusjonene for byen, regionen 
og også for landsdelen finner vi sentralt i Bergen, i tillegg til at deler i Bergen sentrum er regionalt 
senter for handel og privat og offentlig tjenesteyting.  Midtsonen er derfor et viktig reisemål for byen 
og byregionen som trekker til seg mange reiser.  

 

Dagens bilturer – internt, til/fra, og gjennom midtsonen 

Med utgangspunkt i denne avgrensningen kan trafikken deles i ulike trafikkrelasjoner, jfr. figur 2.2.  

 Intern trafikk, dvs bilturer med både 
reisestart og mål innenfor midtsonen. 
Dette er trafikk der omkjøring via 
Ringveg øst ikke er aktuelt. Dette 
gjelder ca. 50.000 bilturer per dag. 

 Sentrumstilknyttet trafikk utenfra, dvs 
trafikk som har enten reisestart eller 
reisemål i området. Denne trafikken har 
begrenset nytte av Ringveg øst, men 
kan i noen tilfeller føre til at man via 
omkjøringen kjører inn i midtsonen fra 
en annen retning enn ellers, dvs bruker 
ringvegen som del av adkomst til 
Midtsonen. Samlet antall bilturer til og 
fra alle «ytre» områder er ca. 130.000 
per dag.  

 Gjennomgangstrafikk. Dette er bilturer 
som ikke er sentrumsrettet og ikke har 
reisemål innenfor midtsonen men skal forbi.  For denne trafikken kan en Ringveg øst være et 
attraktivt tilbud, avhengig av hvor tilkobling mellom ringvegen og øvrige vegnett skjer. Dette 
gjelder rundt 23.000 turer per dag. 

Det må understrekes at det er dagens (2013) reisemønster som legges til grunn i RVU-analysen. Det 
innebærer at endring i valg av reisemål og valg av transportmiddel som følge av en ringveg og andre 
tiltak ikke fanges opp her. Trafikale virkninger av ulike tiltak må beregnes i transportmodell (kap. 4).  

 

Gjennomgangsturene utgjør 11 prosent av bilturene i de sentrale delene av Bergen 

Figur 2.3 illustrerer at det på en gjennomsnittlig hverdag (i 2013) går ca 200.000 bilturer i 
Midtsonen2.  En fjerdedel av disse er rene interne turer i sonen, nesten to av tre kommer utenfra og 
skal til/fra sonen, og bare 11 prosent er rene gjennomgangsturer. Det må da presiseres at 
gjennomgangsturene i all hovedsak går på hovedvegene E39 og Rv555, og at andelen 
gjennomgangstrafikk på disse vegene derfor vil være høyere enn 11 prosent.  

                                                      

2 Dette gjelder personbiler. Varetransport og kollektivtransport er ikke med i disse tallene. Tjenestereiser f.eks med vare- og 
servicebiler er sterkt underrepresentert. Samlet kan dette være rundt 10-15 prosent i tillegg til turene som blir fanget opp i 
reisevaneundersøkelsene, avhengig av område og strekninger. 

Figur 2.2. Inndeling av trafikkrelasjoner som kan ledes 
utenom sentrale byområder (røde) og de som går til/fra 
midtsonen (blå) og de som går helt utenom (grå). I tillegg er 
det også reiser innenfor midtsonen. 
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RVU-analysen understreker at det overordnede trafikkmønsteret i Bergen er sentrumsorientert.  De 
største trafikkstrømmene på innfartsårene er sentrumsrettet dersom vi med sentrum også inkluderer 
de sentrumsnære områdene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kollektivreiser 

 

Kollektivreisene er sentrumsrettet og utgjør kun en marginal del av gjennomgangsreisene 

Det er biltrafikken som ønskes redusert i midtsonen og overført til gang, sykkel og kollektivtransport. 
Gangturer og til en viss grad også sykkelturer, er kortere turer som ikke direkte vil ha nytte av 
Ringveg øst. I all hovedsak er kollektivtrafikken eneste aktuelle transportalternativ til privatbil for 
trafikk som kan fanges opp av Ringveg øst.   

Kollektivtrafikken står for en stor andel av reisene i midtsonen. Kollektivtrafikken utgjør en tredjedel 
av summen alle motoriserte turer i midtsonen, dvs av summen interne reiser, de som kommer 
utenfra, og gjennomgangsturer.  

Av interne motoriserte turer i midtsonen, er kollektivandelen i overkant av 40 prosent, mens andelen 
for gjennomgangstrafikken er lav med ni prosent. Kollektivtrafikken står for en tredjedel av 
personreisene mellom midtsonen og områder utenfor. Størst er andelen fra øst med 48 prosent, 
mens i volum er kollektivtrafikken til midtsonen størst fra sør og vest.  

Figur 2.3. Antall bilreiser internt, til/fra og gjennom midtsonen en gjennomsnittlig hverdag. (Kilde: RVU 2013) 
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For å redusere biltrafikken er det vesentlig at kollektivtrafikken tar en enda større rolle for reiser i 
midtsonen. Her er kollektivtilbudet også best, og det er best grunnlag for å øke kollektivandelen. For 
gjennomgangstrafikken har kollektivtrafikken som nevnt en mer beskjeden rolle. Dette henger trolig 
sammen med få direkteruter og at de fleste må bytte i sentrum.  Kollektivandelen er normalt 
synkende med økt reiselengde, og gjennomgangstrafikken er stort sett lengre reiser enn reiser innen 
og til/fra midtsonen. 

Ringveg øst vil bedre framkommelighet for gjennomgangstrafikken med bil og slik sett bidra til mer 
biltrafikk. Det er like vel ikke ventet en vesentlig overføring fra kollektiv til bil ettersom 
kollektivtrafikken her i utgangspunktet er meget beskjeden. En ringveg kan på den andre siden også 
bidra til et mer effektivt tilbud med direkteruter, i alle fall arbeidsruter, som kan gjøre kollektivtilbudet 
mer attraktivt. Nettoeffekten av dette er avhengig av hvilke ruteopplegg som tilbys for 
kollektivtrafikken, og andre trafikale og trafikkregulerende virkemidler som benyttes.  

 

Figur 2.4. Motoriserte reiser i midtsonen fordelt på interne reiser, og reiser mellom midtsonen og de fire øvrige 
sonene definert i analysen. De tre stolpene til høyre viser rene gjennomgangsreiser. Søylene viser antall som 
reiser i bil og med kollektivtrafikk. Figuren viser at gjennomgangstrafikken er beskjeden i forhold til reiser med 
start eller mål i midtsonen. Omtrent en fjerdedel av bilturene i midtsonen er interne turer.  

 

2.4 Reiseformål 

 

Reiser til arbeid og hjem er dominerende reiseformål 

En tredjedel av alle turer med endepunkt i midtsonen er hjemreiser, jfr. figur 2.5. Den andre store 
reisehensikten er reiser til arbeid, skole eller studiested med tilsvarende andel. Kollektivreisene er i 
større grad konsentrert til arbeids- og hjemreise enn bilreisene med 70 prosent av alle kollektivreiser 
til midtsonen. Tilsvarende for bilturer er 60 prosent med omtrent lik fordeling på reiser til arbeid og 
hjem. Disse bilturene som skal på arbeid, skole eller hjem i midtsonen, utgjør ca110.000 turer på en 
vanlig hverdag. 

Reiser i forbindelse med handel, service og fritid utgjør også en betydelig del av bilreisene, med til 
sammen omtrent 30 prosent.  
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Figur 2.5. Reiseformål for motoriserte reiser som har reisemål eller start (eller begge) i midtsonen 

 

Stort sett fri parkering i midtsonen 

Dersom biltrafikken i midtsonen skal reduseres eller oppnå nullvekst, ser det med bakgrunn i RVU-
data ut til å være nødvendig med en kombinasjon av restriktive tiltak sammen med et attraktivt og 
effektivt kollektivtilbud.  Parkeringsrestriksjoner er ansett som et av de mest effektive virkemidlene 
for å vri trafikk fra bil til kollektiv.  Fra RVU ser det ut til at dagens parkeringstilbud er lite dempende 
på biltrafikken til/fra midtsonen. Hjemreiser i midtsonen disponerer normalt gratis parkering.  

I 2013 var det rundt 32 000 som kjørte bil til arbeid i Midtsonen fra de ytre områdene.  Dette tilsvarer 
64 000 bilturer (tur/retur) daglig. For arbeidsreiser med bil oppgir hele 70 prosent (tilsvarer 45 000 
bilturer) at de har gratis oppmerket parkeringsplass. Kun 18 prosent parkerer på avgiftsbelagt plass.  
Det ser dermed ut til at det kan være et stort uutnyttet potensial for parkeringsrestriksjoner rettet mot  
arbeidsreiser dersom dette skal brukes for å dempe det totale biltrafikkvolumet. 

 

Figur 2.6  Betaling for parkering i midtsonen. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Til arbeid,
skole

I arbeid Følge andre Handel,
service

Fritid Annet Hjemreise

Reiseformål reiser med endepunkt i midtsonen

Alle Bilførere Kollektivt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Avgiftsbelagt Gratis Egen P-plass Annet

Betaling for parkering i midtsonen

Alle reiser

Arbeid og skole

81 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 16 av 64 

 

Effekter av Ringveg øst må beregnes i transportmodell 

Som påpekt innledningsvis i dette kapitlet, er RVU-data ikke tilstrekkelig som grunnlag for å 
analysere hvilke effekter en omkjøring utenom Bergen sentrum kan ha for å redusere trafikken i 
sentrale byområder. Det er mange komplekse faktorer som påvirker endringer i reisemønster, dvs 
hvordan man reiser, hvor man reiser og valg av reisemål. Det er også avgjørende hvordan en 
omkjøringsveg utformes og hvor den knyttes til vegnettet ellers.  Når disse forholdene skal 
analyseres, og vi er ute etter potensial for trafikkavlastning på konkrete veglenker og omfang på 
trafikkarbeidet (kjøretøy-km) med ulike alternativer for Ringveg øst, er vi avhengig av å benytte 
modellberegningene (kapittel 4).    

 

 

2.5 Oppsummering av dagens situasjon 

 

Dagens situasjon (2013) kan kort oppsummeres i disse punktene: 

 Den helt overveiende del av bilturene i midtsonen er interntrafikk eller turer med reisemål i sonen.  

 Rene gjennomgangsturer utgjør anslagsvis 11 prosent av bilreisene i midtsonen. Disse går i all 
hovedsak på hovedvegene E39 og Rv555, og andelen gjennomgangstrafikk på disse vegene vil 
derfor være en del høyere. 

 Kollektivtrafikken står samlet for 34 prosent av de motoriserte reisene i midtsonen.  Andelen er da 
rundt 40 prosent for interne reiser, og rundt 33 prosent for reiser mellom midtsonen og andre 
områder.  Kollektivandelen for gjennomgangsreiser er beskjeden, kun 9 prosent. 

 Bilreisene med endepunkt i midtsonen er i hovedsak reiser til hjem eller arbeid med knapt 60 prosent 
av bilturene. Ca 30 prosent av bilturene er til handel, service eller fritidsaktiviteter.   

 Det er stort sett gratis parkering for arbeidsreiser med bil til midtsonen, 70 prosent betaler ikke for 
parkering.  

 RVU-data gir indiksjoner på hvilken trafikk Ringveg øst kan ha betydning for, men konkrete analyser 
må gjøres med transportmodell. 

 

82 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 17 av 64 

 

3 Alternativer 

3.1 Vegstandard og fravik 

 

Topografi, sikkerhet, og krav til trafikkavvikling, avgjør valg av løsninger 

Ny E39 som ringveg utenom Bergen og til Nordhordlandsbrua vil være firefelts veg.  Dette 
bestemmes både ut fra trafikkmengder og behovet for lange tunnelstrekninger der to tuber er krav i 
forhold til sikkerhet. Topografien i Bergen er krevende, og det er ikke mulig å finne sammen-
hengende dagløsninger med akseptabelt konfliktnivå og god funksjonalitet.  Nye E39-løsninger vil 
derfor i nokså stor grad måtte baseres på tunneler. Aktuelle tunnellengder, de lengste opp mot 10-12 
km, vil være i ytterkant av det regelverket tillater.  Statens vegvesen har et stort ansvar for 
tunnelsikkerhet.  

Kryss skal være planskilte og, i følge regelverket, ligge i dagsoner. Der det er helt nødvendig må det 
likevel søkes fravik for enkle tunnelrampekryss som f.eks. halve «gaffelkryss» i en retning. Mer 
omfattende og sammenkoblede tunnelsystemer med kryssløsninger i fjell vurderes ikke som sikkert, 
og er ikke aktuelt. 

 

Fire felt, lange tunneler, og planskilte kryss 

Fra november 2014 ble det innført en ny dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 
km/t (NA-rundskriv 2015/2). Denne erstatter tidligere dimensjoneringsklasse H8 og H9 (100 km/t).  

Selv om deler av vegsystemet sentralt i Bergensområdet inngår i nasjonale hovedveger, legges det i 
utgangspunktet til grunn en lavere fartsgrense i utredningen. Dette er også i samsvar med 
grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029.  Hovedbegrunnelsen for dette er at 
kravene til en veg med 110 km/t er svært krevende å oppfylle med topografi og trafikale forhold vi 
har byregionen.  I tillegg vil heller ikke tilgrensende E39-parseller kunne ha fartsgrense 110 km/t.   
De nye retningslinjene etter at planene for byggingen av ny E39 Os-Bergen var fastlagt, og den nye 
Lyshorntunnelen på 9,5 km blir derfor skiltet med fartsgrense 100 km/t. Eksisterende E39 Sørås-
Fjøsanger («Sjølinjen») vil heller aldri kunne skiltes med fartsgrense 110 km/t. Dette vurderes heller 
ikke som aktuelt nord for Bergen der det pågår planarbeid for nye E39-parseller. Her er trafikknivået 
også vesentlig lavere enn i sør.  

Endelig valg av fartsgrense 80 eller 100 km/t må avgjøres i senere planprosess. Det kan her være 
mulig å oppnå kurvatur som tilfredsstiller de fleste krav for tidligere dimensjoneringsklasser H8 og H9 
(100 km/t). I utredningen, inklusiv transportmodellberegninger, er det likevel valgt en konservativ 
tilnærming ved å legge til grunn 80 km/t og en vegstandard som benyttes for innfartsårer og 
ringveger i bystrøk. I vegnormalene til Statens vegvesen (N100) svarer dette til dimensjonerings-
klasse H7, som innebærer motorveg med fire kjørefelt og fartsgrense 80 km/t. Dette gjør det noe 
lettere å tilfredsstille sikkerhetskrav til avstand mellom kryss, tunnellengder, utforming av kryss med 
krav til lengde på av- og påkjøringsramper mm. Alle disse kravene er utformet med bakgrunn i 
trafikksikkerhet og det å unngå ulykker på vegnettet.  
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Figur 3.1. Dimensjoneringsklasse H7 (Håndbok N100) og tunnelprofil T9,5 (Håndbok N500).  Tunnelene må 
være i to adskilte løp med ca. 10 meter mellomrom.  Dersom det i senere prosess velges dimensjonering for 
100 km/t (tidligere dimensjoneringsklasse H8/H9) vil bredden på normalprofilet kunne økes fra 20 til 23 meter.  

 

Forutsetninger om fravik fra vegnormalen 

I utredningen med anbefaling er det viktig å være tydelig på forutsetninger og forbehold om fravik fra 
vegnormalen. Uavhengig av fartsgrense unngår en her ikke å utfordre deler av vegnormalene for å 
oppnå løsninger som både ivaretar trafikksikkerheten og som samtidig kan forenes med topografi og 
gi en høy grad av måloppnåelse for prosjektet. I utredningen er det lagt til grunn at det tidlig i formell 
planprosess må søkes om følgende fravik fra vegnormalene: 
 

 Tunnellengde 
Vegnormalen (N500) fastsetter at «en bør tilstrebe å begrense tunnellengden for bytunneler og 
motorvegtunneler til maksimum 4 km». Det er svært krevende å tilfredsstille dette kravet med 
topografiske forhold og arealbegrensninger i området. De løsningene som anses mest aktuelle, vil gi 
tunnellengder som er vesentlig lengre enn 4 km.  I løsningsforslagene vil det bli søkt etter så korte 
tunneler som mulig, og det må vurderes spesielle risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten 
spesielt med tanke på evakuering, tilkomst for utrykningskjøretøy og røykspredning ved brann. 

 Kryss i tunnel 
Vegnormalen (N500) fastsetter at «kryss i tunnel skal unngås», og at «unntak behandles som fravik i 
en tidlig planfase».  Topografi, krysskapasitet, og tett utbygde byområder gjør det her i praksis ikke 
mulig å unngå kryss i tunnel for å kunne gi god kobling mellom hovedvegen og de områdene som 
skal betjenes.  Løsningsprinsippene i utredningen forutsetter derfor at det tidlig i en formell 
planprosess søkes fravik for enkle tunnelrampekryss («gaffelkryss») i tunnel. Dette tilsvarer  
tunnelrampeløsninger som tidligere er godkjent for Knappetunnelen (Ringveg vest)  og 
Drotningsviktunnelen (Sotrasambandet).   Det søkes i utgangspunktet etter løsninger der en kan 
begrense antall kryss til ett inne i tunnelen. Ved ekstra lange tunneler kan en vurdere om det kan 
anlegges kryss i hver ende av tunnelen, men likevel innenfor indre belysningssone, som er 500 
meter ved 80 km/t. 

 

Søknader om fravik må behandles i en egen prosess i Statens vegvesen så snart en har et 
tilstrekkelig detaljert plangrunnlag til en slik søknad.  Også søknad om andre typer fravik fra 
vegnormalen kan være aktuelt i store og kompliserte plansaker som dette. Det kan f.eks også gjelde 
forhold rundt valg av dimensjoneringsklasse/fartsgrense.   
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3.2 Silingsprosess 

 

Alternativsøk 

Det foreligger potensielt svært mange 
tenkbare løsninger for Ringveg øst og ny 
E39 mellom Åsane og Nordhordlandsbrua. 
Mange idéer og forslag er lansert gjennom 
tidene. For å sikre at tidligere løsninger og 
nye muligheter blir fanget opp og vurdert 
er det gjennomført idédugnader med 
deltagere fra Bergen kommune, Hordaland 
fylkeskommune, Statens vegvesen og 
eksterne konsulenter.  Disse ble bedt om å 
svare ut to sentrale spørsmål: 

 Hvordan kombinere ulike alternativer 
for Ringveg øst med ny E39 mot 
Nordhordland, der Bergen sentrum og 
Midtbygda i Åsane avlastes for trafikk?  

 Gitt restriksjoner og godt kollektivtilbud 
sentralt i Bergen: Hvordan skape en ny 
veg som avlaster Bergensdalen? 

Til det første spørsmålet ble det utviklet 
ca. 80 idéer med varianter for E39 i nord, 
og nesten 100 idéer med varianter til 
Ringveg øst. Det ble også vist tenkbare 
koblinger mellom Ringveg øst og Bergen 
vest, Fyllingsdalen.  

Alle idéer ble evaluert i forhold til hvordan 
de kan avlaste Bergensdalen, området 
langs Steinestøvegen, og Midtbygda i 
Åsane for biltrafikk. Videre ble de evaluert 
på kostnader, reisetid, teknisk gjennom-
førbarhet, beredskap og sårbarhet, 
tunnelsikkerhet, og mulighet for trinnvis 
utbygging. Alle alternativ og evalueringen 
av disse er dokumentert i et eget notat 
(vedlegg 7).  

 

Aktuelle konsept 

Evalueringen av ideene fra de kreative samlingene er oppsummert i figur 3.2.  For Ringveg øst ble 
ideene sammenstilt til følgende to hovedkonsept, begge med tilknytning til E39 ved Fjøsanger 

 Konsept «vest» – tunnel fra Fjøsanger til Eidsvåg og dagens E39 veg videre nordover. Konseptet 
forutsetter tunnelrampekryss ved Fjøsanger. I dette konseptet vurderes også en avramping til 
Bergen sentrum, slik at trafikk mellom Bergen sør og sentrumskjernen også kan benytte tunnelen 
(prinsipp BS i figur 3.2). E16 forutsettes å gå i korridoren Arna-Vågsbotn som i dag. For å gi god 

Figur 3.2. Aktuelle konsept etter evaluering av ideer fra 
idedugnad 

85 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 20 av 64 

 

tilknytning østover på E16, må det i dette konseptet som minimum også gjøres en oppgradering av 
fv. 580 Hardangervegen i Arnadalen forbi Grimesvingene (prinsipp S4 i figur 3.2).  

 Konsept «øst» – tunnel fra Fjøsanger via Arna til Blindheim og videre til Vågsbotn. Konseptet 
forutsetter tunnelrampekryss ved Fjøsanger.  I dette konseptet vil kryss mellom Ringveg øst (E39) 
og E16 ligge i Arna. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for E16 Arna-Stanghelle der det 
forutsettes 4 felts veg/tunnel inn mot Arna fra øst.  Planavklaring for ny E16 vil derfor med stor 
sannsynlighet komme før Ringveg øst. Kryssløsninger i Arna bør ta høyde for mulig 4 felts løsning 
også i aksen nord-sør. Konsept «øst» som er vist i figur 3.2  er representativt for flere ulike løsninger 
i Arna.  

 

For E39 nord i Åsane ble ideene sammenstilt til fem hovedkonsept med felles utgangspunkt i 
Nordhordlandsbrua: 

 N1 – dagens Hordviktunnel (2 felt) i nord, og videre i hovedsak veg i dagen i lia vest for dagens E39 
forbi Hylkje og Haukås til Brurås.  Mellom Brurås og Vågsbotn brukes dagens 4 felts veg med 
Eikåstunnelen. 

 N2 – i tunnel fra Tellevik ved Nordhordlandsbrua til Haukås og videre langs eksisterende veg til 
Brurås. Mellom Brurås og Vågsbotn brukes dagens 4 felts veg med Eikåstunnelen. Nordvendt 
tunnelrampekryss kan være aktuelt ved Brurås. 

 N3 – i tunnel fra Tellevik ved Nordhordlandsbrua, under Vikaleitet, til Blindheimsdalen. Det 
forutsettes nordvendt tunnelrampekryss med tilknytning til Vågsbotn/Eikås.  

 N5 – i tunnel fra Tellevik til Ulsetstemma og Forvatn i Midtbygda. Dette er samme løsning som 
tidligere vedtatt i planprogrammet (2012) for «Nyborgtunnelen». Tunnelrampekryss kan være 
aktuelt.  

 N6 – i tunnel fra Tellevik til Griggastemma nord for Åstveit og inn på Nordre innfartsåre mot Eidsvåg. 
Det forutsettes utvikling av Salhusvegen med tilknyttet nordvendt tunnelrampekryss.  

 

En løsning N4 nord for IKEA ble forkastet ut fra evalueringskriteriene, men ble likevel videreført til 
trafikkberegningene (kap. 4) for å være sikker på at denne ikke kunne ha særskilte trafikale fordeler 
som evalueringen ikke fanget opp.  

Innenfor de aktuelle konseptene inngår også vurdering av ulike tverrforbindelser. Dette gjelder særlig 
i nord der potensialet for trafikkavlastning i Midtbygda er et tema.   

 

Kobling mellom Ringveg øst og Bergen vest? 

Det er også vurdert flere prinsipper for kobling mellom Ringveg øst og trafikk fra Vestre innfartsåre 
(rv. 555), og fra Ringveg vest og Fyllingsdalen. En kobling mellom trafikk fra vest, søndre innfartsåre 
og ringvegtrafikken mot nord, vil kreve kryss med dimensjoner som er svært arealkrevende. Dette vil 
gi store inngrep i bylandskapet. I tillegg vil de trafikale effektene være krevende  både i forhold til 
trafikkavvikling i kryssområdene og for trafikk i Bergensdalen. De trafikale effektene er nærmere 
omtalt i kapittel 4. 
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3.3 Aktuelle kombinasjoner mellom Ringveg øst og E39 mot Nordhordlandsbrua 

 

Ikke alle kombinasjoner for Ringveg øst- alternativene og E39 mot Nordhordlandsbrua er like 
funksjonelle eller gunstige. Figur 3.3 viser hvilke sammenhengende system for E39 fra Fjøsanger til 
Nordhordlandsbrua som vurderes som aktuelle etter at trafikkmodellberegningene (jfr. kap 4) er 
gjennomført.  

  

Figur 3.3: Aktuelle kombinasjoner der konsept for Ringveg øst er knyttet opp mot alternative E39-løsninger 
videre til  Nordhordlandsbrua. Konsept «vest» krever i tillegg oppgradering av Arna-Midtun, og E16 må utvikles 
via Vågsbotn som i dag.  For Konsept «øst» finnes flere alternativer/varianter for korridoren Espeland-Arna-
Blindheim. I trafikkmodellberegningene er det valgt den vestre linja som eksempel. Det kan eventuelt også være 
mulig å gå via Helldal/Grimen-området, noe som vil gi en lengre ringveg.                                                             

For begge konsept vil varianter og detaljerte løsninger måtte avklares og velges i en formell KDP-planprosess. 

 

   

Konsept «vest» Konsept «øst» 
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3.4 Kryss  

 

Alle kryssområder er vurdert i forhold til kapasitet og arealinngrep  

Nye kryss som følge av Ringveg øst og E39 nord i Åsane er skissert med tilstrekkelig detaljering for 
å avgjøre om de fysisk og funksjonelt er mulig å etablere. Generelt vil kryssområder være areal-
krevende der potensialet for konflikter kan være stort. Faktiske konflikter må vurderes/avbøtes i en 
formell planprosess med konsekvensutredning (KU).   

Enkelte kryss er i praksis vanskelig å få plass til, men er likevel med ved testing av ulike elementer i 
transportmodell (jfr kap 4 og vedlegg 1a/1b).  Noen av kryssene vil også utfordre gjeldende 
standarder i forhold til utforming, men ikke på en slik måte at det går ut over trafikksikkerheten. 
Fravik fra vegnormalene må avklares i videre prosess.  

Alle kryss er vurdert i forhold til kapasitet og avviklingsforhold, dvs fare for oppstuving og kø.  Alle 
kryss har tilfredsstillende avviklingsforhold, men kryss på Fjøsanger har trafikkmengder som legger 
føringer for kryssløsninger, og er derfor vurdert nærmere med detaljerte kapasitetsberegninger 
(vedlegg 4).  

Kryss i Arna (konsept «øst») er også mer krevende enn mange av de andre kryssene. En viktig 
faktor er her  sammenheng og avgrensing i forhold til reguleringsprosess for E16 Arna-Stanghelle.  

Kryss i Vågsbotn vil inngå på ulikt vis i de ulike kombinasjonene. Behov for ombygging er her kort 
kommentert. Også kryss i Eidsvåg (konsept «vest») er kort omtalt.  

 

Kryss på Fjøsanger -  kryssprinsipp «S2» er det eneste reelle alternativet 

Hopskrysset er ikke egnet som tilkoblingspunkt for firefelts Ringveg øst. Dagens tofelts veg mellom 
Midtun og Hop, med Nesttuntunnelen og Hopstunnelen, har heller ikke kapasitet for mye mer enn 
dagens trafikk. Det er heller ikke kapasitet i dagens kryss på «Fjøsangerlokket» til at all ringveg-
trafikk kan kobles til der.  

Det er derfor vurdert flere områder og prinsipp for etablering av et nytt hovedvegkryss mellom E39 
Søndre innfartsåre og Ringveg øst.  Når ett av hovedmålene er å avlaste trafikken i Bergensdalen, er 
Fjøsanger det nordligste aktuelle stedet. I forhold til inngrep og byutvikling ville det også være særlig 
konfliktfylt å etablere et kryss i Bergensdalen nord for Fjøsanger. Det sørligste mulige stedet for et 
slikt kryss kunne være like sør for Troldhaugtunnelen som en videreføring av ny E39 Os-Bergen som 
avsluttes ved Sørås. Ulempene med denne plasseringen ville være at trafikk til/fra Hopskrysset ikke 
fanges opp. I tillegg til vesentlig dårligere trafikal effekt ville det også gi arealkonflikter og klart lengre 
og mer kostbare tunneler.   

Det er derfor søkt etter mulige kryssplasseringer og kryssutforminger mellom Hop og Fjøsanger der 
også trafikk til/fra Straumevegen får god tilkomst til Ringveg øst.  Fjøsangerkrysset er i allerede i dag 
sterkt belastet. Over og under lokket på Fjøsanger går det gjennomsnittlig ca. 60.000 kjøretøy pr dag 
(2015). Det er knappe arealer i området og det er lagt vekt på å finne kryssprinsipper som gir 
tilstrekkelig kapasitet og som er gjennomførbare. Etter forsøk på ulike utforminger er det to løsninger 
som er vurdert med detaljerte kapasitetsberegninger (vedlegg 4): 
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 Kryssprinsipp S1  

I Kryssprinsipp S1 føres ny E39 under dagens 
lokk på Fjøsanger og i en ny tunnel som krysser 
under Bergensdalen inn på trase til vestre eller 
østre konsept for ringvegen videre nordover.  

Sentrumsrettet trafikk fra og til Sjølinjen føres opp 
dagens lokk og på forlengelse av lokket videre 
nordover til en ny rundkjøring omtrent midt mellom 
dagens Fjøsangerkryss og Kristianborgvannet. 
Fra denne rundkjøringen knyttes trafikk til og fra 
dagens E39 nord i Bergensdalen, og fra 
Straumeveien, med ramper inn på Ringveg øst.  

 

 

 Kryssprinsipp S2 

I kryssprinsipp S2 beholdes dagens kryss på 
Fjøsanger, og trafikk mellom Sjølinjen og Bergen 
sentrum går under Fjøsangerlokket som i dag. 
Løsningen er basert på at ny E39 går inn i tunnel 
fra Sjølinjen sør for Fjøsangerkrysset, og at to 
halve «gaffelkryss» vil gi kobling til sentrum og 
Straumevegen. I tillegg til sørvendt «gaffel» mot 
Sjølinjen, kreves et nordvendt tunnelrampekryss 
med tilkobling til dagens rundkjøring på 
Fjøsangerlokket. Dette innebærer i at 
Statsminister Michelsens veg mot rundkjøringen 
må stenges og at det ikke lenger blir mulig med 
gjennomgangstrafikk mellom Paradis og 
Fjøsangerkrysset.     

 

 Bare prinsipp S2 har tilstrekkelig kapasitet 

Det er gjort kapasitetsberegninger for begge kryss hvor det tas hensyn til endring i trafikkmønstret 
ved etablering av Ringveg øst, jfr. vedlegg 4.  For prinsipp S1 viser beregningene at det i 
rushperiodene vil oppstå kølengder på over en kilometer med tilbakeblokkeringer mellom kryssene.  
Alternativet er derfor ikke egnet for å betjene trafikkmengdene som forventes å oppstå i den 
dimensjonerende time i en fremtidig trafikksituasjon. Prinsipp S2 har en vesentlig bedre 
trafikkavvikling uten fare for større køoppbygging. Kryssprinsipp S2 vil derfor ha tilfredsstillende 
trafikkavvikling i rushtiden.  Kryssprinsipp S2 vurderes derfor som det eneste reelle alternativet for 
tilkobling av Ringveg øst i sør, og legges derfor til grunn for både konsept «vest» og «øst». 

 

 Konflikter og utforming 

Alle kryss på Ringveg øst er arealkrevende og med potensielle konflikter med omgivelsene. 
Kryssutforming på Fjøsanger er særlig krevende fordi vi her har den største trafikken og trolig mest 
krevende tilpasning til eksisterende og planlagt arealbruk. Det er derfor sett mer i detalj på mulig 
kryssutforming her. Fra sør langs Sjølinjen tar ny Ringveg øst av om lag 700 meter sør for dagens 

Figur 3.4. Kryssprinsipp S1 på Fjøsanger 

Figur 3.5. Kryssprinsipp S2 på Fjøsanger. 
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kryss på Fjøsanger og går ned i tunnel. For sikker avvikling og av-/påramping bør det etableres 
vekslingsstrekning (seks felt) mellom Hopskrysset og ny tunnel. Dagens bruer på Sjølinjen må da 
bygges om.  

Krysset fører til inngrep hvor noen foreløpig vurderte konsekvenser er: 

- Ca. åtte-ti eiendommer må innløses 
- Forslaget vil være i konflikt med vedtatt reguleringsplan, «Ny Paradis og deler av 

Paradis» planid. 15640000 
- Grøntstruktur øst for Sjølinjen fjernes 
- Statsminister Michelsens veg mot rundkjøringen må stenges     
- Gang- og sykkelveg langs «Paradisstranden» må legges om/justeres 
- Kryssløysingen er vurdert til være middels negativ i forhold til landskapsbilde, alle 

inngrep foreslås øst for Sjølinjen for å ikke berøre Gamlehaugen 
 

Geologiske forhold kan være krevende og må undersøkes nærmere. Endelig utforming av 
kryssprinsipp S2 med avbøtende tiltak må gjøres på en så godt tilpasset måte som mulig i en formell 
planprosess med konsekvensutredning (KU).  

 

Figur 3.6. Kryssprinsipp S2 på Fjøsanger er det eneste reelle alternativet for tilkobling av Ringveg øst i sør. 
Detaljert utforming med varianter, og full konsekvensutredning (KU), vil være del av formell planprosess (KDP)  

 

Fjøsanger 

Paradis 

Ny-Paradis 

Gamle- 
haugen 
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Kryss i Arna (konsept «øst»)  -  to hovedprinsipp med ulike egenskaper 

For konsept «øst» må kryss i Arna gi en god og funksjonell kobling mellom Ringveg øst (ny E39) og 
framtidig E16. I tillegg må lokalvegnett kobles til hovedvegnettet. Utfordringer med topografi, 
eksisterende bebyggelse, og planarbeid for framtidig arealbruk/byutvikling gjør dette krevende.  

Særlig spørsmålet om grensesnitt og avhengigheter i forhold til planlegging av ny E16 er komplisert. 
Det pågår nå nærmere vurderinger rundt dette i arbeid med silingsrapport og forslag til planprogram 
for regulering av jernbane/E16 Arna-Stanghelle. Her vurderes ulike løsninger og steder for innføring 
av ny 4 felts E16 fra øst, inklusiv videre bruk/utvidelse av Arnanipatunnelen.  

Det er vurdert to hovedprinsipp for Ringveg øst og kryss i Arna. Disse har klart ulike egenskaper: 
   

 «Høyt kryssprinsipp» (figur 3.7) der Ringveg øst og kryss legges på kote 120 mellom Langedalen og 
dagens fv. 580 i Arnadalen.  Løsningen krever en lang og høy viadukt for E16 over Arnadalen like 
nord for området med engrosvirksomheter (ASKO mfl.). Dette gir et kort og effektivt 
hovedvegsystem. Prinsippet gir mulighet til en vel 3 km lang dagstrekning der en får plass til både 
hovedvegkryss med direkteførte ramper mellom ringveg øst og ny E16, og et lokalvegkryss med ny 
lokalvegkobling til Arna og dagens fv.580. Ulempen med et slikt prinsipp gjelder særlig manglende 
mulighet til trinnvis utvikling av hovedvegnettet. Alt må bygges samlet. I forhold til planavklaring for 
prosjektet E16 Arna-Stanghelle er det en svært stor utfordring. 

 

Figur 3.7. «Høyt kryssprinsipp» ligger på kote 120 mellom Langedalen og dagens veg. Prinsippet krever at ny 
E16 føres inn på en lang og høy viadukt over Arnadalen.  

 

 
 «Lavt kryssprinsipp» (figur 3.8) der Ringveg øst fra Fjøsanger kommer inn i dagens vegkorridor forbi 

ASKO. Videreføring forbi sentrale deler av Arna kan her være med en lang eller kort «bypass»-
tunnel, eventuelt daglinje. Dette må avklares i en formell planprosess. Hovedvegsystemet med 
ringvegen vil bli noe lengre enn med høyt prinsipp. Samtidig åpner lavt kryssprinsipp for flere mulige 
kryssplasseringer avhengig av hvor ny E16 føres inn, jfr. figur 3.8.    I dette prinsippet er 
avhengighetene mindre, og det vil være langt enklere med trinnvis utvikling. Det kan trolig finnes 
grensesnitt der en ny E16-løsning midlertidig kan tilknyttes eksisterende veg i nord-sør-aksen.  

 

91 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 26 av 64 

 

Figur 3.8 «Lavt kryssprinsipp». Kryssplassering og innføring av ny 4 felts E16 henger her sammen. Aktuelle 
løsninger vurderes i arbeidet med silingsrapport og forslag til planprogram for jernbane/E16 Arna-Stanghelle.  
   

 

 

 

Kryss i Vågsbotn 

Dagens kryss i Vågsbotn er utformet med filterfelt og «flyover» for prioritering av trafikkstrømmer på 
E39 mellom Midtbygda/Åsane og Eikåstunnelen. 2 felts E16 til/fra Arna går via en rundkjøring der 
også lokalvegnettet er tilkoblet.     

Krysset i Vågsbotn bør bygges om til et rent hovedvegkryss dersom Arna-Vågsbotn skal utvikles til 4 
felts veg, enten som del av konsept «øst» eller for E16 i konsept «vest».  Lokalvegtilkoblingen må da 
flyttes til andre kryss. Konsept «øst» via Arna vil være mest avhengig av en slik ombygging.  

I konsept «øst» vil kombinasjoner basert på bruk av Eikåstunnelen (N1 og N2, figur 3.3) bety at ny 
E39 får en 90 graders «knekk» i Vågsbotn. Ombygging med direkteførte felt («splitt») vil her bety at 
kurveradiene blir relativt små, og løsning må baseres på nedsatt fartsgrense til 60 km/t som i 
Eikåstunnelen i dag.  I kombinasjon med løsning N3 (figur 3.3) vil ny E39 via Arna bli 
gjennomgående utenom krysset i Vågsbotn. Av hensyn til ringveg-trafikken til/fra Midtbygda/Åsane 
bør en likevel også her forbedre prioritet for trafikstrømmene som i dag går via rundkjøringen.      

I konsept «vest» vil ny E39 enten gå utenom og vest for Vågsbotn, eller gå gjennom krysset i samme 
løsning som i dag (figur 3.3). Inntil E16 eventuelt skal føres inn med 4 felt fra Arna kan derfor dagens 
kryssløsning fungere.     

 

Kryss i Eidsvåg (konsept «vest») 

Konsept «vest» gir ny hovedvegføring og kryss i Eidsvåg der dagens veg via Eidsvågtunnelen må 
knyttes til den nye hovedvegen. Det kan finnes flere varianter av et slikt kryss, men hovedprinsippet 
er gjennomgående ny E39 der Eidsvåg og fv.267 må knyttes til armen mot Eidsvågtunnelen.   

Konsept «vest» med nytt kryss i Eidsvåg, utelukker mulig forlenging av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg 
(alternativ 3a/3b for bybane til Åsane).  
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4 Trafikale effekter 

4.1 Innledning 

 

Hovedvekt på trafikale effekter 

Svært mange av forventningene til Ringveg øst og ny E39 handler om virkninger for biltrafikken.                    
I utredningen er det derfor lagt stor vekt på å svare på spørsmål om dette. I hovedrapporten er svar 
på noen av de mest sentrale spørsmålene oppsummert:   

 Hva er effektene på det samlede trafikkomfanget med Ringveg øst og ny E39 nord i Åsane? 
 Hvordan vil Ringveg øst endre trafikken gjennom Bergen og Bergensdalen?   
 Hvordan virker økte restriksjoner på transportomfanget? 
 Kan Ringveg øst gi bilfritt Torget og Bryggen og erstatte Bymiljøtunnelen? 
 Kan Ringveg øst forlenges mot vest? 
 Hva er effektene av ulike løsninger i nord, og hvordan påvirkes trafikksituasjonen i Åsane? 
 Kan tverrforbindelser i nord gi bedre ringvegeffekt og avlaste Midtbygda?  
 Hva kan oppnås ved etappevis utvikling av konsept «øst»? 

 

En mer fullstendig omtale og analyse/dokumentasjon av effekter av disse spørsmålene og noen til, 
er presentert i vedleggsnotat 1a.  Resultatene er basert på et omfattende og systematisk arbeid med 
transportmodell, der konsept «vest» og «øst» er kombinert med i alt seks ulike løsninger i nord, økte 
restriksjoner, og andre tiltak sentralt i Bergen. Effekter av økte restriksjoner alene er også beregnet. I 
tillegg er en rekke andre tilleggsmuligheter testet. Trafikkmodellresultater er noe usikre og avhengige 
av forutsetninger, men i slike komplekse saker er trafikkmodellen langt mer treffsikker enn andre 
metoder og antagelser om hvordan vegtiltak og restriksjoner virker. 

 

4.2 Forutsetninger 

 

Dagens befolkning og arealbruk legges til grunn 

Transportmodellberegninger er gjort med Regional transportmodell (RTM). Modellen beregner trafikk 
på grunnlag av hvor folk bor og hvor arbeidsplasser og andre aktiviteter er lokalisert i byområdet. 
Transporttilbudet og kostnader knyttet til transport er selvsagt viktige faktorer. Trafikale effekter 
beregnes for endringer i transporttilbudet slik som nye veger og restriksjoner/bompenger mm.   

Flere faktorer enn vegtiltak og restriksjonsnivå er avgjørende for langsiktig utvikling i biltrafikken i 
Bergen. I tillegg til alternative transporttilbud som kollektivtilbud og sykkeltiltak, gjelder det særlig 
befolkningsvekst og endringer i arealbruk. For å redusere usikkerhet og få fram isolerte effekter av 
tiltak, er disse holdt konstant i beregningene. Beregningene er dermed gjort med følgende grunnlag 
og forutsetninger. 

 Alle modellberegninger er gjort med dagens befolkning (2014). Det vil si at reiseetterspørselen 
påvirkes av vegnett og transporttilbud, men ikke av økt befolkning sammenlignet med referanse.  

 Alle modellberegninger er gjort med dagens arealbruk, dvs endringer i form av nye 
utbyggingsområder, fortetting osv ikke er regnet med.  

93 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 28 av 64 

 

Modellresultatene er derfor representative for en situasjon der dagens befolkning og trafikanter har 
tilpasset seg endringer i vegnett og restriksjoner gjennom nye valg av reiseruter, reisemiddel, 
reisehensikt og reisemål. Befolkningsvekst og endringer i arealbruk vil påvirke dette reisemønstret. 
Motsatt kan nye transportvilkår også endre forutsetningene for arealbruksutvikling. Ved å holde 
arealbruk og befolkningsvekst utenfor kan vi relatere resultatene mest mulig til dagens kjente 
situasjon. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at trafikkveksten framover samlet sett kan 
være større enn det modellresultatene viser, og trafikk på enkelte vegstrekninger kan bli større 
dersom de kommer til å betjene nye utbyggingsområder og befolkningsvekst i delområder. På den 
andre siden skal det gjennomføres en areal- og transportpolitikk der veksten i trafikk skal tas med 
andre transportmidler enn privatbil. Dette gjelder selv om folketallet vokser i byområdet. 

 

4.3 Alternative kjøringer 

 

Referansealternativet er sammenligningsgrunnlag 

Alle effekter presenteres som endring fra et referansealternativ («nullalternativ»). Som nevnt 
innebærer dette dagens befolkning og arealbruk. I tillegg er det forutsatt:  

1. Bomringen i Bergen, med tidsdifferensierte takster 45kr/19kr. 
2. Bybane til Flesland, Fyllingsdalen og Åsane (over Torget og Bryggen) 
3. Dagens rutetilbud for buss 
4. Nytt Sotrasamband, med bompenger. 
5. Ny E39 Os-Bergen, med bompenger. 

Det kan diskuteres om alle disse forutsetningene er de riktige, men et hovedpoeng er at punktene   
2-5 holdes konstant i alle kjøringer slik at dette ikke skal påvirke de relative forskjellene mellom 
referanse og ulike alternativer. For punkt 1 vil ulike takstnivå inngå i kjøringer med økte restriksjoner. 

 

52 modellkjøringer med kombinasjoner av 27 tiltak 

For å teste effekten av alternative vegsystemer, økte restriksjoner, og tilleggselementer, er det gjort i 
alt 52 transportmodellkjøringer. Detaljert gjennomgang av kjøringer og resultater er presentert i 
vedleggsnotat 1a og 1b.  På grunn av kompleksiteten og antall alternativ er det valgt en metode der 
RTM kan kjøre kombinasjoner av flere enkeltelementer/-tiltak. Hvert element kodes separat og bare 
en gang. Dette sikrer en ensartet og systematisk måte å teste alternativene på, og en slipper også å 
kode lenker flere ganger.  Metodikken bak trafikkberegningene er presentert i et eget notat (vedl. 2). 

 

Økte restriksjoner – testet alene, og sammen med tiltak 

Dagens restriksjonsnivå inngår i referanse og de fleste andre kjøringene. For å teste effekter av økte 
restriksjoner er det i tillegg definert tre faste restriksjonspakker «RES1», «RES2» og «RES3».  
Takstene i bomringen økes da med hhv. 25%, 50% og 100%. «RES2» (takst +50%) er valgt i 
kjøringer der økte restriksjoner testes sammen med tiltak. I tillegg inneholder alle pakkene følgende 
for området sentralt i Bergen:  

 2 felt på dagens hovedveger gjøres om til kollektivfelt (gir stor reduksjon i kjøretøykapasitet) 
 Redusert fartsgrense til 50/60 km/t pga. kollektivfelt (gir økt kjøretid, men også bedre kjt.kapasitet).  
 Økte parkeringsrestriksjoner 
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4.4 Hva blir effektene på det samlede trafikkomfanget? 

 

 Ringveg øst omfordeler trafikk fra indre til ytre byområder, og gir isolert sett noe mer trafikkarbeid 
totalt. Utbygging av Ringveg øst alene er dermed ikke et klimatiltak.  

 

Tiltakene gir noe mer trafikkarbeid totalt, og en omfordeling mellom indre og ytre byområder 

Det samlede trafikkarbeidet i studieområdet er grunnlaget for vurdering av mulige endringer i 
klimagassutslipp. Trafikkarbeidet, uttrykt som kjøretøykilometer (kjtkm), er et begrep som brukes for 
sum antall kilometer som kjøres med alle kjøretøy i et døgn. Det kan brukes som indikator på 
drivstofforbruk.  

Endring i trafikkarbeidet kan skje ved at vegtiltakene og andre trafikale tiltak fører til at det velges 
andre reiseruter til samme reisemål, eller at turene går til nye reisemål. Ringveg øst vil omfordele 
trafikken men gir samlet sett nokså marginale effekter for det samlede trafikkarbeidet. Dette gjelder 
også for kombinasjon av Ringveg øst og ulike løsninger for E39 i Åsane.  

Selv om nye vegtiltak vil redusere lengden for noen reiser, vil nye veger og mer kapasitet også gi økt 
trafikk. Endring i framkommeligheten, dvs endring i kø og hastighet, kan også endre drivstoff-
forbruket og dermed klimagassutslippene.  Dette er ikke vurdert nærmere i denne analysen men i 
det store bildet antas dette å ha en mer beskjeden virkning.  

Modellresultatene kan oppsummeres i følgende punkter: 

 Ringveg øst og ny E39 nord i Åsane bidrar 
isolert sett ikke til reduserte 
klimagassutslipp.  

 I Bergen kommune vil tilnærmet alle nye 
vegtiltak gi økning i totalt trafikkarbeid 
(kjtkm) dersom disse ikke kombineres med 
økte restriksjoner. Økningen er i 
størrelsesorden 1-2,5 prosent for 
kombinasjoner der både Ringveg øst og ny 
løsning i nord inngår. Økningen blir mindre, 
i størrelsesorden 0-1,5 prosent der bare 
deler av systemet bygges ut.  

 Økningen i trafikkarbeidet skyldes økt 
etterspørsel, der nye vegtiltak bidrar til 
marginalt lengre og litt flere bilturer.  

 Økt trafikkarbeid i Bergen kommune 
omfatter en omfordeling av trafikk mellom 
indre og ytre områder. Jo mer trafikk som 
ledes vekk fra sentrale områder, jo større 
er økningen i ytre bydeler og totalt i 
Bergen. Økningen i ytre bydeler inkluderer 
også trafikkarbeid i de nye tunnelene, men 
for klimagassutslipp er det likegyldig om 
trafikkarbeidet er i dagsone eller tunnel. 

Figur 4.1. Endret trafikkarbeid – total økning i Bergen 
kommune, og omfordelingseffekt hvor indre byområder får 
mindre trafikk og de ytre mer. Effektene som er vist gjelder 
konsept «øst» og «vest» isolert sett, dvs. uten samtidig 
økning i restriksjonsnivå sentralt i Bergen. 
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 Konsept «vest» har klart størst nedgang (-12 prosent) innenfor det sentrale byområdet 
(«midtsonen», jfr 4.1), men samtidig størst økning i ytre områder (+7 prosent), og størst økning 
totalt i Bergen kommune (+2,1 prosent). Konseptet gir altså stor omfordeling mellom «midtsonen» 
og ytre bydeler.  

 Konsept «øst» via Arna har middels reduksjon sentralt (-5 prosent) og middels økning i ytre 
områder (+4 prosent). Omfordelingen er altså mindre enn i konsept «vest». Samlet økning i 
Bergen kommune er beregnet til +1,6 prosent for konsept «øst».  

 

 

4.5 Hvordan endrer Ringveg øst trafikken gjennom Bergen og Bergensdalen? 

   

Ringveg øst og ny E39 nord i Åsane vil ikke alene kunne gi en radikal endring av dagens trafikkbilde 
sentralt i Bergen. Konsept «vest» bidrar vesentlig mer til redusert trafikk enn konsept «øst».  
Konsept «øst» gir god og direkte kontakt mot E16, men uten økte restriksjoner bidrar konseptet lite til 
å redusere trafikken i Bergensdalen. 

 

Klare forskjeller  –  konsept «vest» bidrar til vesentlig større trafikkreduksjon sentralt  

En av hovedintensjonene med Ringveg øst er å redusere trafikken i Bergensdalen og på dagens 
E39. Dette skal bidra til å redusere utslippene i inversjonsområdene sentralt i Bergen, og til en bedre 
trafikkavvikling med mindre kø og forurensning. Mens punkt 4.4 omhandler samlet trafikkarbeid, ser 
en her på hvordan trafikken på vegene i studieområdet endres. Som vist over, kan det være 
betydelig omfordeling av trafikk ved nye vegtiltak selv om endringene i det samlede trafikkarbeidet 
ikke endres vesentlig. Avhengig av hvor det blir økt og redusert trafikk kan miljøeffekter derfor 
endres betydelig i delområder. Resultatene kan oppsummeres i følgende punkter: 

 Konsept «øst» via Arna gir god kobling til E16, men vesentlig mindre 
trafikknedgang i Bergensdalen enn konsept «vest». Trafikken mellom 
Fjøsanger og Danmarksplass går ned med inntil 5 prosent og trafikken 
på dagens E39 mellom Nygårdstangen og Midtbygda reduseres med 
15-20 prosent.  Ringvegeffekten mellom områder i nord og sør/øst 
oppveies her av flere forhold. En ny effektiv veg mellom Arna og 
Fjøsanger gir økning i etterspørsel både til og fra Arna-området og 
kommunene øst for Bergen. Liten effekt i Bergensdalen skyldes da blant 
annet økt trafikk til/fra Arna og områdene øst for Bergen. Videre vil 
dagens E16-trafikk som i betydelig grad går via Åsane, forskyves mot 
sør. Dette siste bidrar til nedgangen på 15-20 prosent mellom 
Nygårdstangen og Midtbygda.  

 Konsept «vest» gir størst reduksjon av trafikken gjennom Bergen. 
En nord-sør rettet ringveg tett på Bergen sentrum, gir en kortere 
«bypass» for vesentlig større deler av trafikkvolumet på dagens E39. 
Det betyr at konseptet i større grad vil avlaste de sentrale delene av 
Bergen, med en beregnet trafikknedgang på 20-35 prosent mellom 
Fjøsanger og Danmarksplass, og rundt 30 prosent mellom 
Nygårdstangen og Eidsvåg. Fra Eidsvåg til Tertneskrysset vil trafikk-
nivået være som i dag. Konsept «vest» med løsning N6 i nord gir 
tilsynelatende stor trafikkreduksjon i Midtbygda, men samlet sett er 
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dette heller en liten økning ved at trafikk omfordeles fra dagens E39 til sidevegnettet vest for 
denne. I konsept «vest» med N6 må Salhusvegen utvides til en viktig tilførselsveg/kollektiv-veg 
med relativt mye trafikk.  

 Fortsatt høyt trafikknivå mot sentrum 
Selv om det (uten økte restriksjoner) blir nedgang i trafikken på de innerste delene av 
innfartsårene, opp mot 20-35 prosent, vil fortsatt rundt 65-80 prosent av dagens trafikknivå være 
igjen på eksisterende veg. Biltrafikken i de sentrale delene av Bergen er bare i noen grad 
gjennomgangstrafikk og i stor grad knyttet til mange bosatte, arbeidsplasser og 
næringsvirksomhet, og service, handel, kulturtilbud og fritidsaktiviteter innenfor «midtsonen». 
Dette er nærmere omtalt i kapittel 2.  

 For å redusere trafikken i Bergensdalen ytterligere er det for konsept «vest» gjort en analyse av 
sørvendte ramper direkte fra hovedtunnelen inn mot Nygårdstangen og sentrumskjernen. En slik 
kobling (med bompenger som i resten av Bomringen) vil gi noe økning i trafikken til sentrums-
kjernen, men kunne med visse tiltak og forutsetninger doble effekten av konsept «vest». 
Trafikkreduksjon på Danmarksplass er da beregnet til 55-60 prosent mot 30-35 prosent uten 
denne koblingen. En slik kobling kunne tilsvarende gi 20 prosent reduksjon i trafikkarbeidet i 
Bergensdalen, mot 10 prosent uten denne koblingen.  Beregnet trafikk nord for koblingen vil ikke 
påvirkes. En slik direkte kobling med portaler ved Fløyfjellstunnelen er teknisk krevende og 
kostbar, den er sårbar for trafikkoppstuving og kø, krevende for fysiske løsninger mot sentrum, 
og også vanskelig å anbefale fordi den gir et ekstra kryss i fjell (fravik) i en rundt 12 km lang 
tunnel, jfr. kap. 3.1.   

 

  

4.6 Hvordan vil økte restriksjoner virke alene og sammen med  Ringveg øst? 

 

Økte restriksjoner sammen med Ringveg øst er nødvendig for å få vesentlig reduksjon i sentrums-
rettet biltrafikk. Større omdisponering av bilfelt til kollektivfelt er ugunstig som restriktivt tiltak.  

 

Som det går fram av punkt 4.4 vil Ringveg øst med ny E39 i nord gi en omfordeling av trafikk og 
samlet en liten økning i totalt trafikkarbeid (kjtkm). I punkt 4.5 er det vist at det er klare forskjeller på 
hvordan konseptene bidrar til trafikkreduksjon sentralt, men at effekten i alle tilfeller er begrenset. 
Økte restriksjoner er derfor vurdert for å få mer effekt av Ringveg øst.  Som beskrevet i punkt 4.3 er 
det derfor testet effekter av økte restriksjoner, både alene og sammen med tiltak. «Restriksjons-
pakkene» omfatter økte bomtakster med hhv. 25, 50 og 100 prosent, der 50 prosent er valgt i 
kombinasjon med tiltak. I tillegg inneholder alle reduksjon i kjøretøykapasitet med kollektivfelt på 
innfartsårene, nedsatt fartsgrense, og økte parkeringsrestriksjoner.   

 

Økte restriksjoner alene  -  gir betydelig økt trengsel og kø, og ingen alternative rutevalg   

Økte restriksjoner alene kan, avhengig av takstnivå, gi 5-10 prosent redusert trafikkarbeid i Bergen 
kommune og i meste fall ca. 24 prosent reduksjon i Bergensdalen ved dobling av takstnivået. 
Omdisponering der to av fire felt tas til kollektivfelt bidrar mye til trafikkreduksjon, men fører også til 
betydelig økt trengsel og kø. Dette gjelder særlig i Sandviken hvor det ville gitt sammenbrudd i 
trafikkavviklingen selv om restriksjonene avviser trafikk. Forsinkelsene på grunn av mindre 
vegkapasitet blir mindre jo mer trafikk som prises vekk, men heller ikke den største takstøkningen 
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(100 prosent) er tilstrekkelig til å kompensere for reduksjonen i kjøretøykapasitet i Sandviken. 
Bompenger og parkeringsrestriksjoner uten etablering av kollektivfelt er ikke testet, men køene ville 
blitt mindre og de trafikale effektene også lavere.  

 

Økte restriksjoner må til for å få god effekt av Ringveg øst   

Ringveg øst kombinert med økte restriksjoner vil bidra til betydelig bedre ringvegeffekt både for 
konsept «vest» og «øst».  Konsept «vest» vil fortsatt gi klart størst trafikknedgang sentralt fordi det er 
lettere å få overført trafikk til det mest sentrumsnære alternativet. Også konsept «øst» med økte 
restriksjoner gir større effekt enn det å bare satse på økte restriksjoner alene, jfr. figur 4.2. En ny 
ringveg gir et reelt alternativt rutevalg i nord-sør aksen, og demper derfor ulempene med 
reduksjonen i kjøretøykaåasitet. Men, om to av fire felt på dagens veg omdisponeres til kollektivfelt 
vil det fortsatt være stor trengsel, aller mest på Nordre innfartsåre i Sandviken.  

Økte takster virker dempende på trafikken, men bidrar også til omfordeling av trafikken alt etter hvor 
innkrevingen plasseres.  Økning av takstene i dagens bomsnitt vil motivere for mer bilbruk i 
ytterområdene og på sikt muligens også mer bilbasert arealutvikling i ytre byområder. Dette er ikke 
ønskelig. Det er derfor gode argumenter for at et framtidig bomsystem bør innrettes slik at det 
skjermer sentrale deler av Bergen for biltrafikk, men samtidig også bidrar til å dempe biltrafikken i og 
mellom ytre bydeler. Dette er også viktig for å sikre kapasiteten i kryss ved Fjøsanger, jfr. vedlegg 4. 

Det legges til grunn at Ringveg øst må delvis bompengefinansieres. De trafikale virkningene er 
beregnet uten bomsnitt på Ringveg øst.  Om det legges bomsnitt på ringvegen betyr det at takstene i 
dagens bomring må økes tilsvarende for å gi de effektene som er beskrevet og vist i figur 4.2.      

 

Oppsummering  –  effekt av økte restriksjoner   

 Økte restriksjoner er nødvendig for å få god effekt av Ringveg øst.  Begge konsept gir et reelt 
alternativt rutevalg i nord-sør aksen, og større trafikknedgang og mindre kø/trengsel enn ved å bare 
innføre tilsvarende økte restriksjoner med dagens E39.  Også med økte restriksjoner gir konsept 
«vest» klart større trafikknedgang sentralt enn konsept «øst».   

 Økte restriksjoner alene gir, avhengig av økt takstnivå, 5-10 prosent redusert trafikkarbeid i Bergen 
kommune. Men dette gir samtidig betydelig økt trengsel og tidsbruk. Særlig i Sandviken vil dette føre 
til sammenbrudd i trafikkavviklingen på grunn av reduksjon i kjøretøykapasitet med kollektivfelt. 
Forsinkelsene som følge av redusert vegkapasitet blir mindre jo mer trafikk som prises vekk med 
økte bomsatser, men heller ikke dobling av takstnivå er tilstrekkelig for å kompensere for 
reduksjonen i kjøretøykapasitet i Sandviken dersom kollektivfelt innføres her. 

 Modellresultatene tyder generelt på at det ikke er lurt å innføre kollektivfelt på dagens E39 i 
Sandviken. Dette gjelder uavhengig av om en ser på restriksjoner alene eller i kombinasjon med 
Ringveg øst-tiltak. Sambruksfelt («2+» eller «3+») ville eventuelt i større grad kunne opprettholde 
nødvendig kjøretøykapasitet. 

 Økning i trafikantbetaling bør balanseres mellom indre og ytre bydeler. Dette vil dempe biltrafikken 
totalt, hindre uønsket trafikkvekst i og mellom ytre bydeler, og sikre tilstrekkelig kapasitet i kryss ved 
Fjøsanger. Samtidig vil en større del av trafikken som får nytte av vegtiltak også bidra med 
bompenger iht. «nytteprinsippet». Trafikantbetaling med bomsnitt på Ringveg øst må kompenseres 
med høyere takst sentralt for å oppnå de beregnede effektene. 
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Figur 4.2  Effekter av økte restriksjoner alene, og sammen med Ringveg øst. Det vises ellers til vedlegg 1a/1b 
for flere resultater med ulikt takstnivå, og der økte restriksjoner er kombinert med andre tiltak.   
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4.7 Kan Ringveg øst gi bilfritt Torget og Bryggen, og erstatte Bymiljøtunnelen? 

 

Ingen av konseptene for Ringveg øst gir vesentlige trafikkreduksjoner over Bryggen og Torget, og 
kan ikke erstatte Bymiljøtunnelen. Bymiljøtunnelen og Ringveg øst er to uavhengige tiltak. 

 

I silingsrapport for Bymiljøtunnelen (Bergen kommune, des. 2015) er det reist spørsmål om Ringveg 
øst kan erstatte behovet for en slik tunnel mellom Dokken og Bontelabo-Sandviken. Tanken er da at 
Fløyfjellstunnelen kan få funksjon som «bymiljøtunnel». For å svare på dette er det gjennomført en 
rekke transportmodellkjøringer, også der en ser på om kun stenging av snitt Torget/Kong Oscars 
gate (og evt. Bryggen) er mulig. Effektene for trafikken over Bryggen og Torget er analysert med 
ulike kombinasjoner av Ringveg øst, stenging av Torget/Kong Oscars gate, Bymiljøtunnelen og 
restriksjoner på biltrafikken inn mot sentrum. 

Det er ikke her testet kjøringer der bare Bryggen stenges for biltrafikk, og en lar Torget være åpent. 
Dette ville i tilfelle tvinge all trafikk opp i Øvregaten, og gi betydelig økt trafikk i Sandviksveien. Det 
vises her til silingsrapport for Bymiljøtunnelen for konsekvenser av dette. Derimot er det kjørt 
beregninger hvor Torget og Kong Oscars gate stenges for trafikk som i praksis også gjør det mulig å 
stenge Bryggen. Det vises til vedlegg 1a/1b for beregninger og tolking/analyse. 

 

Bilfri situasjon over Torget og Bryggen kan bare oppnås ved å bygge Bymiljøtunnelen 

Stenging av snitt Torget/Kong Oscars gate for biltrafikk, uten Bymiljøtunnel, gir kun tilkomst til 
Sandviken fra nord. Fløyfjellstunnelen får da funksjon som «bymiljøtunnel». Dette gir både et svært 
sårbart system, og mer enn en dobling av trafikken lengst nord i Sandviksveien. Denne belastningen 
er ikke gjennomførbar, noe som er samme konklusjon som i silingsrapporten for Bymiljøtunnelen 
(Bergen kommune, des. 2015). En slik løsning ville også ramme busstrafikken hardt.  Av samtlige 
modellkjøringer i utredningen kommer stenging av Torget og Kong Oscars ut med størst økning i 
samlet trafikkarbeid (kjtkm) i «midtsonen» (+3,5%). Stengingen fører også til en økning i 
Fløyfjellstunnelen som gir store forsinkelser og oppstuving av trafikken i Sandviken.  Også dersom 
tiltaket gjøres i kombinasjon med økte restriksjoner vil trafikkveksten i Sandviksveien bli for høy til at 
dette er gjennomførbart. Bilfri situasjon over Torget og Bryggen kan bare oppnås ved å bygge 
Bymiljøtunnelen. 

 

Bymiljøtunnelen med stengning av Torget gir god effekt 

Bymiljøtunnelen gjør det mulig å stenge Torget og Bryggen for biltrafikk. Trafikkmodellkjøringene 
viser at Bymiljøtunnelen alene vil gi relativt små utslag i det samlede trafikkomfanget, det er mest 
lokale virkninger i Sentrum og Sandviken.  Tunnelen gir bare helt marginal økning i trafikkarbeid i 
Bergen kommune. Dette skyldes i hovedsak noe økning i etterspørsel etter bilreiser til og fra 
Sandviken og ikke økt gjennomkjøring mellom Bergenvest/sør og Åsane. Dette understrekes av at 
det også bare er beregnet marginal trafikknedgang i Fløyfjellstunnelen. Tilpasninger i bomringen kan 
evt. motvirke uønskede virkninger av Bymiljøtunnelen.  

 

Ringveg øst og Bymiljøtunnelen er to uavhengige tiltak 

Bymiljøtunnelen påvirker i svært liten grad trafikken på Ringveg øst og vice versa. Dette gjelder både 
uten og med økte restriksjoner. Tiltakene kan i stor grad vurderes uavhengig av hverandre. 
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4.8 Kan Ringveg øst forlenges mot vest? 

 

 Sammenkobling av Ringveg øst, Søndre innfartsåre, Straumeveien og Ringveg vest/Fyllingsdalen 
ville kreve et kryss med kapasitet og dimensjoner tilsvarende krysset på Nygårdstangen. Dette er 
ikke gjennomførbart i forhold til inngrep, sikkerhet og sårbarhet. Selv om det var mulig ville det 
heller ikke gi gode trafikale virkninger.  Dagens balanserte trafikkspredning mot vest er gunstig 
også om Ringveg øst etableres.  

 

Etter innspill fra blant annet mulighetsanalysen for Arnatunnelen (jfr. kap 1.2) er det undersøkt 
muligheter for å koble Ringveg øst videre mot Fyllingsdalen og Rv555 ved Liavatnet. Tre prinsipp er 
undersøkt. Det vises til vedlegg 1a/1b for detaljerte resultater.  

 Separat forbindelse mellom Sandeide og Straumevegen sør for Fjøsanger: 

Dette gir trafikkøkning i Straumevegen på 65 prosent.  Det er ikke 
mulig å betjene dette i Fjøsangerkrysset. Dersom vi ser bort fra 
kapasitetsproblemene på Fjøsanger, ville denne løsningen gitt økt 
trafikk i Bergensdalen men noe nedgang på Danmarksplass. 

 Ny forbindelse mellom Vestre innfartsåre ved Liavatnet, Fyllingsdalen og Fjøsangerkrysset: 

Trafikkvolum og lengde på tunnel vil kreve firefelts veg. En slik kobling 
ville gi totalt sammenbrudd i Fjøsangerkrysset.  Dersom det hadde 
vært mulig, ville et slikt tiltak også ha gitt vesentlig økt trafikk i 
Bergensdalen og på Sjølinjen.  

 Direkteført tunnel med kryss i fjell 

Teoretisk test av et sammenhengende tunnelsystem som ikke er 
byggbart i praksis. Kryss mellom to firefelts tunneler ville ikke kunne bli 
godkjent. Løsningen ville heller ikke gi gunstige trafikale virkninger. 
Trafikknedgangen på Danmarksplass og i Damsgårdstunnelen blir 
omtrent den samme som uten en slik forbindelse.  

 

Dagens balanserte trafikkspredning til og fra vest er 
mest gunstig også om Ringveg øst etableres 

Trafikken til og fra vest er i dag spredd på 
Damsgårdstunnelen, Løvstakktunnelen, Straumevegen og 
Flyplassvegen. Resultatene av modelltestene (vedlegg 
1a/1b) viser at dagens balanserte trafikkspredning mot vest 
vil være best også om Ringveg øst etableres, jfr figur 4.3 

 

 

 

 

Figur 4.3. Dagens balanserte 
trafikkspredning er gunstig 

101 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 36 av 64 

 

4.9 Hva er de isolerte effektene av ulike løsninger i nord, og hvordan påvirkes 
trafikksituasjonen i Åsane? 

 

 Ny E39 i nord, alene eller i kombinasjon med Ringveg øst, vil ikke gi store endringer i det totale 
trafikkvolumet sentralt i Åsane. Noen av løsningene gir nedgang i trafikken på E39 forbi Åsane 
sentrum, men gir samtidig uheldig omfordeling av trafikk fra dagens E39 til sidevegnettet.  

 
Det er undersøkt flere løsninger for ny E39 fra Nordhordlandsbrua og 
sørover til erstatning for dagens E39 langs Steinestøvegen. Blant disse 
er også trase N5 som tilsvarer løsningen i vedtatt kommunedelplan for 
«Nyborgtunnelen». Alternativ N4, en variant av N5 med dagløsning 
nord for IKEA, er forkastet i silingsfase men likevel teoretisk testet i 
transportmodell. 

N1: Dagløsning i lia vest for dagens E39 forbi Hylkje og Brurås og inn 
mot Eikåstunnelen og Vågsbotn 

N2: Tunnel med nytt kryss ved Brurås og videre mot Eikåstunnelen 

N3: Tunnel med direkteføring under Vikaleitet og kobling til Blindheimsdalen  

N5: Vedtatt alternativ i kommunedelplan for Nyborgtunnelen med kryss ved Forvatn i Midtbygda.  

N6: Vestlig tunnel fra Norhordlandsbrua til Griggastemma. I denne løsningen må Salhusvegen 
utvides for kontakt mot sentrale deler av Åsane og E16. 

Løsning N1 er å utvikle E39 i dagens korridor, hovedsakelig som dagløsning. Det er ikke kjørt 
transportmodellberegning med N1 alene. Denne vil trafikalt i liten grad fravike fra løsning N2, og 
resultatene vil generelt ligge mellom beregnet referanse og resultatene for løsning N2. 

 
Oppsummering – isolerte virkninger av tiltak i nord 

Resultatene fra modellkjøringene (vedlegg 1a/1b) kan oppsummeres slik:      

 Ny veg i nord bidrar isolert sett til en liten økning i trafikkarbeid (kjtkm) i Bergen kommune og i 
«midtsonen». Men, verken alene eller i kombinasjon med Ringveg øst vil det bety veldig store 
endringer i det totale trafikkvolumet sentralt i Åsane og Midtbygda. Vestlige løsninger N5 og N6 gir 
isolert sett litt større trafikkvekst (ÅDT) mot sentrum enn de i øst. Av de østlige alternativene er det 
særlig N3 som naturlig leder mest trafikk via Arna. Uheldig omfordeling av trafikk fra dagens E39 til 
sidevegnett i Midtbygda gjelder løsning N6 og N4. 

 Stor innkorting gjør at N6 og N5 gir beregnet minst vekst i kjørte kilometer, men samtidig flest biler 
på hovedvegen til og fra Nordhordland og mot sentrum og Bergen sør. I Midtbygda gir N6 og N5 
isolert sett ca. 2% økning i kjtkm (trafikk i ny hovedvegtunnel i Sauråsen er da ikke medregnet for 
N5). Løsning N1-N3 vil her gi i størrelsesorden 3-5% vekst. 

 For området Hylkje-Brurås vil tunnelløsninger N2-N6 alle gi i overkant av 80% reduksjon i 
trafikkarbeid sammenlignet med referanse. Daglinje N1 vil gi en liten økning. 

 Beregnet trafikkøkning (ÅDT) på Nordhordlandsbrua viser hvordan de ulike alternativene N1-N6 
isolert sett påvirker etterspørselen til og fra Nordhordland. Generelt blir etterspørselen større jo 
lenger vest løsningen ligger med kortest reisetid til Bergen sentrum. Løsningene N1-N3 gir i 
størrelsesorden 5-9% trafikkvekst (ÅDT) på Nordhordlandsbrua, mens N4-N6 gir beregnet 14-17% 
vekst (ÅDT). Busstilbud i nye tunneler vil kunne redusere denne veksten noe, jfr. kap 4.12.  
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4.10 Hvilke trafikale effekter oppnås ved etappevis utvikling? 

 

De sammensatte konseptene for Ringveg øst gir ulike muligheter for etappevis utvikling. For begge 
konsept gjelder at en kan realisere Ringveg øst og ny E39 nord i Åsane på ulike tidspunkt.  
Funksjonelle og trafikale sammenhenger gir ingen absolutte bindinger for gjennomføringen. 

Ved konsept «vest» er effektene sentralt i Bergen i all hovedsak knyttet til den lange tunnelen 
mellom Fjøsanger og Eidsvåg som ikke kan deles i etapper. Aktuelle løsninger mot nord (N6, N5, 
N2, N1) vil marginalt svekke effektene sentralt i Bergen, og gi noe økt trafikk i Midtbygda.   

Konsept «øst» kan i større grad deles, med etapper nord og sør for Arna. Hver for seg gir disse 
marginal «ringvegeffekt». Uten økte restriksjoner er det kun et sammenhengende konsept «øst» 
som gir vesentlige ringvegeffekter. Løsningene N4, N5 og N6 fungerer ikke bra sammen med 
ringveg via Arna. 

 

De sammensatte konseptene for Ringveg øst gir ulike muligheter for etappevis utvikling. Selv om det 
er viktige funksjonelle og trafikale sammenhenger, gjelder det for begge konsepter at det er mulig å  
realisere Ringveg øst og ny E39 nord i Åsane på ulike tidspunkt.   

 

For konsept «vest» ligger hovedvirkningen i tunnelen mellom Fjøsanger og Eidsvåg 

For konsept «vest» er det begrensede muligheter til oppdeling. Den rundt 12 km lange tunnelen 
mellom Fjøsanger og Eidsvåg må bygges i ett. Det er også denne alene som gir effektene og størst 
trafikknedgang i sentrale deler av Bergen. Virkningen vil her svekkes marginalt om en bygger ny 
løsning i nord. Aktuelle løsninger i kombinasjon med konsept «vest» er N6, N5, N2, og N1, jfr. figur 
3.3.  Konsept «vest» uten ny løsning i nord gir beregnet 7 prosent trafikkøkning (ÅDT) på dagens 
E39 i Midtbygda. Kombinert med N1 eller N2 er  beregnet trafikkvekst tilsvarende 9-13 prosent. Med 
løsning N6 vil trafikken på deler av dagens E39 i Midtbygda gå vesentlig ned, men dette 
kompenseres ved en tilsvarende problemfylt stor vekst på sidevegnettet inklusiv Salhusvegen.  

I trafikkberegningene for konsept «vest» er det forutsatt og lagt inn at det som minimum 
gjennomføres en utbedring av fv.580 mellom Arna og Midtun (2 felt) . Dette bidrar til at noe av E16 
trafikken vris mot sør, selv om denne effekten er liten sammenlignet med konsept «øst».  En slik 
utbedring kan gjennomføres uavhengig av ny E39.   

En klar konsekvens av konsept «vest» er at E16 fremdeles må gå mellom Arna og Vågsbotn. Det vil 
ikke være mulig å bygge ny E16 fra Arna og sørover, da den ene kryssmuligheten ved Sjølinjen/ 
Fjøsanger er brukt til tunnelen mot Eidsvåg. I trafikkberegningene for konsept «vest» er det ikke lagt 
inn ny 4 felts E16 mellom Arna og Vågsbotn som forutsetning for konseptet. Av flere årsaker kan det  
med konsept «vest» likevel bli aktuelt å utvikle E16 helt til Vågsbotn, også fordi ny fra øst E16 må 
føres inn mot Arna med 4 felt. Det er lite trolig at en slik endring ville gi store utslag i de beregnede 
trafikkvirkningene av konsept «vest». Trolig vil det medføre litt større trafikkvekst på E39 gjennom 
Midtbygda, og at beregnet trafikkreduksjon mellom Eidsvåg og Nygårdstangen avtar noe.  
Gjennomføring av et slikt E16-tiltak vil være uavhengig av hovedkonseptet.     

 

Konsept «øst» kan utvikles etappevis, men gir liten «ringvegeffekt» før en har et 
sammenhengende system mellom Fjøsanger og Vågsbotn 

Med «lavt kryssprinsipp» i Arna (kap. 3.4) kan konsept «øst» deles i etapper. Det er derfor gjort 
tester med transportmodellen som ser på virkningene dersom bare deler av konseptet er utbygd. 
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Det å bare bygge søndre del mellom Fjøsanger og Arna, vil gi noe økt trafikk i Bergensdalen og på 
Danmarksplass. Samlet for «Midtsonen» gir det like vel en marginal nedgang i trafikkarbeid og aller 
størst i Sandviken med opp under 10 prosent nedgang. 

Å bare bygge nordre del mellom Arna og Vågsbotn, vil føre til relativt små trafikale endringer, men 
noe mer av øst-vest trafikken vil gå via Åsane.  

Konsept «øst» kan utvikles etappevis, men de fulle trafikale effektene oppnås bare når hele 
systemet Vågsbotn-Arna-Fjøsanger er etablert.  

Med ny løsning i nord vil N3 gi best «ringvegeffekt», men også kombinasjon med løsningene N1 og 
N2 vil gi lignende hovedresultater.  N1 skiller seg her fra de to andre ved at den ikke gir trafikk-
avlastning for området Hylkje-Brurås, og samtidig har lavere beregnet trafikkvekst på 
Nordhordlandsbrua.   

 

Løsningene N4, N5 og N6 fungerer dårlig sammen med ringveg via Arna 

Både løsning N6 og N5 (tidligere vedtatt kommunedelplan for «Nyborgtunnelen») ligger for langt vest 
til å fungere godt sammen med konsept «øst». Uten økte restriksjoner sentralt vil trafikk mellom 
Bergen sør og Nordhordland velge rute via Nygårdstangen i stedet for Arna.  Konsept «øst» testet 
med N5 kommer dårligst ut når det gjelder ønskede effekter på dagens E39 og i Bergensdalen. 
Konsept «øst» testet med N4 i nord gir ingen spesielt positive resultater sammenlignet med 
løsningene N1-N3, og gir samtidig problem med omfordeling av trafikk til sidevegnettet i Midtbygda. 

 

4.11 Kan tverrforbindelser gi bedre ringvegeffekt og avlaste Midtbygda?  

 

Teoretisk kan en tverrforbindelse gi gode trafikale effekter for Midtbygda, men det krever at den 
knyttes til området ved Vågsbotn for å fange opp gjennomgangstrafikken til/fra nord. Kryssplassering 
med denne løsningen er ikke gjennomførbar i praksis.  

 

Både for konsept «vest» og «øst» er det gjennomført trafikkmodelltester for ulike tunnel-
tverrforbindelser mellom Tertneskrysset/Griggastemma og Vågsbotn/Blindheim. Spørsmålet er om 
slike kan gi bedre ringvegeffekt og avlaste dagens E39 gjennom Midtbygda. Det vises til vedlegg 
1a/1b for detaljerte resultater og analyse. 

 

Oppsummering – tverrforbindelser i nord 

Resultatene fra modellkjøringene (vedlegg 1a/1b) kan oppsummeres slik:      

 Med østlige løsninger mot Nordhordlandsbrua, dvs løsningene N1-N3 koblet til Vågsbotn, vil en 
tverrforbindelse kunne halvere trafikken på dagens E39 gjennom Midtbygda. Samtidig øker også her 
trafikken på sidevegnettet.  

 Effekten av tverrforbindelsen krever at den i øst knyttes til et kryss-system nær Vågsbotn for å fange 
opp trafikk fra Nordhordland. Det er i praksis ikke funnet fysiske muligheter for et slikt kryss.  
Effekten ville bli langt mindre dersom krysset i øst plasseres i området Blindheim/Gaupås. 
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4.12 Kollektivtrafikk 

 
I et eget notat fra Skyss (vedlegg 6) er det gjort kvalitative vurderinger av konsekvenser for 
busstrafikken ved ulike alternativer for Ringveg øst og E39 mellom Nordhordland og Åsane. Her 
gjengis hovedtrekkene i dette.  
 

Vegløsninger påvirker kollektivtrafikken 

Ulike løsninger for E39 nord i Åsane og Ringveg øst kan legge ulike premisser for kollektivtrafikken, 
både ved å endre konkurranseflaten mellom bil og kollektiv, og ulike muligheter for rutetilbudet. Det 
er et mål at all fremtidig trafikkvekst i byområdet skal håndteres av kollektivtransport, gangtrafikk og 
sykkel. Forholdet for kollektivtransporten vil derfor være et viktig element ved utforming av 
overordnet vegsystem.  I utredningen legges det til grunn at Bybanen blir utbygd til Åsane. I tillegg vil 
det være bussbetjening av Åsane sentrale deler og Nordhordland som kan bli berørt av vegtiltakene. 
  

Kollektivtrafikken er sentrumsrettet  

Kollektivtrafikken i nord er i stor grad sentrumsrettet. Det er på disse reisene kollektivtrafikken har sitt 
beste tilbud og kapasitet, og sin største markedsandel.  Gjennomsnittlig pr hverdag reiser det (i 
2013) ca 3400 personer med buss over Nordhordlandsbrua3, mens kollektivtrafikken til og fra Åsane 
er fire til fem ganger større med i alt ca 15.200 personer. Nesten 80 prosent av disse skal til eller fra 
reisemål i eller ved Bergen sentrum og over halvparten skal til Bergen sentrum. jfr. figur 4.4.  

 

Figur 4.4. Figuren til venstre: Fordeling av busstrafikken til og fra Nordhordland. Figuren til høyre: Fordeling av 
busstrafikken til og fra Åsane. Det er breddeproporsjonale piler mellom figurene.  Kilde: RVU 2013. 

 

                                                      

3 Reisevaneundersøkelse for Bergensområdet 2013. Datagrunnlag og hovedresultater. Sintef 28.2.2014.  
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Konsept som gir mest avlastning av dagens E39 inn mot Sandviken og sentrum, vil dermed være 
mest gunstige for kollektivtransporten. Dersom det ikke skapes bedre forhold for kollektivtransporten 
på denne strekningen, vil forholdene bli som i dag. Bybanen på strekningen, når den blir etablert, vil 
uansett gå uavhengig av vegsystemet. 

 

Ingen vesentlig endring i flatedekningen 

Dagens rutestruktur gir en god flatedekning i Åsane og gode muligheter til å betjene Nordhordland. 
Med oppbygging av en rutestruktur med ulike lokal og ekspressruter, vil det være lite som skiller 
mellom konseptene/alternativene. 

 

Særlig konsept «vest» gir kortere reisetid med buss til Nordhordland 

For Nordhordland vil de vestre og korteste alternativene gi kortest reisetid. For Åsanetrafikken vil 
reisetiden bli kortere i den grad Ringveg øst avlaster Nordre innfartsåre inn mot Sandviken og 
sentrum. Reisetiden til og fra Bergen sør (Sandsli, Kokstad og Flyplassen) vil bli kortere, spesielt 
med de vestre alternativene og koblingspunkt ved Fjøsanger. I forhold til trafikkmønsteret i Bergen 
nord, hvor den største trafikken er generert i Midtbygda og sør i Åsane, vil det trolig være tyngre å få 
overført trafikk fra dagens E39 til Ringveg øst via Arna. 

  

Ingen vesentlig endring i rutestruktur og leselighet 

Nye veier gir muligheter for nye ruter som kan være kompliserende, men likevel lett for de fleste 
passasjerer  å forstå. Det er ikke grunnlag for å vente at dette endres. 

 

Ingen forskjell på mulighet for å etablere gode terminaler og knutepunkt 

Dagens bussterminal ved Åsane senter er et etablert og er et naturlig knutepunkt for alle linjetyper: 
servicelinjer, matebusser, stamlinjer og ekspressruter. Terminalen er et viktig underveis reisemål for 
mange passasjerer. Det vil være gunstig for kollektivtransporten om vegsystemet fortsatt gir mulighet 
for en terminal sentralt i Åsane. Alle alternativer gir mulighet for å bygge opp en rutestruktur med en 
terminal og omstigningspunkt ved Åsane senter. 

 

Ingen vesentlig forskjell for etablering av Park & Ride 

Alle alternativ gir gode muligheter for å etablere Park & Ride-anlegg i knutepunkt mellom sentrale 
bussruter og hovedvegtrafikken. For Nordhordlandstrafikken bør slike anlegg helst etableres nord for 
brua. For trafikk i Åsane er valgalternativene omtrent like i forhold til etablering av Park & Ride-
anlegg. 

 

Driftsøkonomien for kollektivtransporten vil være noe bedre i konsept «vest» 

Generelt sett vil et system med effektivt ruteopplegg og god framkommelighet være gunstig for 
driftsøkonomien. I den grad dette gir flere passasjerer, vil det også generere større inntekter.  Alle 
alternativ vil sannsynligvis føre til behov for økte tilskudd til flere linjer og flere avganger. I forhold til 
et null-alternativ er det imidlertid ikke gitt at driftsutgiftene vil øke vesentlig. Bedre fremkommelighet 
når Ringveg øst avlaster dagens Nordre innfartsåre, vil bedre driftsøkonomien. Konsept «vest» har 
derfor et større potensial for å bedre driftsøkonomien enn konsept «øst». 

106 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 41 av 64 

 

Konsept «øst» er best for Bybanen til Åsane 

Bybanen er planlagt bygget til Åsane. Vegprosjektene kan ha betydning både for trasé og plassering 
av holdeplasser og terminaler for Bybanen.   Bybanen skal betjene Åsane senter og forsterke bruk 
av dagens terminal.   Det er ønskelig at bilbrukere og passasjerer fra Nordhordland har muligheter til 
å gå over til Bybanen på et gunstig punkt.  Det er å foretrekke at aktivitetsområder, som Åsane 
senter, benyttes for overgang mellom kollektivruter, men Park & Ride bør ligge utenfor.  De østre 
alternativene for E39 nord i Åsane kan derfor gi et mer «logisk» mønster for terminal og Park & Ride 
basert på Bybanen. 

 

Ingen av konseptene har direkte konkurranseflate med tog 

Verken konsept «øst» eller «vest» vil vesentlig endre konkurranseforholdet mellom bil og tog. Det 
gjelder både lange reiser, og reiser mellom Arna og Bergen. Årsaken er at toget i all hovedsak 
betjener sentrumsrettede reiser. «Arnalokalen», som med Ulrikentunnelen vil få nytt dobbeltspor og 
økt frekvens, vil fortsatt ha stor reisetidsfordel for slike reiser. Om det innføres økte restriksjoner for 
bilkjøring sentralt i byområdet, vil toget styrke sin konkurransekraft for sentrumsrettede reiser.      

 

Oppsummering  -  konsept «vest» er noe bedre for kollektivtrafikken 

I tabellene under er virkningene for kollektivtrafikken skjematisk oppsummert. For flere av de 
vurderingene som er gjort er det mer snakk om tendenser enn absolutte konklusjoner.  Det er heller 
ikke gjort noen vektlegging av de ulike kriteriene.  

Terminalplassering og grensesnitt mellom terminalen og hovedveien er kritisk for kollektivtrafikken i 
området. Her skiller det lite mellom alternativene. I videre planarbeid for hovedvegene i området, bør 
det derfor vurderes mer i detalj hvordan plassering og utformingen skal være for terminaler med 
tilstrekkelig areal for både bussbevegelser og parkeringsareal og effektiv kobling til hovedveier.   

Bedre konkurranseforhold mot privat transport samt rask og forutsigbar fremkommelighet med få 
forsinkelser, er viktig for kollektivtransporten. Alternativ som i størst grad avlaster trafikk fra de 
vegene kollektivtrafikken skal bruke, vil være gunstigst. For busser som skal benytte vegsystemet er 
derfor trolig de vestre alternativene både for E39 i Åsane og Ringveg øst å foretrekke.  

Tabell 4-1. Oppsummering av virkninger for kollektivtrafikken for ulike kombinasjoner av vegtiltak 

Ringveg øst  Konsept «vest»  Konsept «øst» 

E39 Nordhordland‐Åsane  Alt N1  Alt N2  Alt N5  Alt N6  Alt N1  Alt N2  Alt N3 

Flatedekning  0  0  0  0  0  0  0 

Reisetid  
- Nordhordland 
- Åsane 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
++ 
+ 

 
++ 
0 

 
+ 
0 

 
+ 
0 

 
+ 
0 

Rutestruktur og leselighet  0  0  0  0  0  0  0 

Terminaler og knutepunkt  0  0  0  0  0  0  0 

Park & Ride  0  0  0  0  0  0  0 

Driftsøkonomi  +  +  +  +  0  0  0 

Konsekvens for Bybanen  0  0  0  0  +  +  + 

0   = som i referansealternativet (som inneholder Bybanen til Åsane) 
+   = noe bedre enn i dag,   ‐    = noe dårligere enn i dag 
++ = bedre enn i dag   ‐ ‐  = dårligere enn i dag,    
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4.13 Øvrige spørsmål 

 

Trafikkmodellkjøringer (vedlegg 1a/1b) og kvalitative/funksjonelle vurderinger gir også grunnlag for å 
svare på noen andre spørsmål som er reist ifb. med Ringveg øst og andre plansaker:  

 

Økt fartsgrense – kan det gi bedre ringvegeffekt i konsept «øst»? 

Som beskrevet i kapittel 3.1 må endelig valg av fartsgrense 80 eller 100 km/t avgjøres i senere 
planprosess. Spørsmålet om økt fartsgrense kan kanskje særlig ha betydning for konsept «øst». Det 
er gjort modelltester med 110 km/t som illustrerer dette (uten økte restriksjoner):   

 Konsept «øst» med fartsgrense 110 km/t gir større omfordeling av trafikk mellom «midtsonen» og 
ytre bydeler enn med 80 km/t. Fartsgrense 110 km/t ville gi beregnet 15% trafikknedgang på 
Danmarksplass mot beregnet 5% nedgang med 80 km/t. Flere og lengre bilturer i Bergen gjør at 
samlet trafikkarbeid i kommunen ville øke med beregnet 4,2% mot 1,6% med 80 km/t.  Økt 
fartsgrense vil altså gi større effekt sentralt, øke etterspørselen, men ikke redusere kjørelengden.   

  
 

Gjør Ringveg øst det mulig å legge bybane i Åsaneveien uten å forlenge Fløyfjellstunnelen? 

Det er fra politisk hold reist spørsmål om det er mulig å legge bybanen i Åsaneveien uten å forlenge 
Fløyfjellstunnelen slik som forutsatt i bybanealternativene «3a» og «3b». Svar på dette er: 

 Det er ikke mulig å legge bybane i Åsaneveien uten å forlenge Fløyfjellstunnelen (begge løp). 
Verken konsept «øst» eller «vest» vil redusere trafikken i Åsaneveien så mye at den kan avvikles på 
to felt. I praksis ville manglende kjøretøykapasitet da ramme busstrafikken ekstra hardt siden en 
med bybane i Åsaneveien heller ikke kan ha kollektivfelt/sambruksfelt. 

 Alternativene med Bybanen i Åsaneveien krever forlenging av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg. Begge 
løp må forlenges.  Bybanealternativ «3a» og «3b» kan ikke kombineres med konsept «vest», da det 
bare er mulig med ett kryss i Eidsvåg. 

 

Sammenhenger mellom Ringveg øst/E16 og lokalisering av ny godsterminal? 

Jernbaneverket har i KVU (nov 2015) anbefalt at ny godsterminal plasseres i Rådal eller på 
Unneland. I den etterfølgende høringen og debatten om lokalisering har også alternativ ved Haukås 
og flere nye forslag til løsninger i Arnadalen vært med. Vurdering av funksjonelle avhengigheter og 
arealkonflikter gir grunnlag for følgende oppsummering: 

 Ny Ringveg øst via Arna (konsept «øst») vil tilnærmet være en forutsetning for å plassere gods-
terminal på Unneland eller i Arnadalen/Espeland. Terminal på Unneland vil kreve tilførselsveg til 
Ringveg øst og E16.  Hovedvegtilknytning vil da ligge i området mellom Espeland og dagens E16. 

 Dersom terminalplassering i Arnadalen skulle bli aktuelt, er det helt avgjørende at løsning ikke kan  
være i direkte arealkonflikt med mulig framføring og kryss for Ringveg øst/E16.  

 Terminalplassering i Rådal eller på Haukås vil ha god tilkobling til dagens E39, og ikke være 
avhengig av ny Ringveg øst. Også for disse lokalitetene vil det likevel være klart ønskelig med bedre 
tilknytning til E16. 
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5 Arealrelaterte virkninger 

5.1 Innledning 

 

Vurderinger av konfliktpotensial på konseptnivå 

I en formell planprosess med kommunedelplan (KDP) må det gjennomføres en konsekvensutredning 
(KU) for de alternativer/varianter som er aktuelle. Utredningen for Ringveg øst og for E39 i Åsane er 
på konseptnivå der en ser på korridorer. Alternativer er ikke på et så konkret og detaljert nivå at det 
med sikkerhet er mulig å anslå omfanget av inngrep. Det er derfor gjort som en potensialvurdering i 
forhold til de verdier og kvaliteter som ligger i dagsonene i korridorene en går gjennom. Det er altså 
ikke gjennomført en fullstendig konsekvensanalyse, men en overordnet vurdering av konflikt-
potensial for de fem tema som normalt inngår i konsekvensanalyser etter Statens vegvesens 
håndbok 712.  
 
Det er benyttet eksisterende data og registre og supplert med befaringer. En mer detaljert omtale av 
konfliktpotensial for nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, naturresurser, kulturmiljø og landskap er 
presentert i et eget notat (vedlegg 5) med registreringskart for hvert tema. Her gjengis kun 
hovedtrekkene i vurderingene. 

 

5.2 Ringveg øst 

Konsept «øst» via Arna har samlet sett større konfliktpotensial enn konsept «vest» via Eidsvåg, men 
begge konsept innebærer betydelig potensial for konflikt med miljøverdier.  

 

Konsept «vest» via Eidsvåg 

I konsept «vest» er det størst konfliktpotensial for kulturmiljø og landskap, med stort konfliktpotensial 
for begge tema. For kulturmiljø gjelder dette i hovedsak potensiell konflikt med viktige kulturminne-
verdier på Fjøsanger med vedtaksfredete hus og nærføring til Gamlehaugen. Det er også et stort 
konfliktpotensial i kryssområde ved Eidsvåg. 

For landskapsbilde er det stort konfliktpotensial med kryssløsninger og ramper ved Fjøsanger. Det er 
store landskapsverdier i dette området. Landskapet her er allerede påvirket av eksisterende 
veganlegg, men områdene oppleves likevel å ha svært stor landskapsverdi. Også kryss og 
veganlegg i Eidsvåg og kryssing av Jordalsvannet kan få store negative virkninger for 
landskapsbilde.  

Nærmiljø og friluftsliv er vurdert til å ha samlet middels konfliktpotensial for konsept «vest», først og 
fremst pga inngrep i boligområder. 

 

Konsept «øst» via Arna 

Konsept «øst» er vurdert til å ha stort konfliktpotensial med fire av fem konsekvenstema.  
Konsekvensene ved Fjøsangerområdet er som for konsept «vest». Det er jevnt over større 
konfliktpotensial for konsept «øst» på grunn av lengre daglinjer. Samtidig er det innenfor denne 
korridoren flere alternative veg- og tunnelføringer som kan gi svært forskjellig omfang og reelle 
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konsekvenser. Dette må vurderes detaljert i KU for aktuelle alternativer dersom det settes i gang en 
prosess med kommunedelplan for dette konseptet. I vurdering av konfliktpotensial i korridoren er det 
tatt høyde for mulig daglinje og inngrep i Arnadalen, Arna/Arnavågen, Borgo-Langeland-Rødland, 
Kvamme, Haugland, Gaupås og Blindheim øst for Byfjellene. For nærmiljø, friluftsliv, kulturmiljø og 
landskap gir dette stort negativt konfliktpotensial. Se vedlegg 5. 

Konfliktpotensialet for naturverdier er middels på grunn av verdifulle områder for fugl i 
våtmarksområdet ved Kalsåsvatnet - Beitelen mellom Haugland og Blindheim og ved Kvamme. 
Disse områdene er avsatt for bevaring av naturmiljø i kommuneplanens arealdel.  

 

Tabell 5-1. Konfliktpotensial ved ulike konsept for Ringveg øst. 

 Alternative konsept for Ringveg øst 

 Konsept «vest» Konsept «øst» 

Nærmiljø/friluftsliv Middels negativt Stort negativt 

Naturmangfold Lite negativt Middels negativt 

Naturressurs Lite negativt Stort negativt 

Kulturmiljø Stort negativt Stort negativt 

Landskapsbilde Stort negativt Stort negativt 
 

 
 

5.3 E39 nord i Åsane 

Det er ikke grunnlag for en klar rangering av alternativene, men løsning N2 og N6 skiller seg ut med 
noe mindre konfliktpotensial enn de andre. Det er i første rekke verdier for landskapsbilde, samt 
nærmiljø og friluftsliv, som gir det største konfliktpotensialet for daglinje N1 i øst. 

 

N1 (daglinje) 

I alternativ N1 med dagløsning vest for dagens E39 mellom Hylkje og Brurås er det verdier for  
nærmiljø og friluftsliv som gir størst potensial for konflikt. Til tross for at trafikkbelastningen på 
dagens veg med mye randbebyggelse blir kraftig redusert kan en fire felts veg føre til innløsning av 
flere boliger og skape stor barriere og redusere de verdifulle friluftslivkvalitetene som er i området. 

I alternativ N1 er det vurdert å være middels konfliktpotensial både for kulturmiljø og landskapsbilde. 
For kulturmiljø skyldes dette i hovedsak verdier som gjelder automatisk fredete dyrkningsspor og 
helhetlige kulturlandskap. For landskap skyldes vurderingen at korridoren går i et område som i 
Grøntplan for Bergen er registrert med høy egenverdi. 

 

N2  

Alternativ N2 som i hovedsak går i tunnel, vil måtte gi inngrep knyttet til nytt kryssområde øst for 
Eikåstunnelen. Kryssområdene med tilførselsveger, både ved Nordhordlandsbrua og Haukås/Brurås, 
er registrert som opplevelsesrikt landskap med høy egenverdi i Grøntplan for Bergen. For de fleste 
andre tema er det her ikke vurdert å være stort konfliktpotensial. 
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N3  

I alternativ N3 med direkteført tunnel fra Nordhordlandsbrua til Blindheimsdalen er konfliktpotensialet 
størst for landskapsbilde. Her vil det finnes flere ulike alternativer for framføring av daglinje/tunnel og 
krysstype/-plassering, noe som vil kunne gi klare forskjeller i reelle konflikter.  Dette må vurderes 
nærmere i en konsekvensutredning.  Generelt er det her et område med store landskapsverdier.  
Virkninger av motorveg med kryss kan bli relativt store og synlige, og konfliktpotensialet er derfor 
vurdert som stort.  

Eventuelle inngrep i landbruksarealene og konflikt med kulturminneverdier ved Birkeland (nær 
Vågsbotn) i Blindheimsdalen gjør at konfliktpotensialet for både naturressurser og kulturmiljø 
vurderes som middels.  

 

N5 

Også i alternativ N5 som er vedtatt løsning i kommunedelplanen for Nyborgtunnelen, er det størst 
konfliktpotensial med landskapsbilde. Dette skyldes i hovedsak landskapsverdier i området mellom 
Ulsetstemma og Midtbygda hvor området er et opplevelsesrikt landskap med høy egenverdi og 
særlig store kulturlandskapsverdier. 

Konfliktpotensialet for nærmiljø er vurdert som middels pga eksisterende boligområder i korridoren. 
Også for kulturmiljø er konfliktpotensialet vurdert til middels pga inngrep langs Salhusvegen samt at 
vegen vil bryte inn i vestre del av kulturmiljøet rundt Langavatnet. Traséen går i vestre kant av 
område avsatt til hensyn kulturmiljø i kommuneplan for Bergen. Dette alternativet har størst 
konfliktpotensial mot kulturmiljø av alle alternativer nord i Åsane.  

 

N6 

Alternativ N6 med tunnel vest for Midtbyga har samlet minst konfliktpotensial mot de vurderte 
temaene.  Konfliktpotensialet er størst for landskapsbilde men ikke mer enn middels. Dette skyldes 
bl.a. behov for kryss ved Ulsetstemma med større tekniske anlegg. 

 

Tabell 5-2. Konfliktpotensial ved ulike alternativ for E39 nord i Åsane 

 Alternativ for E39 mellom Nordhordlandsbrua og Åsane 

 N1 N2 N3 N5 N6 

Nærmiljø/friluftsliv 
Stort  
negativt 

Lite  
negativt 

Lite  
negativt 

Middels 
negativt 

Lite  
negativt 

Naturmangfold 
Lite 
negativt 

Lite  
negativt 

Lite  
negativt 

Lite  
negativt 

Lite  
negativt 

Naturressurs 
Middels 
negativt 

Lite  
negativt 

Middels 
negativt 

Lite  
negativt 

Lite  
negativt 

Kulturmiljø 
Middels 
negativt 

Lite  
negativt 

Middels 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite  
negativt 

Landskapsbilde 
Middels 
negativt 

Middels 
negativt 

Stort  
negativt 

Middels 
negativt 

Middels 
negativt 
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6 Kostnader 

6.1 Investeringskostnader 

Kostnader må nærmere vurderes og beregnes når det foreligger et mer avklart plangrunnlag. For 
videre prosess er det likevel viktig å gi et foreløpig bilde av investeringskostnader med ulike 
konsepter. Et forenklet anslag med vurdering av omfang og mengder viser forventet kostnad med 
usikkerhet +/- 40 prosent: 

 

Tabell 6-1 Investeringskostnader, foreløpig anslag 

Konsept «øst» Kostnad 

Hopskrysset-Fjøsanger-Arna:  

Arna-Vågsbotn: 
Vågsbotn/Blindheim-Nordhordlandsbrua (N3): 
 
Samlet: 
 

8-9 mrd 
4-5 mrd 
5-6 mrd 

 
17-20 mrd 

Konsept «vest» Kostnad 

Hopskrysset-Fjøsanger-Eidsvåg: 9-10 mrd 

Griggastemma-Nordhordlandsbrua (N6): 

Samlet, uten tiltak i «østkorridoren»: 

5-7 mrd 

14-17 mrd 

Tilleggsbehov i «østkorridoren»:  

Ny E16 Arna-Vågsbotn: 4-5 mrd 
Oppgradering fv. 580 Arna-Midtun*: 

Samlet, med tiltak i «østkorridoren»: 

1-4* mrd 

19-26 mrd 

              * avhengig av ambisjonsnivå 

 

6.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Nytt vegnett vil gi økte drifts- og vedlikeholdskostnader i forhold til dagens vegnett 
(«nullalternativet»). Særlig drift og vedlikhold av tunneler er kostbart sammenlignet med 
dagløsninger. Litt avhengig av trafikkmengde kan en anslå kostnader for lange tunneler med to tuber 
til i størrelsesorden 2-3 mill.kr per km/år.  Men, dette vil også avhenge av drifts- og vedlikeholds-
kontrakter som inngås for et større område samlet. 

Det er liten grunn til å tro at forskjellen mellom konsept «vest» og «øst» vil være store og 
avgjørende.  I begge konsepter vil samlede tunnellengder med ramper kunne bli 20-30 km, og det 
kan derfor antas at årlige drifts- og vedlikeholdskostnader vil være i størrelsesorden 50-100 mill.kr.    
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7 Oppsummering og anbefaling 

7.1 Oppsummering 

 

Formål med utredningen 

Ringveg øst er en av sakene som preger den politiske debatten om by- og transportutviklingen i 
Bergen. Formålet med utredningen er å: 

 Belyse dagens trafikksituasjon 
 Avklare alternativer og trafikale effekter for ny E39 utenom Bergensdalen (Ringveg øst). 
 Vurdere alternativer for ny E39 videre til Nordhordlandsbrua («Nyborgtunnelen») 
 Vurdere om Ringveg øst eventuelt kan kobles til Ringveg vest/Rv555 
 Vurdere om økte restriksjoner alene kan være et godt alternativ til å legge om E39 
 Svare på politiske spørsmål i andre aktuelle plansaker der Ringveg øst er et tema 
 Anbefale videre prosess 

 

To hovedkonsept 

Gjennom en idefase og silingsprosess er det utviklet to hovedkonsept for ny Ringveg øst. Disse er 
kombinert med alternative løsninger for ny E39 nord i Åsane: 

 Konsept «vest» via Eidsvåg 
 Konsept «øst» via Arna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jfr. figur 3.3. Konsept «vest» 
og «øst», og mulige 
kombinasjoner med ny E39 
nord i Åsane.         
Detaljerte løsninger vil måtte 
avklares og velges i en 
formell planprosess.Konsept 
«vest» krever i tillegg 
oppgradering av Arna-
Midtun, og E16 må utvikles 
via Vågsbotn som i dag.  
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Hovedvekt på trafikale virkninger 

Mange av forventningene til Ringveg øst handler om virkninger for biltrafikken sentralt i Bergen. Det 
er gjennomført et omfattende og systematisk arbeid med transportmodell, der disse konseptene er 
kombinert med ulike løsninger i nord, økte restriksjoner, og andre tiltak i sentrum. Effekter av økte 
restriksjoner alene er også beregnet. Trafikkmodellresultater kan være noe usikre, men i slike 
komplekse saker er trafikkmodellen langt mer treffsikker enn andre metoder og antagelser om  
hvordan vegtiltak og restriksjoner virker. Det er en klar usikkerhet knyttet til styrken på de beregnede 
virkningene, men det er likevel god grunn til å anta at det relative forholdet mellom dem er riktig 
beskrevet. Effekten av bybaneutbygging til Fyllingsdalen og Åsane er allerede tatt med i beregnet 
referanse. Dagens folketall og arealbruk er brukt både for referanse og i alle andre modellkjøringer. 
Trafikkresultatene gjøres da ikke avhengig av langsiktige og usikre prognoser for økonomisk 
utvikling, folketalsvekst og arealutvikling, og kan da lettere relateres til dagens kjente situasjon. 
Vurderinger av hvordan ulike løsninger kan gi føringer på lang sikt, for eksempel i forhold til 
arealutvikling, byspredning og regional utvikling, kan da heller gjøres separat. 

 

Hva ønsker vi å oppnå? - mål med ringveg øst og ny vegløsning i nord må spisses og vektes  

Utredningen har vist at spørsmålet om Ringveg øst og ny vegløsning videre til Nordhordlandsbrua 
ikke gir entydige svar på hva som bør velges uten at mål og behov er klart definert og vektet. 
Måloppnåelse må også holdes opp mot arealkonsekvenser og kostnader. Med bakgrunn i tidligere 
vedtak og planer, KVU/KS1 for Bergensområdet, foreløpig arbeid med bymiljøavtale for Bergen, og 
nasjonale føringer, er det identifisert følgende mål og behov i denne saken (ikke rangert rekkefølge): 

 Trafikkavlastning og bedre luftkvalitet i Bergensdalen og sentrale deler av Bergen 

 Bedre framkommelighet/kobling mot E16  

 Økt trafikksikkerhet 

 Styrking av felles bo- og arbeidsmarkedsregion 

 Trafikkavlastning og grunnlag for /byutvikling langs Steinestøvegen 

 Trafikkavlastning i Midtbygda (Åsane) 

 Nullvekst i biltrafikken i Bergen kommune (ekskl. næringstransport og gjennomgangstrafikk) 

 Reduserte klimagassutslipp 
 

Dette er alle mål/behov med forankring i KVU for Bergensområdet (2011), men der enkelte er mer 
prosjektspesifikke enn i KVU. Ingen av tiltakene eller kombinasjonene som er utredet, verken det å 
satse bare på byggeprosjekter eller økte restriksjoner, gir positiv måloppnåelse på alle disse 
punktene. Enighet om mål og vekting av disse er en politisk oppgave, og videre prosess/høring må 
avklare dette nærmere. 

 

Biltrafikk i sentrale deler av Bergen - hvorfor ser dagens trafikkbilde ut slik det gjør?    

Forventningene til at ny E39-ringveg utenom Bergen alene skal løse miljø- og trafikkutfordringer 
sentralt i Bergen er store og i noen grad urealistiske. For å underbygge de beregnede effektene av å 
bygge ny ringveg, er det i utredningen lagt vekt på å belyse hvorfor dagens trafikkbilde ser ut som 
det gjør. Med bakgrunn i reisevaneundersøkelsen RVU 2013 er det vist at dagens trafikk i 
«midtsonen» dvs de mest sentrale delene av Bergen mellom Sandviken, Landås, Minde og 
Laksevåg,  i stor grad domineres av bilturer til/fra ytre bydeler, og interne turer. Gjennomgangsturer 
med bil som belaster dagens E39 og som ikke har målpunkt i «midtsonen», er nok vesentlig færre 
enn det mange oppfatter. Årsaken til dagens trafikkbilde er knyttet til stor aktivitet sentralt i Bergen. 
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Over en tredjedel av innbyggerne i kommunen bor innenfor «midtsonen», og over halvparten av 
arbeidsplassene er registrert her. I 2013 var det anslagsvis 32 tusen arbeidstakere som hver dag 
kjørte bil fra ytre områder til arbeid i «midtsonen». I tillegg finnes her en stor andel av byens service, 
handel, kulturtilbud og fritidsaktiviteter. 

De undersøkte konseptene gir klart ulike grader av reduksjon og omfordeling av trafikk, men 
omlegging av E39 vil ikke alene kunne gi en radikal endring av dagens trafikkbilde. Det vil fortsatt 
være mye biltrafikk igjen på dagens E39. Om målet er betydelig reduksjon av biltrafikk sentralt i 
Bergen er det derfor like viktig å fokusere på andre typer tiltak. Sammen med utvikling av gang-, 
sykkel- og kollektivtilbud, vil økte restriksjoner (trafikantbetaling, parkering mv) være uunngåelig 
dersom en ønsker en stor nedgang i biltrafikken. 

 

Vegstandard, og forbehold om fravik for tunnellengde og kryss i fjell 

Dersom en skal bygge ny E39-ringveg utenom Bergen og ny E39 videre til Nordhordlandsbrua, vil 
det være firefelts veg. Dette bestemmes både ut fra trafikkmengder og behovet for lange tunnel-
strekninger der to tuber er et krav i forhold til sikkerhet. Statens vegvesen har et stort ansvar for 
tunnelsikkerhet. Tunnellengder, opp mot 10-12 km, vil i begge konsepter være lengre enn «bør»-
kravet i vegnormalen. Kryss skal være planskilte og, i følge normalen, ligge i dagsoner. Topografi, 
krysskapasitet og tett utbygde byområder gjør at det i praksis ikke er mulig å planlegge Ringveg øst 
uten fravik for enkle tunnelrampekryss. Det finnes tilsvarende godkjente løsninger i Bergensområdet, 
men det må altså tas forbehold om fravik for tunnellengde og kryss i fjell. Søknader om fravik må 
behandles i en egen prosess i Statens vegvesen så snart en har et tilstrekkelig detaljert 
plangrunnlag til en slik søknad.  Mer omfattende og sammenkoblede tunnelsystemer med 
kryssløsninger i fjell vurderes ikke som sikkert, og er ikke aktuelt. Fartsgrense 80 km/t eller 100 km/t 
må fastsettes i senere planprosess. Det er i utredningen valgt en konservativ tilnærming med 80 
km/t, men også testet trafikale effekter med høyere fart.  

 

Nye vegtiltak vil gi noe økning i totalt trafikkarbeid (kjtkm) i Bergen kommune, og omfordeling 
av trafikk mellom indre og ytre områder 

For konsept «øst» og «vest» er det modellberegnet mange ulike varianter og kombinasjoner med 
alternativer i nord. Disse er sammenlignet med beregnet referanse (inkluderer blant annet bybane til 
Fyllingsdalen og Åsane). Alle beregninger med nye vegtiltak vil gi litt økning i totalt trafikkarbeid 
(kjtkm) i Bergen kommune dersom disse ikke kombineres med økte restriksjoner. Ringveg øst og ny 
E39 nord i Åsane er dermed ikke tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp. 

Økt trafikkarbeid i Bergen kommune totalt, inneholder omfordeling mellom indre og ytre områder 
(inkl. nye tunneler). Generelt kan en si at tiltak som leder mye trafikk vekk fra sentrale områder, også 
gir større økning i og mellom ytre bydeler og totalt i Bergen. I øvrige kommuner i modellområdet 
viser alle modellberegninger, også de med bare økte restriksjoner i Bergen, en marginal økning i 
trafikkarbeid.  

 

Klare trafikale forskjeller mellom konsept «øst» og «vest» 

For konsept «øst» og «vest» er det vurdert og beregnet mange ulike varianter og kombinasjoner 
med alternativer nord for Vågsbotn og Midtbygda. Disse vil naturlig gi noe ulike resultater. En kan 
likevel slå fast at det er klare forskjeller mellom de to undersøkte hovedkonseptene. Isolert virkning 
av konseptene, uten økte restriksjoner, er: 
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Figur 7.1 Trafikale virkninger av sammensatte hovedkonsept, uten økte restriksjoner  

 

 Konsept «øst» via Arna gir god kobling til E16, men liten/ingen trafikknedgang i Bergensdalen. 
Trafikken mellom Fjøsanger og Danmarksplass reduseres med inntil 5 prosent. Ringvegeffekten 
mellom områder i nord og sør oppveies her av flere forhold. En ny effektiv veg mellom Arna og 
Fjøsanger gir klar økning i etterspørsel både til og fra Arnaområdet og kommunene øst for Bergen. 
Videre vil dagens E16-trafikk som i betydelig grad går via Åsane, forskyves slik at mer trafikk 
kommer inn fra sør. Dette siste bidrar til at trafikken på dagens E39 mellom Nygårdstangen og 
Midtbygda reduseres med i størrelsesorden 15-20 prosent. Samlet økning i trafikkarbeid (kjtkm) i 
Bergen kommune er beregnet til +1,6 prosent. Innenfor dette ligger en omfordeling mellom 
trafikkarbeid i «midtsonen» (-5 prosent) og i resten av kommunen (+4 prosent). 

 

 Konsept «vest», med nord-sør rettet ringveg tett på Bergen sentrum, gir en kortere «bypass» for 
vesentlig større deler av trafikkvolumet på dagens E39. Dette vil i større grad avlaste de sentrale 
delene av Bergen, med en beregnet trafikknedgang på 20-35 prosent mellom Fjøsanger og 
Danmarksplass, og rundt 30 prosent mellom Nygårdstangen og Eidsvåg. Fra Eidsvåg til Tertnes- 
krysset vil trafikknivået være som i dag. Denne kortere ringvegen gir samtidig klart redusert kjøretid 
mellom nord og sør, og dermed større etterspørsel og nyskapt trafikk mellom ytre bydeler. Konsept 
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«vest» gir marginalt større samlet vekst i trafikkarbeid i Bergen kommune (+2,1 prosent) enn 
konsept «øst». Konseptet gir en klart større omfordeling mellom «midtsonen» (-12 prosent) og 
resten av kommunen (+7 prosent). Konsept «vest» med løsning N6 i nord gir tilsynelatende stor 
trafikkreduksjon i Midtbygda, men samlet sett er dette heller en liten  økning ved at trafikk 
omfordeles fra dagens E39 til sidevegnettet vest for denne. Dette er ikke uproblematisk. I N6 må 
Salhusvegen utvides til en viktig tilførselsveg/kollektiv-veg med  relativt mye trafikk.  

For konsept «vest» er det også gjort en tilleggsberegning med kobling til Nygårdstangen for å 
betjene trafikk mellom områder i sør og sentrumskjernen. Potensialet for trafikknedgang i 
Bergensdalen mellom Fjøsanger og Danmarksplass vil da øke, men det vil samtidig også 
biltilgjengeligheten til sentrumskjernen. En slik direkte kobling med portaler ved Fløyfjellstunnelen er 
teknisk krevende og kostbar, den er sårbar for trafikkoppstuving og kø, krevende for fysiske 
løsninger mot sentrum, og også vanskelig å anbefale fordi den gir et ekstra kryss i fjell (fravik) i en 
rundt 12 km lang tunnel.  

Konsept «vest» gir ikke direkte kobling til E16, som må gå i aksen Arna-Vågsbotn som i dag. 
Konseptet krever dessuten omfattende oppgradering av strekningen Arna-Midtun om bedre 
framkommelighet mellom tyngdepunkt i Bergen og E16 skal oppnås. 

 

Økte restriksjoner - alene og sammen med tiltak 

Dagens restriksjonsnivå, det vil si bompengetakst 45kr/19kr, inngår i beregnet referanse og de fleste 
andre modellkjøringene. For å teste effekter av økte restriksjoner er det i tillegg definert tre faste 
restriksjonspakker (RES1/RES2/RES3). Takstene i bomringen økes da med hhv. 25%, 50% og 
100%. Disse er testet alene hver for seg. I kjøringer der økte restriksjoner testes sammen med tiltak 
er «RES2» (takst +50%) valgt. I tillegg inneholder alle restriksjonspakkene følgende for området 
sentralt i Bergen: 

 2 av de 4 feltene på dagens hovedveger omgjøres til kollektivfelt (gir stor reduksjon i kjt.kapasitet) 
 Redusert fartsgrense til 50/60 km/t pga. sikkerhet ved kollektivfelt (gir også noe bedre kapasitet). 
 Økte parkeringsrestriksjoner 

 

Følgende kan oppsummeres om økte restriksjoner: 

 Økte restriksjoner alene gir beregnet 5-10% redusert trafikkarbeid i Bergen kommune avhengig av 
størrelsen på takstøkningen. Men, innføring av kollektivfelt sentralt med reduksjon i kjøretøykapasitet 
fra 4 til 2 felt, gir samtidig betydelig økt trengsel og tidsbruk. Særlig i sone Sandviken gir dette 
beregnet sammenbrudd i trafikkavviklingen. 

 Forsinkelsene blir mindre jo mer trafikk som prises vekk, men heller ikke dobling av takstnivå (RES3) 
er tilstrekkelig for å kompensere for reduksjon i kjt.kapasitet i Sandviken om kollektivfelt innføres her. 

 Modellresultatene tyder generelt på at det gir en krevende trafikksituasjon å innføre kollektivfelt på 
dagens hovedveger, og at det ikke vil være tilrådelig for dagens E39 i Sandviken. Dette gjelder 
uavhengig av om en ser på restriksjoner alene eller i kombinasjon med Ringveg øst-tiltak. 
Sambruksfelt («2+» eller «3+») ville eventuelt i større grad kunne opprettholde nødvendig kapasitet. 

 Økte restriksjoner gir god måloppnåelse på trafikkreduksjon, men økte forsinkelser og 
bompengeutlegg gir samtidig store negative utslag i trafikantnytte. 

 Beregnete effekter for konsept «øst» og «vest» oppnås bare dersom Ringveg øst er gratis å kjøre. 
Bompengefinansiering med bomsnitt på Ringveg øst må kompenseres med høyere takst sentralt for 
å gi samme effekt. 
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Figur 7.2 Trafikale virkninger med økte restriksjoner («RES2»).  
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Ny E39 nord i Åsane – hvilke alternativer finnes, og hvordan virker de isolert sett? 

Det er funnet og modellberegnet i alt 6 ulike løsninger N1-N6 for ny 
E39 i Åsane nord til Nordhordlandsbrua. Blant disse er N5 identisk 
med traseen i vedtatt planprogram (2012) for «Nyborgtunnelen». 
Løsning N4 er forkastet i silingsfase men er likevel testet for 
trafikale virkninger. 

Løsning N1 er å utvikle E39 i dagens korridor, hovedsakelig som 
dagløsning. Det er ikke kjørt transportmodellberegning med N1 
alene. Denne vil trafikalt i liten grad fravike fra løsning N2, og 
resultatene vil generelt ligge mellom beregnet referanse og 
resultatene for løsning N2. 

 Ny veg i nord bidrar isolert sett til en liten økning i trafikkarbeid (kjtkm) i Bergen kommune og i 
«midtsonen». Men, verken alene eller i kombinasjon med Ringveg øst vil det bety veldig store 
endringer i det totale trafikkvolumet sentralt i Åsane og Midtbygda. Vestlige løsninger N5 og N6 gir 
isolert sett litt større trafikkvekst (ÅDT) mot sentrum enn de i øst. Av de østlige alternativene er det 
særlig N3 som naturlig leder mest trafikk via Arna. Uheldig omfordeling av trafikk fra dagens E39 til 
sidevegnett i Midtbygda gjelder løsning N6 og N4. 

 Stor innkorting gjør at N6 og N5 gir beregnet minst vekst i kjørte kilometer, men samtidig flest biler 
på hovedvegen til og fra Nordhordland og mot sentrum og Bergen sør. I Midtbygda gir N6 og N5 
isolert sett ca. 2 prosent økning i kjtkm (trafikk i ny hovedvegtunnel i Sauråsen er da ikke medregnet 
for N5). Løsning N1-N3 vil her gi i størrelsesorden 3-5 prosent vekst. 

 For området Hylkje/Brurås vil tunnelløsninger N2-N6 alle gi i overkant av 80 prosent reduksjon i 
trafikkarbeid sammenlignet med referanse. Daglinje N1 vil gi en liten økning. 

 Beregnet trafikkøkning (ÅDT) på Nordhordlandsbrua viser hvordan de ulike alternativene N1- N6 
isolert sett påvirker etterspørselen til og fra Nordhordland. Generelt blir etterspørselen større jo 
lenger vest løsningen ligger med kortest reisetid til Bergen sentrum. Løsningene N1-N3 gir i 
størrelsesorden 5-9 prosent trafikkvekst (ÅDT) på Nordhordlandsbrua, mens N4-N6 gir beregnet 14-
17 prosent vekst (ÅDT). Busstilbud i nye tunneler kan redusere denne veksten noe.  

 
 

Ulike løsninger i nord i kombinasjon med Ringveg øst 

De to sammensatte hovedkonseptene «øst» og «vest» inneholder henholdsvis løsning N3 og N6 i 
nord sammen med østre og vestre ringvegkonsept. Det er også modellberegnet flere sammensatte 
konsept der andre løsninger i nord er logisk koblet sammen med øst- eller vestkonseptet. Konsept 
«øst» via Arna er testet sammen med løsningene N1-N5. Konsept «vest» kan foruten N6 kobles 
med N5, og de to løsningene N2 og N1 i øst. Enkelte av kombinasjonene er også testet med 
tverrforbindelser utenom Midtbygda. 

 I konsept «øst» via Arna vil N3 gi best ringvegeffekt, men også kombinasjon med løsningene N1 og 
N2 vil gi lignende hovedresultater. N1 skiller seg her fra de to andre ved at den ikke gir 
trafikkavlastning for området Hylkje-Brurås, og samtidig har lavere beregnet trafikkvekst på 
Nordhordlandsbrua. 

 Løsning N5 (vedtatt planprogram 2012) ligger for langt vest til å fungere godt sammen med konsept 
«øst». Uten økte restriksjoner sentralt vil trafikk mellom Bergen sør og Nordhordland velge rute via 
Nygårdstangen i stedet for Arna. I konsept «øst» kommer derfor N5 dårligst ut når det gjelder 
ønskede effekter på dagens E39 og i Bergensdalen. 
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 I konsept «vest» vil alle logiske løsninger i nord, med unntak av N6, gi noe økt trafikk (ÅDT) på 
dagens E39 gjennom Midtbygda. Dette gjelder også dersom en bygger konseptet uten ny 
vegløsning i nord (kun Fjøsanger-Eidsvåg). N6 gir trafikknedgang på dagens E39, men tilsvarende 
problematisk økning på sidevegnettet i Midtbygda. 

 Testede tverrforbindelser utenom Midtbygda ville være kostbare løsninger der det i praksis er svært 
krevende å finne gode/godkjente kryss og traseer. De teoretiske modelltestene viser at en slik 
tverrforbindelse kunne gi i størrelsesorden 45-65% trafikknedgang (ÅDT) på dagens  E39 i 
Midtbygda. Dette gjelder både i konsept «vest» og «øst», og forutsetter at forbindelsen ligger så 
langt nord i Blindheimsdalen (nær Vågsbotn) at gjennomgangstrafikk til og fra Nordhordland fanges 
opp. En tverrforbindelse ville samtidig gi noe økt trafikkarbeid (kjtkm) på sidevegnettet i Åsane. 

 

Tilkobling i sør – bare kryssprinsipp S2 med avramping fra Sjølinjen fungerer trafikalt og 
vurderes som gjennomførbart både i konsept «øst» og «vest».  Det må tas forbehold om 
godkjent fravik for tunnelrampekryss 

Hopskrysset er ikke egnet som tilkoblingspunkt for firefelts 
Ringveg øst. Dagens tofelts veg mellom Midtun og Hop, med 
Nesttuntunnelen og Hopstunnelen, har heller ikke kapasitet for 
mye mer enn dagens trafikk.  Det er heller ikke mulig å 
utelukkende koble Ringveg øst til Fjøsangerkrysset.  

Det eneste kryssprinsippet som vurderes som gjennomførbart i 
sør er at ny tunnel for E39 tar av fra Sjølinjen mellom Hopskrysset 
og Fjøsangerkrysset. Fra hovedtunnelen knyttes rampetunneler 
(halvt nord/øst- vendt kryss) til Fjøsangerlokket. Dette gir både 
god funksjonalitet med direkteført Ringveg øst, og tilstrekkelig 
kapasitet i Fjøsangerkrysset. Kryssprinsipp S2 i sør kan 
benyttes både i konsept «øst» og konsept. Prinsippet krever 
godkjent fravik for tunnelrampekryss. 

Kryssprinsippet for Sjølinjen/Fjøsanger medfører konflikt med eksisterende boliger, og også deler av 
reguleringsplan for Ny-Paradis. Statsminister Michelsens veg må stenges for gjennomkjøring. 
Geologiske forhold i området må undersøkes nærmere. 

 

Ringveg øst verken kan eller bør forlenges mot vest – dagens trafikkspredning er gunstig 

Tre prinsipp er undersøkt for å koble ringveg øst videre vestover mot 
Fyllingsdalen og Rv555 ved Liavatnet. Ingen av disse er mulige da de 
enten gir trafikalt sammenbrudd i Fjøsangerkrysset, eller ikke er fysisk 
byggbare i praksis. Trafikken til og fra vest er i dag spredd på 
Damsgårdstunnelen, Løvstakktunnelen, Straumevegen og 
Flyplassvegen. Trafikkberegningene viser at denne balanserte 
spredningen totalt sett er gunstig også om Ringveg øst etableres. 

 

 

 

Figur 7.3 Kryssprinsipp S2 

Figur 7.4 Dagens trafikk til/fra vest er fordelt på flere ruter, noe som 
totalt sett vil være gunstig også med Ringveg øst 

120 av 306



 Ringveg øst og E39 nord i Åsane 

 

 

 2016-08-24  |  Side 55 av 64 

 

Arna – ulike kryssprinsipp og tilkobling for ny E16 i konsept «øst» 

For konsept «øst» er det sett på ulike prinsipper for kryss og tilkobling av ny E16 i Arna: 

 «Høy» løsning ligger på kote 120 mellom Langedalen og dagens veg. Denne gir et kort og effektivt 
hovedvegsystem. Prinsippet gir mulighet til en vel 3 km lang dagstrekning der en får plass til både 
hovedvegkryss med direkteførte ramper mellom ringveg øst og ny E16 (4 felt), og et lokalvegkryss. 
Dagens vegsystem i Arna blir lokalveg. Ny E16 må legges på en høy viadukt på tvers over 
Arnadalen ved ASKO-terminalen. Ulempen med et slikt prinsipp gjelder særlig manglende mulighet 
til trinnvis utvikling. Alt må bygges samlet. Også for prosjektet E16 Arna-Stanghelle er det en 
utfordring Ringveg øst må være etablert i en denne kryssløsningen, dvs Ringveg øst må komme før 
eller samtidig med ny E16 mot Arna. 

 «Lav» løsning har en kortere dagstrekning i dagens vegkorridor ved ASKO-terminalen. Det vil her 
være mer krevende å få plass til hovedvegkryss med trompetkryss eller direkteførte ramper, men 
dette vurderes nå nærmere i planarbeid for E16 Arna-Stanghelle. Dette ringveg-prinsippet kan 
videreføres med en bypass-tunnel forbi Arna sentrum, enten til Festtangen ved Arnavågen eller 
Gaupås. Dagens vegsystem i Arna blir lokalveg som i retning sør knyttes til ringvegen med et halvt 
kryss («gaffel») i området ved Toro-fabrikken. Tilkobling mot nord kan da skje enten ved Festtangen 
eller Gaupås. Den store fordelen med «lav» løsning er muligheten til trinnvis utvikling. Ulempen 
sammenlignet med høy løsning er at ringvegen via Arna vil bli noe lenger. 

 

Ulike muligheter for etappevis utvikling 

De sammensatte konseptene for Ringveg øst gir ulike muligheter for etappevis utvikling. For begge 
konsept gjelder at en kan realisere Ringveg øst og ny E39 nord i Åsane på ulike tidspunkt.  
Funksjonelle og trafikale sammenhenger gir ingen absolutte bindinger for gjennomføringen. 

Ved konsept «vest» er effektene sentralt i Bergen i all hovedsak knyttet til den lange tunnelen 
mellom Fjøsanger og Eidsvåg som ikke kan deles i etapper. Aktuelle løsninger mot nord (N6, N5, 
N2, N1) vil marginalt svekke effektene sentralt i Bergen, og gi noe økt trafikk i Midtbygda.   

Forutsatt «lav løsning» i Arna kan konsept «øst» i større grad deles, med etapper nord og sør for 
Arna. Hver for seg gir disse marginal ringvegeffekt. Uten økte restriksjoner er det kun et 
sammenhengende konsept «øst» som gir vesentlige ringvegeffekter. Løsning N6, N5 og N4 fungerer 
ikke bra sammen med ringveg via Arna. 

Figur 7.5  «Lav løsning». Kryssplassering og innføring av ny 4 felts E16 henger her sammen. Aktuelle 
løsninger vurderes i arbeidet med silingsrapport og forslag til planprogram for jernbane/E16 Arna-Stanghelle. 
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Virkninger for kollektivtrafikken 

Det er gjort kvalitative vurderinger av konsekvenser for busstrafikken ved ulike alternativer for E39 
nord i Åsane og Ringveg øst.  Selv om det ikke er store forskjeller, vurderes konsept «vest» å være 
samlet sett noe bedre enn konsept «øst». Konseptene vil ikke endre konkurranse mellom bil og tog.   

Tabell 7-1 Oppsummering av virkninger for kollektivtrafikken 

0   = som i referansealternativet (som inneholder Bybanen til Åsane) 
+   = noe bedre enn i dag,   ‐    = noe dårligere enn i dag 
++ = bedre enn i dag   ‐ ‐  = dårligere enn i dag,    

 

Konfliktpotensial  

Konfliktpotensial er vurdert på et overordnet korridornivå. Faktiske konsekvenser må vurderes i 
formell planprosess med konsekvensutredning (KU) for aktuelle linje-alternativer/varianter.  

For Ringveg øst har konsept «øst» større konfliktpotensial enn konsept «vest» for nærmiljø og 
friluftsliv, naturmangfold og naturressurser. For kulturmiljø har begge konsept potensial for stor 
konflikt ved Fjøsanger.  For kulturmiljø har konsept «vest» ellers et lavt konfliktpotensial mens 
konsept «øst» har et høyere for dette temaet. Når det gjelder landskapsbilde er det stort 
konfliktpotensial i begge konsept. 

Tabell 7-2 Konfliktpotensial Ringveg øst 

 

 

 

 

 

For ny E39 nord i Åsane skiller løsning N2 og N6 seg ut med noe mindre konfliktpotensial enn de 
andre. Det er i første rekke landskapsbilde, samt nærmiljø og friluftsliv, som gir det største 
konfliktpotensialet for daglinje N1 i øst. 

Tabell 7-3 Konfliktpotensial ny E39 nord i Åsane  

 

Ringveg øst  Konsept «vest»  Konsept «øst» 

E39 Nordhordland‐Åsane  Alt N1  Alt N2  Alt N5  Alt N6  Alt N1  Alt N2  Alt N3 

Flatedekning  0  0  0  0  0  0  0 

Reisetid  
- Nordhordland 
- Åsane 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
++ 
+ 

 
++ 
0 

 
+ 
0 

 
+ 
0 

 
+ 
0 

Rutestruktur og leselighet  0  0  0  0  0  0  0 

Terminaler og knutepunkt  0  0  0  0  0  0  0 

Park & Ride  0  0  0  0  0  0  0 

Driftsøkonomi  +  +  +  +  0  0  0 

Konsekvens for Bybanen  0  0  0  0  +  +  + 

 Alternative konsept for Ringveg øst 

 Konsept «vest» Konsept «øst» 
Nærmiljø/friluftsliv Middels negativt Stort negativt 
Naturmangfold Lite negativt Middels negativt 
Naturressurs Lite negativt Stort negativt 
Kulturmiljø Stort negativt Stort negativt 
Landskapsbilde Stort negativt Stort negativt 

 Alternativ for E39 mellom Nordhordlandsbrua og Åsane 

 N1 N2 N3 N5 N6 

Nærmiljø/friluftsliv Stort negativt Lite negativt Lite negativt Middels neg. Lite negativt 
Naturmangfold Lite negativt Lite negativt Lite negativt Lite negativt Lite negativt 
Naturressurs Middels neg. Lite negativt Middels neg. Lite negativt Lite negativt 
Kulturmiljø Middels neg. Lite negativt Middels neg. Middels neg. Lite negativt 
Landskapsbilde Middels neg. Middels neg. Stort negativt Middels neg. Middels neg. 
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Investeringskostnader 

Et forenklet anslag med foreløpig vurdering av omfang og mengder viser forventet kostnad med 
usikkerhet på +/- 40 prosent: 

Tabell 7-4 Investeringskostnader, foreløpig anslag 

Konsept «øst» Kostnad 

Hopskrysset-Fjøsanger-Arna:  

Arna-Vågsbotn: 
Vågsbotn/Blindheim-Nordhordlandsbrua (N3): 
 
Samlet: 
 

8-9 mrd 
4-5 mrd 
5-6 mrd 

 
17-20 mrd 

Konsept «vest» Kostnad 

Hopskrysset-Fjøsanger-Eidsvåg: 9-10 mrd 

Griggastemma-Nordhordlandsbrua (N6): 

Samlet, uten tiltak i «østkorridoren»: 

5-7 mrd 

14-17 mrd 

Tilleggsbehov i «østkorridoren»:  

Ny E16 Arna-Vågsbotn: 4-5 mrd 
Oppgradering fv. 580 Arna-Midtun*: 

Samlet, med tiltak i «østkorridoren»: 

1-4* mrd 

19-26 mrd 

              * avhengig av ambisjonsnivå 

 

Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Det er liten grunn til å tro at forskjellen mellom konsept «vest» og «øst» vil være store og 
avgjørende.  I begge konsepter vil samlede tunnellengder med ramper kunne bli 20-30 km, og det 
kan derfor antas at årlige drifts- og vedlikeholdskostnader vil være i størrelsesorden 50-100 mill.kr.    
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Svar på spørsmål om Bymiljøtunnel, stenging av Torget/Bryggen, og bybane i Åsaneveien 

Det er gjennomført en rekke modellkjøringer for å svare på spørsmål om hvilken betydning Ringveg 
øst har for Bymiljøtunnel, stenging av Torget/Bryggen, og eventuell bybane i Åsaneveien. Sammen 
med vurdering av funksjonelle forhold har disse gitt grunnlag for følgende konklusjoner: 

 Stenging av snitt Torget/Bryggen/Kong Oscars gate, uten Bymiljøtunnel, gir uakseptabel høy 
trafikkvekst i Sandviksveien. Dette er samme konklusjon som i silingsrapporten for Bymiljøtunnelen 
(Bergen kommune, des. 2015). Et slikt tiltak ville også gi kun en svært sårbar tilkomst til hele 
Sandviken. Også dersom tiltaket gjøres i kombinasjon med økte restriksjoner vil trafikkveksten i 
Sandviksveien bli for høy. Dette ville også gi store ulemper for busstrafikken. 

 Bilfritt over Torget og Bryggen, kan bare oppnås ved å bygge Bymiljøtunnelen. Dette er samme 
konklusjon som i silingsrapport for Bymiljøtunnelen (Bergen kommune, des. 2015). Eventuell løsning 
med bare å stenge Bryggen, ikke Torget, betyr at all trafikk presses opp i Øvregaten. Det vises her til 
silingsrapporten for konsekvenser av dette. 

 Bymiljøtunnelen gir mest lokale virkninger i Sentrum og Sandviken. Tunnelen gir litt økning i 
trafikkarbeid i Bergen kommune. Dette skyldes primært noe økning i etterspørsel etter bilreiser til og 
fra Sandviken, ikke økt gjennomkjøring mellom Bergen vest/sør og Åsane. Tilpasninger i bomringen 
kan motvirke dette. 

 Bymiljøtunnelen påvirker i svært liten grad trafikken på Ringveg øst og vice versa. Dette gjelder både 
uten og med økte restriksjoner. Tiltakene kan i stor grad vurderes uavhengig av hverandre. 

 Verken med konsept «vest» eller «øst» kan Fløyfjellstunnelen overta funksjon som bymiljøtunnel. De 
samme forhold med uakseptabel trafikkvekst i Sandviksveien og kun en sårbar tilkomst til Sandviken 
vil da gjelde. Det vurderes heller ikke som løsbart å koble øvre og nedre nivå i Sandviken med nye 
tunnelramper til Fløyfjellstunnelen slik som med den anbefalte bymiljøtunnelen til Dokken. 

 Det er ikke mulig å legge bybane i Åsaneveien uten å forlenge Fløyfjellstunnelen (begge løp). 
Verken konsept «øst» eller «vest» vil redusere trafikken i Åsaneveien så mye at den kan avvikles på 
to felt. I praksis ville manglende kjøretøykapasitet da ramme busstrafikken ekstra hardt siden en 
med bybane i Åsaneveien heller ikke kan ha kollektivfelt. 

 Alternativene «3a» og «3b» med Bybanen i Åsaneveien krever forlenging av Fløyfjellstunnelen 
(begge løp) til Eidsvåg. Disse bybanealternativene kan ikke kombineres med konsept «vest», da det 
bare er mulig med ett kryss i Eidsvåg. 

 

Sammenhenger mellom Ringveg øst/E16 og lokalisering av ny godsterminal 

Jernbaneverket har i KVU (nov 2015) anbefalt at ny godsterminal plasseres i Rådal eller på 
Unneland. I den etterfølgende høringen og debatten om lokalisering har også alternativ ved Haukås 
og flere nye forslag til løsninger i Arnadalen vært med. Vurdering av funksjonelle avhengigheter og 
arealkonflikter gir grunnlag for følgende oppsummering: 

 Ny Ringveg øst via Arna (konsept «øst») vil tilnærmet være en forutsetning for å plassere gods-
terminal på Unneland eller i Arnadalen/Espeland. Terminal på Unneland vil kreve tilførselsveg til 
Ringveg øst og E16.  Hovedvegtilknytning vil da ligge i området mellom Espeland og dagens E16. 

 Dersom terminalplassering i Arnadalen skulle bli aktuelt, er det helt avgjørende at løsning ikke kan  
være i direkte arealkonflikt med mulig framføring og kryss for Ringveg øst/E16.  

 Terminalplassering i Rådal eller på Haukås vil ha god tilkobling til dagens E39, og ikke være 
avhengig av ny Ringveg øst. Også for disse lokalitetene vil det likevel være klart ønskelig med bedre 
tilknytning til E16. 
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7.2 Anbefaling fra Statens vegvesen 

 

 

1. Statens vegvesen anbefaler å gå videre med konsept «øst», med formell kommunedelplan 
for ny E39 Sjølinjen/Fjøsanger-Arna-Vågsbotn. Tiltaket må planlegges samlet, men samtidig 
kunne utvikles etappevis av hensyn til kostnader og mulig finansiering.  

 

2. Statens vegvesen forutsetter at Ringveg øst kombineres med økte restriksjoner i det 
sentrale byområdet for å gi vesentlig trafikkreduksjon og mulighet til omdisponering av 
dagens vegareal. Trafikantbetaling, parkeringstilbud, fartsgrenser mv. må avpasses slik at 
kollektiv- og/eller sambruksfelt på dagens hovedårer ikke fører til stor økning i trengsel med 
tilhørende ulemper for nyttetransport og økte utslipp. Bomsystem bør innrettes med et 
differensiert takstsystem som skjermer sentrale deler av Bergen for biltrafikk, men som 
samtidig også bidrar til å dempe biltrafikken i og mellom ytre bydeler. De beregnede trafikale 
virkningene av Ringveg øst er avhengig av å opprettholde kostnadsdifferansen mellom 
dagens bomring og ytre områder som i dag ikke har bompengesnitt. 

 

3. Statens vegvesen anbefaler prinsipp med «lav løsning» for nytt E16-kryss i Arna. 
Avgjørende for anbefalingen er mulighet for etappevis utvikling av Ringveg øst og behov for 
traséavklaring og mulig bygging for E16 Arna-Stanghelle før Ringveg øst. 

 

4. Ved en etappevis utbygging bør strekningen Arna-Vågsbotn prioriteres først. Formell 
planprosess må avgjøre om strekningen Arna-Sjølinjen/Fjøsanger skal bygges direkte eller 
eventuelt utvikles trinnvis som to tunnelparseller Arna-Helldal/Grimen, og Helldal/Grimen-
Sjølinjen/Fjøsanger. Omlegging av dagens E39 kan skje når Ringveg øst er fullført. 
Eventuell omklassifisering av dagens riksvegnett må vurderes senere, og vil blant annet 
avhenge av at havn og godsterminal flyttes ut av sentrum. 

 
 

5. Kryssprinsipp S2 må velges for Sjølinjen/Fjøsanger. Det må her søkes fravik for 
tunnelrampekryss så snart grunnlaget for en slik søknad er tilstrekkelig detaljert. 

 

6. Utredningen viser at Ringveg øst verken bør eller kan forlenges vestover mot Fyllingsdalen 
eller rv.555 ved Liavatnet. En balansert trafikkfordeling mellom Damsgårdstunnelen, 
Løvstakktunnelen, Straumevegen og Flyplassvegen er totalt sett gunstig. 

 

7. Statens vegvesen vil anbefale at valg for E39 nord for Vågsbotn tilpasses konseptvalget for 
Ringveg øst. Utredningen viser at bare de østlige alternativene med tunnelene i N3, N2 og 
daglinjen N1 fungerer godt sammen med Ringveg øst via Arna. Anbefalingen for Ringveg 
øst betyr samtidig at en da bør legge bort tidligere vedtatt trasé for «Nyborgtunnelen» med 
kryss ved Forvatn i Midtbygda.  

 
 

8. Statens vegvesen anbefaler at valg av alternativ for E39 nord i Åsane gjøres gjennom en 
kommunedelplan, og at løsningsprinsipp N3, N2, og N1 (daglinje) er med i videre formell 
planprosess.  
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7.3 Begrunnelse for anbefaling 

 

Tre valgmuligheter 

Spørsmålet om Ringveg øst og E39 nord i Åsane er sammensatt og krevende, uten enkle og 
entydige svar. Statens vegvesen mener utredningen har klargjort viktige forskjeller mellom de 
valgmulighetene en står overfor, og at det er åpent for alle å vurdere materialet som foreligger.        
En har også svart ut spørsmål i andre aktuelle plansaker der Ringveg øst er tema. 

Veldig forenklet står en overfor tre valgmuligheter (figur 7.2) i tillegg til «nullalternativet» (referanse): 

1. Ikke bygge ny E39, satse kun på økte restriksjoner 
2. Omlegging av E39 med konsept «vest» via Eidsvåg, med økte restriksjoner sentralt 
3. Omlegging av E39 med konsept «øst» via Arna, med økte restriksjoner sentralt 

 

Utredningen har gjort det tydelig at vurdering og vektlegging av mål er avgjørende for anbefaling og 
valg. Ingen av mulighetene gir her god uttelling på alle mål, verken å bygge ny E39 eller å la være. 
Det er vesentlige forskjeller på virkningen av konseptene, men det er også viktig å være tydelig på at 
Ringveg øst alene ikke vil gi en radikal endring av trafikkbildet i Bergen.  

 

Avgjørende for anbefaling  

Utredningen viser at konsept «øst» kombinert med økte restriksjoner ikke er en opplagt anbefaling. 
Både konsept «vest», og det å bare satse på økte restriksjoner, gir på flere områder bedre 
måloppnåelse og potensielt færre arealkonflikter. Statens vegvesen vurderer likevel at byområdet på 
lang sikt er best tjent med konsept «øst». Vektlegging av disse tre momentene er avgjørende for 
anbefalingen:   

1. Omlegging av E39 vil kunne gi nye muligheter for prioritering og styrking av tilbudet for gange, 
sykkel og kollektivtrafikk i sentrale byområder.  Slike positive tiltak er helt nødvendige for samlet 
god måloppnåelse og byutvikling. 

2. Konsept «vest» vil etablere et transporttilbud mellom nordre og søndre byområder med klart 
raskere kjøretid enn i dag. I et langt perspektiv vurderer vi det slik at konsept «vest» i størst grad 
vil invitere til uønsket bilbasert arealutvikling og persontransport mellom ytre byområder.  Med 
konsept «øst» vil kjøretid og «reisemotstand» mer være som i dag.   

3. Om en velger konsept «vest» må en langt på veg bygge konsept «øst» i tillegg.  E16 må da 
utvikles mellom Arna og Vågsbotn, mens fv. 580 mellom Arna og Midtun også må vesentlig 
oppgraderes med delvis ny trase. Med konsept «øst» inkluderes begge disse. En får et 
sammenhengende nasjonalt hovedvegnett som tangerer Bergen, og der E39 og E16 møtes i 
Arnadalen.    

 

 Bakgrunn og begrunnelse for anbefaling er videre utdypet i mer utfyllende vurderinger:  
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Vurdering:   Overordnete behov/mål i KVU for Bergensområdet 

Utredningen er en videreføring av KVU for Bergensområdet (2011, kap. 1.1) der overordnede behov, 
samfunnsmål og effektmål er beskrevet.  Valgmulighetene er kort vurdert mot disse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiltaksutløsende behov:   

Begge de to hovedkonseptene «øst» og «vest» bidrar til å sikre kontinuerlig god tilgjengelighet og 
effektiv transport i Bergensområdet.  De bidrar også til å styrke framkommelighet for kollektivtrafikk 
(og evt. sykkel) i hovedkorridorene inn mot Bergen sentrum.  Konsept «vest» vil gi større 
trafikkavlastning og være bedre enn konsept «øst» på dette.  Kun satsing på økte restriksjoner vil 
etter vår vurdering ikke kunne løse tiltaksutløsende behov i særlig grad. 

 Andre viktige behov:   

Kun satsing på økte restriksjoner vil være best for klimagassutslipp, nærmiljø/naturkvaliteter (færre 
inngrep) og restriktive tiltak.  Det kan også gi god score på behov som gjelder energiforbruk og 
støybelastning. Om restriksjonene omfatter kollektivfelt på hovedårene gir dette redusert biltrafikk 
men samtidig mye kø, trengsel og forsinkelser. Effektene i forhold til luftkvalitet er derfor usikre. 
Ingen av de to hovedkonseptene «øst» og «vest» vil bidra til reduksjon i klimagassutslipp og 
energiforbruk. De vil medføre inngrep i nærmiljø og naturkvaliteter, men kan samtidig avlaste 
bymiljøet sentralt i Bergen.  Både konsept «vest» og «øst» vil klart redusere sårbarheten og gi et 
mer trafikksikkert transportsystem.  De vil også etter vår vurdering gi bedre muligheter i forhold til 
universell utforming av transportsystemet. Konsept «vest» vil i større grad enn «øst» gi trafikk-
reduksjon som kan bedre luftkvalitet, og kan derfor samlet sett sies å løse andre viktige behov noe 
bedre enn konsept «øst».  

 Samfunnsmål (for samfunnet):   

Samfunnsmålet er utledet av tiltaksutløsende behov.  Kun satsing på økte restriksjoner vil bare i 
noen grad bygge opp under «transportsystem og utbyggingsmønster som gir god tilgjengelighet til 
viktige reisemål og effektiv transport for brukerne».  Etter vår vurdering vil både konsept «øst» og 
«vest» i klart større grad bidra til oppfylling av samfunnsmålet. Konsept «vest» gir noe bedre 
tilgjengelighet og effektiv transport for biltrafikk og kollektivtrafikk (kap 4.12). Samtidig vil konsept 

Figur 7.6  Behov, samfunnsmål og 
effektmål fra KVU (2011) 
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«vest» i større grad kunne fremme byspredning og et uheldig bilbasert utbyggingsmønster i 
ytterområdene.  

 Effektmål (for brukerne):   

Effektmål er utledet av samfunnsmålet. Det er i første rekke effektmål 1 og 3 som er relevante i 
denne saken (ingen av valgene vil i stor grad påvirke muligheten for sykkelvegnett i sentrale 
områder). Når det gjelder «full framkommelighet med forutsigbar reisetid og regularitet på 
kollektivstamrutene» viser utredningen at det skal svært høye bomsatser til om en skal innføre 
kollektivfelt og avvikle biltrafikken på to felt på hovedinnfartsårene. Dette er krevende også med 
ringveg øst, men i alle fall da enklere enn ved å kun satse på økte restriksjoner. Konsept «vest» vil gi 
større avlastning enn konsept «øst», og kan sies å være bedre på dette målet. Når det gjelder 
effektmålet «mindre trengsel med bedre framkommelighet for nyttetransport» vil det å bare satse på 
restriksjoner være klart negativt. Både konsept «vest» og «øst» vil her gi reelt alternative rutevalg 
utenom sentrum.    

 

Vurdering:  Restriksjoner og behov for omlegging av E39 

Alle vegtiltak vil føre til noe økning i samlet biltransport (kjtkm) i Bergen kommune. Om en ensidig 
vektlegger trafikkreduksjon og klimagassutslipp kan det derfor framstå som et attraktivt valg å la E39 
ligge som i dag og bare satse på økte restriksjoner. Det må i tilfelle svært høye bomtakster til dersom 
trafikken skal ned på et nivå som kan avvikles på to felt på dagens hovedveger sentralt i Bergen. 
Halvering av kjøretøykapasitet for å innføre kollektivfelt på E39/R555 gir beregnet stor økning i 
trengsel og tidsbruk, og i praksis sammenbrudd i trafikkavviklingen særlig i Sandviken. Økte 
restriksjoner er i alle tilfeller nødvendig om en ønsker betydelig trafikkreduksjon. Men, Statens 
vegvesen vurderer det slik at ensidig satsing på økte restriksjoner gir mange uheldige virkninger, 
kanskje særlig for næringstransporten dersom tiltakene baseres for mye på kø og trengsel. I en slik 
situasjon er vår vurdering at også gevinsten i forhold til lokal luftforurensning vil være diskutabel. 

Om en satser på omlegging av E39 med utbygging av Ringveg øst - kombinert med økte 
restriksjoner- vil det i normalsituasjon gi større trafikknedgang sentralt enn restriksjoner alene. Det vil 
samtidig gjøre det lettere å få aksept for omdisponering av dagens vegareal. Om E39 flyttes, og det 
gis et rimeligere rutevalg for gjennomgangstrafikken, vil det trolig også være enklere å innføre økte 
restriksjoner. Omlegging skaper nye muligheter til å prioritere og styrke tilbudet for gange, sykkel og 
kollektivtrafikk sentralt i Bergen. Helt klart er det også at ny hovedveg utenom Nygårdstangen og 
Fløyfjellstunnelen vil redusere dagens sårbarhet i vegsystemet. Vegtilbudet øst for Bergensdalen, 
særlig mellom Arna og Midtun, er i dag ikke egnet for større trafikkmengder eller tungtrafikk. En ny 
E39 vil gjøre det lettere å «tvinge» trafikk utenom Bergensdalen ved større hendelser eller i særlige 
tilfeller med inversjon og akutt luftforurensning. Alle disse momentene er også trekt fram som behov i 
KVU for transportsystemet i Bergensområdet (2011) 

 Samlet sett vurderer Statens vegvesen at det er riktig å gå videre med en formell planprosess med 
sikte på omlegging av E39, og at en slik omlegging må kombineres med økte restriksjoner for å gi 
god måloppnåelse. 

 For å få et sammenhengende og funksjonelt system med best mulig effekt bør valg for E39 nord i 
Åsane tilpasses det konseptvalget som gjøres for Ringveg øst. 
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Vurdering:   Valg mellom konsept «øst» og «vest» 

Om en forutsetter satsing på ny E39 er det ikke tvil om at konsept «vest» via Eidsvåg gir langt større 
effekt enn konsept «øst» når det gjelder trafikknedgang på dagens veg. Dersom det legges 
avgjørende vekt på dette målet, bør konsept «vest» velges.  

Statens vegvesen vurderer likevel at det er flere klare ulemper ved konsept «vest» som er viktig å få 
fram. Det gjelder trafikkforhold i Åsane, arealutvikling/byspredning, tunnellengder, etappevis 
utvikling, og totale investeringskostnader når en inkluderer behov for E16-kobling og oppgradering i 
østkorridoren. 

Konsept «vest» gir god virkning sentralt men isolert sett noe trafikkøkning i Åsane. Om en bygger 
konseptet uten ny vegløsning i nord, eller med en av de østlige løsningene N1-N3, vil en få noe 
trafikkøkning på E39 gjennom Midtbygda. En tverrforbindelse for å avhjelpe dette ser vi som lite 
realistisk både i forhold til fysiske muligheter og kostnader. Om den vestlige løsningen N6 velges i 
nord, vil nedgang på dagens E39 erstattes av en tilsvarende problematisk økning på sidevegnettet 
inklusiv Salhusvegen. Konsept «vest» gir klart best «ringvegeffekt», men etter vår mening vil et slikt 
effektivt nord-sør samband også i større grad invitere til bilbasert og uønsket byspredning på sikt.   

Begge konsepter krever fravik for tunnellengder og rampekryss i fjell. Hovedtunnelen i konsept 
«vest» (Sjølinjen-Eidsvåg) vil bli 11-12 km lang, rundt 1-2 km lenger enn i konsept «øst» (Sjølinjen-
Arna). Hovedtunnelen i konsept «øst» kan om ønskelig også kortes ned med en dagstrekning på 
tvers av Langedalen.  For konsept «vest» er det lite realistisk å finne mulige dagstrekninger på 
vegen mellom Sjølinjen og Eidsvåg. 

Utfordringer med høye kostnader/finansiering, arealkonflikter og behovet for formelle planprosesser 
betyr at Ringveg øst er et langsiktig tiltak. Særlig høye kostnader og finansiering tilsier at en bør 
velge en strategi som kan utvikles etappevis. Her vurderer vi det slik at konsept «øst» gir flere 
muligheter enn konsept «vest», også sett i forhold til utvikling av E16. Strekningen Arna-
Sjølinjen/Fjøsanger er i utgangspunktet en direkte tunnelforbindelse, men kan eventuelt også 
utvikles trinnvis som to tunnelparseller Arna-Helldal/Grimen, og senere Helldal/Grimen-
Sjølinjen/Fjøsanger. Om det velges prinsipp med «lav løsning» for nytt E16-kryss i Arna, gir det 
mulighet for Arna-Vågsbotn som eget byggetrinn. Samtidig gir det traséavklaring og mulig bygging 
for E16 Arna-Stanghelle før Ringveg øst. 

Med konsept «øst» kombineres ringveg med behovet for bedre framkommelighet mot E16.  For 
Statens vegvesen er det en hovedinnvending mot konsept «vest» at en da fortsatt vil sitte igjen med 
store investeringsbehov i østkorridoren. Dersom en velger å bruke den eneste mulige firefelts-
påkoblingen i sør til konsept «vest» via Eidsvåg, vil derfor framtidig E16 måtte gå via Vågsbotn som i 
dag. Slik vi ser det, må E16 Arna-Vågsbotn da utvikles til fire felt både utfra krav til tunnelsikkerhet, 
byutvikling i Arna, og som en videreføring av E16 Arna-Stanghelle. Samtidig kreves en betydelig 
oppgradering av dagens Fv580 mellom Arna og Midtun. Selv om den opprettholdes som fylkesveg 
vil denne fortsatt ha mye trafikk mellom E16 og Bergen sør. Her er det ikke bare Grimesvingene som 
i dag er problemet. Langs hele strekningen er det randbebyggelse og utfordringer til nærmiljø. Det er 
vanskelig å finne andre gode muligheter enn at «oppgradering» i praksis betyr å bygge ny veg mye i 
tunnel. Trafikkmengder gir da også her krav om to tunneltuber. Fire felt må minst føres forbi 
Grimesvingene i retning Helldal. Det er her utfordrende å videreføre en oppgradert daglinje (to eller 
fire felt) til Midtun. Strekningen Midtun- Hop har ikke kapasitet til vesentlig trafikkøkning, og er ikke 
praktisk mulig å utvikle til firefelts veg. 

 Statens vegvesen vurderer at byområdet er best tjent med konsept «øst» via Arna. Særlig viktig er at 
konsept «øst» samtidig vil løse behovene for utvikling av vegnettet i østkorridoren, noe konsept 
«vest» ikke gjør. Valg av alternativ i korridoren må avklares i en kommunedelplan.  
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 Utfordringer med høye kostnader/finansiering (17-20 mrd), arealkonflikter og behovet for formelle 
planprosesser, betyr at Ringveg øst er et langsiktig tiltak. Løsning må planlegges samlet, men gi 
mulighet for etappevis utvikling. 

 

 

Vurdering:  Valg av E39-løsning nord for Vågsbotn 

Statens vegvesen vurderer at valg for E39 nord i Åsane bør tilpasses valget for Ringveg øst. 
Utredningen viser at bare de østlige alternativene N3, N2 og N1 (daglinje) fungerer godt sammen 
med Ringveg øst via Arna. 

Mål som kan knyttes til E39-løsning nord i Åsane gjelder særlig økt trafikksikkerhet, effektiv transport 
med styrking av bo- og arbeidsmarkedsregionen Bergen-Nordhordland, trafikkavlastning for 
Midtbygda og området Hylkje-Brurås, og reduserte klimagassutslipp. 

Generelt vil alle nye løsninger i nord bidra til noe økning i trafikkarbeid (kjtkm) og klimagassutslipp. 
Som for Ringveg øst bør en derfor bare satse på restriksjoner og ikke gjøre noe med dagens veg om 
en ensidig vektlegger dette målet. Særlig ut fra hensynet til trafikksikkerhet vurderer Statens 
vegvesen at dette ikke er en god strategi. Dagens veg har store utfordringer med ulykker, 
randbebyggelse og avkjørsler. Uavhengig av andre mål, er vår vurdering at dette er god nok grunn til 
å planlegge en ny E39-løsning. 

I tillegg til styrking av bo- og arbeidsmarkedsregionen Nordhordland-Bergen, har ønsker om tett 
byutvikling i området langs Steinestøvegen vært et mål og argument i tidligere prosess rundt 
«Nyborgtunnelen». Statens vegvesen registrerer at Bergen kommune i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel, vurderer på nytt om det er riktig å satse på tett byutvikling her. Dersom 
planene om tett byutvikling tas ut av kommuneplanen og erstattes av andre arealformål, vurderer 
Statens vegvesen det slik at også daglinje må inngå i videre planprosess. Løsning N1 er vurdert å ha 
stort konfliktpotensial med nærmiljø og friluftsliv, middels konfliktpotensial med landskap, 
naturressurser og kulturmiljø, og lite konflikt med naturmangfold. Dette er på ingen måte ubetydelige 
konflikter. Men, om videre tett byutvikling legges til side, er konfliktene heller ikke særskilt høye 
sammenlignet med andre steder der veg normalt vurderes i dagløsning. Det vil her være forståelig 
om direkte berørte og andre interessenter ønsker veg i tunnel, men for Statens vegvesen og 
samfunnet må dette også holdes opp mot høyere investerings- og driftskostnader. Særlig løsning N2 
vil her være en lang og kostbar tunnel som i stor grad går parallelt med N1 uten å være mye kortere. 
Løsning N3 er ikke god eller aktuell som selvstendig løsning i nord dersom E39/Ringveg øst ikke 
legges via Arna. Løsningene N5 og N6 fungerer ikke godt sammen med konsept «øst» via Arna.  

 Statens vegvesen mener at valg mellom løsningene N1 (daglinje), N2 og N3 må gjøres i en 
kommunedelplan.  

 Anbefaling av Ringveg øst via Arna betyr at en bør legge bort tidligere vedtatt trasé N5 for 
«Nyborgtunnelen» med kryss ved Forvatn i Midtbygda. 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Knut Harald Frøland Arkivkode: FA-X31
Arkivsaksnr: 14/445 Løpenr: 16/8634
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 17.11.2016 083/16 KHFR

NÆRPOLITIREFORMA - UTTALE FRÅ SAMNANGER KOMMUNE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune støttar politimeisteren i Vest politidistrikt sitt forslag om ny tenesteeining
Kvam med tenestad i Kvam, Fusa og Tysnes.
For at målsettinga med Nærpolitireforma også skal vere mogeleg å oppnåast i Samnanger kommune
forventar me at politikontakt får eige kontor på kommunehuset i Samnanger. Politikontakt bør som
minimum ha fast kontortid ein dag kvar veke i og bør tilby tilsvarande tenester som dagens
lensmannskontor på Bjørkheim. Samnanger kommune meiner at denne løysinga vil vere langt
rimeligare enn dagens løysing samt at den vil bidra til at målsettinga med nærpolitreforma vert
oppnådd i Samnanger kommune.

Dokument som er vedlagt:
Nærpolitireforma - Innbyding til høyring - Vest politidistrikt sin tenestestads- og
tenesteeiningsstruktur
Bergen kommune.pdf
Forslag ny tenestestadstruktur Vest pd 21.10.2016.pdf
Hordaland_SF_.pdf
epost: Nærpolitireforma - Innbyding til høyring - Vest politidistrikt sin tenestestads- og
tenesteeiningsstruktur
Arbeidsgruppa sitt forslag til plassering av tenestestader og deira tenesteeiningar.pdf
RapportGDE_innstilling til PM.pdf
Vedlegg 1 Kart_alt 1 og 2.pdf
Vedlegg 2 ROSvurdering Orgstruktur.pdf
Vedlegg 3 ROSvurdering Orgstruktur BG.pdf
Nærpolitireforma - Arbeidsgruppa sitt forslag til plassering av tenestestader og deira
tenesteeiningar
Framlegg frå Samnanger kommune - Geografiske driftseiningar i nye Vest politidistrikt
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Framlegg frå ordførarane i Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og
Ulvik 24.08.16

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Nærpolitireforma handlar om at politiet skal bli endå betre på å skape tryggleik der folk bur og
ferdast i det daglege. Noreg har ein kompetent politistyrke, som på fleire områder er blant dei
fremste i verden. Likevel er ikkje norsk politi godt nok rusta for å løyse sitt samfunnsoppdrag på en
best mogeleg måte.
Overordna målsetting med nærpolitireforma er ”eit nærpoliti som er operativt, synleg og
tilgjengeleg, og som har kapasitet til å førebygge, etterforske og påtale kriminelle handlingar, og
sikre innbyggjarane sin tryggleik. Det skal utviklast eit kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der
folket bur. Samstundes skald et utviklast robuste fagmiljø som er rusta til å møte dagens og
morgondagens kriminalitetsutfordringar.”
Seks delmål skal bidra til at den overordna målsettinga kan nåast:

1. Eit meir tilgjengeleg og tilstadeverande politi med god lokal forankring og samhandling.
2. Eit meir samordna politi som leverer likare polititenester med betre kvalitet over heile landet.
3. Eit politi med meir målretta innsats på førebygging, etterforsking og beredskap.
4. Eit politi med betre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringar.
5. Eit politi som skaper betre resultat i ein kultur prega av openheit og tillit, gjennom god leiing og
aktivt medarbeidarskap.
6. Eit politi som arbeider meir effektivt ved å ta i bruk betre metodar og ny teknologi.

Samnanger kommune har ved ordførar deltatt i styringsgruppe for Nærpolitireform i Politidistrikt
vest kor det halden møter 05.09.16 og 05.10.16. I tillegg har Samnanger kommune v/ ordførar gitt
to innspel til mogelege strukturløysingar.

Vurderingar og konsekvensar:

Samnanger har i dag felles lensmannskontor med Kvam og me har eige lensmannskontor på
Bjørkheim med opningstid onsdag og fredag. I Politimeisterens forslag til ny struktur er dagens
lensmannskontor på Bjørkheim foreslått nedlagt.

Justisdepartementet har bestemt at alle kommunar skal ha en politikontakt. Den skal erstatte eller
utvide lensmannsrolla. Politikontakten skal vere tilstades i kommunen han eller ho har ansvar for,
ein eller fleire dagar i veka. Politikontakten skal blant anna arbeide med førebygging, vere
tilgjengeleg fysisk og digitalt, innhente og levere kunnskap om sin kommune og delta i politirådet.
Politikontakten opparbeider lokalkunnskap noko som blir brakt vidare til andre i etaten.

Det vil vere ein fordel at politikontakt og/ eller andre polititenestemenn som soknar tenestaden er
busett i Samnanger kommune. Dette vil gje større lokalkunnskap og lokal forankring som er viktige
føresetnadar i førebyggande og medverkande politiarbeid.
For at målsettinga med Nærpolitireforma også skal vere mogeleg å oppnåast i Samnanger kommune
er det hensiktsmessig at politikontakten får eige kontor på kommunehuset i Samnanger.
Politikontakt bør som minimum ha fast kontortid ein dag kvar veke. Politikontakt bør tilby
tilsvarande tenester som dagens lensmannskontor på Bjørkheim. Ei slik løysing vil vere langt
rimeligare enn dagens løysing og at det vil bidra til at målsettinga med politireforma kan oppnåast i
Samnanger kommunen trass i at me mister dagens politikontor på Bjørkheim.
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Ny operasjonssentral i Vest politidistrikt skal drive aktiv styring av alle operative patruljar.
Samnanger kommune sin sentrale geografiske plassering i Hordaland tilsei at det truleg i berre
sjeldne tilfeller vil vere operative patruljer langt frå Samnanger slik at beredskapssituasjonen i
Samnanger truleg vil ha akseptable vilkår.
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Vest politidistrikt   

Politimeisteren Tlf: 55 55 63 00 Org. nr.: 
Post: Postboks 285 Sentrum, 5804 BERGEN Faks: 55 55 65 50 Giro: 
Besøk: Allehelgensgate 6 E-post: post.vest@politiet.no www.politi.no 
 

INNBYDING TIL HØYRING - VEST POLITIDISTRIKT SIN TENESTESTADS- 

OG TENESTEEININGSSTRUKTUR 

 

Det vises til fullmakt frå Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartement som gjeld delegering 

av myndigheit til å fastsetje endringar i organisasjonsstrukturen til politiet etter politilova § 16, 

3. ledd til Politidirektoratet av 18. februar 2016 ref. 16/227 og oppdragsbrev frå 

Politidirektoratet til Politimeistarane av 1. juni 2016 ref. 2016/01157, punkt 3.3, 3. avsnitt, 

siste kulepunkt og punkt 4.2, 3. kulepunkt. 

 

Kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane inviterast med dette til høyring med 6 vekers 

frist om politimeisteren sitt forslag til endring av tenestestad- og tenesteeiningsstruktur i Vest 

politidistrikt. 

 

Høyringsfristen er satt til torsdag 1. desember kl. 2359. Høyringssvar sendast Politimeisteren i 

Vest politidistrikt. 

 

Politimeisteren skal innhente synspunkt frå kommunane og arbeidstakarorganisasjonane lokalt 

før tilråding sendast til Politidirektoratet.  

 

Kommunane skal og kunne uttale seg om geografiske endringar i dei geografiske 

driftseiningane sine ansvarsområde. Kommunane skal og kunne seie noko om eventuelle 

endringar i lokaliseringa av leiinga i dei geografiske driftseiningane, dersom lokalisering av 

driftseiningane si leiing vil føre til ei vesentleg flytting av arbeidsplassar. 

 

Mål for Nærpolitireforma 

Justis- og beredskapsdepartementet har vedteke følgjande effektmål i sitt 

oppdragsdokument om nærpolitireforma: 

 Eit politi som er meir tilgjengeleg og til stade med god lokal forankring og 

samhandling 

 Eit meir einsarta politi som leverer like polititenester med betre kvalitet i heile landet 

 Eit politi med meir målretta innsats på førebygging, etterforsking og beredskap 

 Eit politi med betre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 

erfaringar 

 Eit politi som skapar betre resultat i ein kultur prega av openheit og tillit 

Kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane  

Fagforeiningar i Vest politidistrikt  

 

 

Kopi: Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane,  
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gjennom god leiing og aktivt medarbeidarskap 

 Eit politi som arbeider meir effektivt ved å ta i bruk betre metodar og ny teknologi 

 

Tenestetilbodet ved tenestestadene 

 

Tenestestadene er ein politistasjon eller lensmannskontor, og skal ivareta følgjande 

kvalitetskrav:  

 Ta imot meldingar, søknader og andre førespurnader, samt gje publikum rettleiing om 
politiets tenestetilbod  

 Bidra til eit kvalitativt løft for etterforskingsarbeidet  

 Tenestestadane skal ha fleksible opningstider som gjer det mogleg å få gjort tenester 

hos politiet utanfor kontortid minst ein dag i veka  

 Tenestestadane lokaliserast slik at minst 90 % av innbyggjarane i politidistriktet har 

maksimalt 45 minuttar køyretid til næraste tenestestad  

 

Leiar av tenestestad kan vere lensmann eller politistasjonssjef. 

 

Oppgåver som ligg til tenesteeiningane  

 

Tenesteeiningane er eit geografisk område som kan ha fleire tenestestader og skal ivareta 

følgjande oppgåver:  

 Levere ressursar til vakt- og patruljetenesta  

 Ha publikumsekspedisjon  

 Kriminalitetsførebyggande arbeid  

 Etterforske det store fleirtal av straffesaker  

 Ha kontakt med samarbeidspartnarar  

 Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgåver  
 
Leiar av tenesteeining kan vere lensmann eller politistasjonssjef. 

 

Ein geografisk driftseining kan innehalde fleire tenesteeiningar. Leiar av geografisk driftseining 

skal og vere leiar av ein tenesteeining og leiar av ein tenestestad. 

 

Kva inneber oppgåvene og krava til tenestetilbodet? 

 

Definisjonar:  

Tenestestad: Politistasjon eller lensmannskontor (ein fysisk stad) 

Tenesteeining: Eit geografisk område som kan innehalde fleire tenestestader 

Geografisk driftseining: Eit geografisk område som kan innehalde fleire tenesteeiningar 

 

Leiar av tenestestad kan vere lensmann eller politistasjonssjef. 

Leiar av tenesteeining kan vere lensmann eller politistasjonssjef. 

Leiar av geografisk driftseining skal og vere leiar av ein tenesteeining og leiar av ein 

tenestestad. 

 

Kva skal ein tenestestad vere? 

Tenestestadene er dei lokale lensmannskontora og politistasjonane, og dei skal levere 

etterforsking og politioperativ teneste.  Dei skal vere meir enn eit "polititorg" eller ein 

informasjonsskranke. Tenestestaden skal ut frå definisjonen utføre oppgåver som inneber at 

det må vere politiutdanna tenestepersonar ved tenestestaden.  
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Saman med andre tenestestadar i same eller andre tenesteeiningar, og vanlegvis innan same 

geografiske driftseining, vil dei ha vaktsamarbeid. Dette kan vere i form av heilkontinuerleg 

teneste eller beredskaps- eller heimevakt, eller ein kombinasjon av desse.  

 

Vest politidistrikt vil arbeide for at vi får fleire patruljer i aktiv patruljeteneste og vi vil då 

trenge mindre beredskaps- og heimevaktteneste i framtida. Heimevakt er ikkje ein effektiv 

tenesteform og når uttrykking er naudsynt kostar ordninga mykje pengar og 

personalressursar. Difor vert terskelen for når mannskapa rykkjer ut frå heimevakt høgare enn 

naudsynt. Endringa av arbeidsmetodikk, sjå avsnitta om Politiarbeid på staden og Felles 

straffesaksinntak nedanfor, vil vere eit viktig bidrag til å flytte fleire polititenestepersonar ut av 

kontora og ut i operativ patrulje- og etterforskingsteneste. 

 

Tenestestadene skal ha fleksible opningstider som gjer det mogleg å få gjort tenester hos 

politiet utanfor kontortid minst ein dag i veka. Vanlegvis vil ein tenestestad ha open 

ekspedisjon i kontortida. 

 

Tenestestadene skal bidra til tenesteeininga sitt kriminalitetsførebyggande arbeid. 

Politikontakten er her eit viktig verkemiddel. Politikontakten skal vere ein erfaren 

polititenesteperson som har god lokalkunnskap og helst eit godt nettverk i kommunen. I tillegg 

skal sjølvsagt polititenestepersonane som driv med vakt- og patruljeteneste drive med 

kriminalitetsførebyggande arbeid. Det gjer dei i stor grad berre ved å vere meir til stades i sine 

lokale miljø. Kriminalitetsførebyggande arbeid skal ikkje berre drivast av politikontaktane og 

andre tenestepersoner som vi avset berre til denne typen teneste. Førebygging skal vere 

politiet sin hovudstrategi. Politikontakten skal bidra til betre koordinering av kommunane og 

politiet sitt kriminalitetsførebyggande arbeid. Her må det gjerast lokale tilpassingar i dei ulike 

kommunane som kan avtalast i Politiråda. 

 

Etterforskinga av dei fleste typar straffesaker skal skje i dei geografiske driftseiningane, men 

for å sikra raskare handsaming og likare prioriteringar av sakene skal det opprettast eit såkalla 

Felles straffesaksinntak i alle dei 12 nye politidistrikta.  Målet med Felles straffesaksinntak er 

at så mange straffesaker som mogleg skal kunne sluttførast så tidleg som mogleg, før dei 

fordelast til tenestestadane, sjå avsnittet om Felles straffesaksinntak nedanfor. Dei 

straffesakene som ikkje finn si løysing innan den tida Felles straffesaksinntak arbeider med 

dei, vil i all hovudsak bli etterforska ved tenestestadane og tenesteeininga desse høyrer under. 

Nokre sakstyper og nokre enkeltsaker er likevel så komplekse, omfattande eller alvorlege at 

dei krev ei eiga etterforskingsgruppe med særskilt kompetanse. Desse sakene kan bli 

etterforska ved andre einingar, til dømes Felles etterforskingseining for heile Vest politidistrikt. 

 

Tenestestadene skal ha kontakt med samarbeidspartnarar. Politikontaktane er nemnt. I tillegg 

vil nokre tenestestader ha kontakt med Brannvesen, helsetenester, ambulanse, NSB, Statens 

Vegvesen, Fylkeskommune, Forsvaret, særskilte objekt, skular mv. Tenesteeininga skal vere i 

stand til å ivareta denne lokale kontaktrolla, som i praksis vil utførast av tilsette ved dei 

enkelte tenestestadene. 

 

Tenesteeiningane 

Tenesteeiningane skal samla levere tilstrekkeleg ressursar til vakt- og patruljeteneste i sitt 

område. Tenesteeininga skal ha fokus på kriminalitetsførebyggande arbeid, slik det er omtalt 

for tenestestadene. Den skal også ha kontakt med samarbeidspartnarar, og sikre god dialog og 

samhandling med desse. Fleksible opningstider ved tenestestadene er kommentert tidlegare. 

Minst ein tenestestad i tenesteeininga må ha langope minst ein dag i veka slik at publikum kan 

få gjort polititenester utanfor arbeidstida. Dette treng ikkje vere den same kvar dag. 
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Tenesteeiningane skal etterforske det store fleirtal av straffesaker, og samla bidra til kvalitet 

på etterforskingsarbeidet innan den geografiske driftseininga. Politiet skal gjennom 

nærpolitireforma heve kvaliteten på etterforskingsarbeidet. Dette skal skje ved hjelp av likare 

prioriteringar, raskare saksavgjerd, betre leiarkompetanse innan etterforskingsfaget og eit 

formelt krav til årleg godkjenning og vedlikehald av kompetanse for etterforskarar ved 

tenesteeiningane, sjå avsnittet om etterforskingsløftet.  

 

Tenesteeininga skal samla, ved tilhøyrande tenestestader, utføre sivil rettspleie- og 

forvaltningsoppgåver. Dei sivile rettspleieoppgåvene er først og fremst tvangssaker (saker 

etter tvangsfullbyrdingslova), men og gjeldsordningssaker og sekretariat for forliksråda. Disse 

oppgåvene kan bli gjort i samarbeid mellom fleire tenestestader eller i samarbeid med 

Namsfogden i Bergen. Overordna ligg dette ansvaret hos den geografiske driftseininga, og 

Felles eining for sivil rettspleie, i politidistriktet.  

 

Forvaltningsoppgåver skal tenesteeiningane kunne handtere. Dette gjeld våpensaker, 

førarkortsaker, pass, vaktselskap, løyver og utlendingssaker. Nokre av disse oppgåvene er 

komplekse og krev spesiell utdanning eller kompetanse. Disse behandlast i samarbeid med 

andre tenestestadene i tenesteeininga, eller saman med Felles eining for forvaltning eller Felles 

eining for sivil rettspleie.  

 

Til slutt er det krav om at tenestestadene i tenesteeininga er lokalisert slik at 90% av 

innbyggjarane i politidistriktet kan nå sin næraste tenestestad innan 45 minuttar, viss ein 

køyrer langs veg eller veg i kombinasjon med ferje. Den næraste tenestestaden treng ikkje 

vere tenestestaden i eigen kommune, i eigen tenesteeining eller eigen geografisk driftseining. 

For nokre innbyggjarar kan næraste tenestestad vere eit anna lensmannskontor eller 

politistasjon enn den som ligg i eigen kommune eller som ein etter geografisk inndeling høyrer 

til. 

 

Endring av arbeidsprosessar - "Politiarbeid på staden" 

Politiarbeid på staden er eit prosjekt kor målet er at fleire saker ferdigstillast på staden for 

hendinga. Meir effektiv bruk av informasjonsteknologi gjer politipatruljen i stand til å behandle 

saker utan opphald. Prosjektet er no i gjennomføringsfasa i Vest politidistrikt og vi har starta 

med opplæringsaktiviteter. Det er mykje nytt i denne metodikken som vil kome innbyggjarane 

til gode. Det har vore 3 pilotdistrikt for konseptet sidan 2014. Dette er tidlegare Rogaland 

politidistrikt (Stavanger og Sandnes), tidlegare Vestfold politidistrikt og Troms politidistrikt. 

Pilotdistrikta omtalar arbeidsmetoden som ein revolusjon innan politiarbeidet. 

 

Vest politidistrikt vil nytta iPhone og iPad til opptak av lydavhøyr på staden for den hendinga 

som skal undersøkast. På denne måten kan avhøyr av fornærma, vitne, mistenkte og andre 

takast direkte på staden og avhøyret kan leggjast direkte inn i politiet sitt straffesakssystem. 

Avhøyret kan spelast av direkte på datamaskina til politietterforskaren eller påtalejuristen som 

skal avgjere saka. Dei tekniske hjelpemidla gir moglegheit for å ta bilete og video av bevis og 

sende dei direkte til Operasjonssentralen, eller leggje dei direkte inn i straffesaka. På 

beredskapssida vil patruljane ha tilgang til felles kartverk, dei vil sjå andre patruljar sine 

posisjonar og dei vil kunne lese og dele både sentralt og lokalt planverk. Dette har vist seg 

viktig ved større hendingar der dei lokale patruljane forsterkast av patruljar frå andre delar av 

distriktet.  

 

Etterforskinga skal i større grad skje ute på staden og i mindre grad inne på kontoret. Det vil 

føre til at patruljane i mindre grad blir avhengige av å oppsøke eit kontor for å skrive rapportar 

etter å ha vore på ein åstad. Publikum vil i større grad sleppe å møte hos politiet på 
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lensmannskontoret eller politistasjonen for å gje politiforklaring. Erfaringar frå pilotane tilseier 

at politiarbeid på staden gjer at saker kan avgjerast raskare og at fleire saker blir løyst. I 

tillegg aukar rettstryggleiken for både fornærma, vitne og mistenkte, sidan forklaringane er 

teken opp på lyd.  

 

Etterforskingsløftet 

Etterforskingsløftet skal betre kvaliteten i etterforskinga. Med kvalitet meinast i denne 

samanhengen ikkje berre kor grundig og riktig sakene er etterforska, men og om dei har fått 

ei riktig prioritering og kor raskt dei er avgjorde. Felles straffesaksinntak for Vest politidistrikt 

er ein del av dette, sjå avsnittet nedanfor.  

 

Etterforskingsløftet skal gi etterforskingsleiarar meir kompetanse innan leiing av 

straffesaketterforsking. I tillegg skal kvar einaste medarbeidar som arbeider med etterforsking 

som fag, få årleg opplæring og gå gjennom ei årleg godkjenning. Godkjenninga skal avdekke 

om etterforskaren har høg nok kompetanse til å kunne gjere etterforskararbeid. Fyller 

vedkommande ikkje krava, må han eller ho tilførast meir kompetanse. 

 

Felles straffesaksinntak 

Politiet har i dag ei utfordring med lange ventetider før ei straffesak blir avgjord. Samtidig har 

ei rekkje undersøkingar vist at kvaliteten på arbeidet med straffesakene er  ulik, avhengig av 

kor hendinga har funne stad. Vi veit også at politiet prioriterer like saker ulikt, sjølv innanfor 

det same geografiske området. Eit felles straffesaksinnstak har derfor som mål å sikre lik 

prioritering og jamn kvalitet på all etterforsking. Vidare vil tidleg involvering av 

etterforskingsleiing, påtale og andre spesialiserte tenester sikre betre kvalitet, nærare 

hendingane, altså så tidleg som mogleg etter at hendinga har funne stad. Det skal likevel 

fortsatt vere slik at like saker kan prioriterast ulikt, viss det trengs ut frå lokale omsyn. 

 

Felles straffesaksinntak er ein funksjon som er under etablering for å kople på straffesaksleiing 

og påtalekompetanse allereie når politipatruljen er på staden, slik at saka kan få den riktige 

prioriteringa. I Felles straffesaksinntak skal taktiske etterforskingsleiarar saman med 

påtalejuristar og kontorstøtte overvake saksstraumen i heile Vest politidistrikt og setje i verk 

nødvendige etterforskingstiltak.  

 

Bakgrunn for å endre organisasjonsstrukturen i politiet 

Gjørv-kommisjonen peikte på mykje som ikkje fungerte godt nok i politiet. Organiseringa 

understøtta ikkje føremåla, kommunikasjonen var for dårleg, ressursane fann ikkje kvarandre, 

det var ikkje tilstrekkeleg med mannskap i operasjonssentralane og moderne teknologi som 

var tilgjengeleg var ikkje tatt i bruk.  

 

Politianalysen (NOU 2013: 9 Eitt politi – rusta til å møte framtida sine utfordringar, levert 19. 

juni 2013) bygde vidare på dette og framheva at økonomiske ressursar ikkje vart nytta 

effektivt. Politiet har spart seg til ”fant” på mange område med utslitne kjøretøy, dårlege IKT 

system og løysingar, ingen system for fagleg utvikling osv. Dette har i sin tur leia til ulik 

kvalitet mellom politidistrikta og manglande erfaringslæring og kompetanseoverføring både 

innanfor politidistrikta og mellom politidistrikta.  

 

Desse utgreiingane leia vidare til Prop. 61 LS (2014-2015) om endringar i politilova mv. 

(tryggleik i kvardagen – nærpolitireforma) som var ei tilråding frå Justis- og 

beredskapsdepartementet 6. mars 2015, godkjend i statsråd same dag og Innst. 306 S (2014-

2015), som er innstillinga til Stortinget frå justiskomitéen.  
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Hovuddelen av forliket mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 

og Venstre omhandlar nærpolitiet, lokal struktur med lokal forankring og kultur og leiing, der 

regjeringa får klare føringar for både prosessen og resultatet fleirtalet på Stortinget forventar 

av nærpolitirerforma. 

 

Kvifor endrar vi? 

For å følgje opp pålegga frå Stortinget er det ikkje nok berre å endre organisasjonsstrukturen. 

Politiet tek og i bruk nye arbeidsmetodar, jf. avsnitta ovanfor. Vi har fått nye tekniske 

hjelpemiddel tilgjengeleg og ny teknologi utviklast. Politiet har ikkje vore flinke til å utnytte 

den teknologien som har vore tilgjengeleg for å utvikle arbeidsprosessar i takt med 

teknologiutviklinga. Dette vil politiet endre på. Fram til no har vi vore avhengige av lokale 

"eldsjeler" som har teke i bruk teknologi og som har endra arbeidsmetodar for seg sjølv og dei 

næraste kollegaene. For å nytte potensialet i dei nye arbeidsmetodane må vi endre til ein 

struktur som støtter eit apparat for utvikling, opplæring og likare prioriteringar. Rollefordelinga 

i dei ulike ledda i politiorganisasjonen må bli tydelegare, ikkje berre for eigne medarbeidarar, 

men også for samarbeidspartnarar i kommunar og andre lokale organisasjonar. Dei nye 

tenestestadane og tenesteeiningane vil vere dei klart viktigaste einingane for kommunale 

etatar å samarbeide med. 

 

Nærpolitireforma skal gje publikum eit betre tilbod. Målet er at politiet skal vere meir til 

stades. Fleire tenester vil publikum kunne gjere på nett. Mindre tid inne på lensmannskontora 

og politistasjonane gjev meir tid ute i patruljebilane og ute blant publikum. Når politiet er på 

staden for ei hending er dei betre rusta til å gjere meir politiarbeid. Dei har hjelpemiddel og 

fagleg støtte som set dei i stand til å starte etterforsking og nokre gongar sluttføre 

etterforskinga ute på staden. Disse tiltaka tillét politiet å redusere talet på tenestestader.  

 

Ved vurderinga av ny organisering er det heilt avgjerande å kunne sjå endringane i politietaten 

i samanheng. Ny og styrka operasjonssentral, ny arbeidsmetodikk for operative mannskaper 

og andre endringar må sjåast i samanheng med behovet for kontinuerleg utvikling i takt med 

endringar elles i samfunnet. 

 

Politimeisteren sitt forslag til inndeling av Vest politidistrikt i tenesteeiningar med 

tilhøyrande tenestestader 

 

Politidistrikta tok i juni i år imot oppdragsbrev frå Politidirektoratet kor vi blei bedne om å 

starta arbeidet med å effektivisera den lokale organisasjonsstrukturen. I Vest politidistrikt blei 

det då sett ned ei arbeidsgruppe som fekk i mandat å utarbeida minst to forslag til 

organisering av tenestestader, tenesteiningar og geografiske driftseiningar. Politimeisteren har 

hatt eit fellesmøte med kommunane 24.8.16. Kommunane har vore invitert inn i 

styringsgruppa som har hatt to møter, 5.9.16 og 5.10.16. 

 

Arbeidsgruppa leverte sin rapport 3.10.16. Denne er tidlegare sendt kommunane. Rapporten 

blei behandla i styringsgruppa med kommunale representantar 5.10.16. 

 

Vi legg her fram politimeisteren sitt forslag om organisering i tenesteeiningar med tilhøyrande 

tenestestader. Forslaget er ein justert versjon av arbeidsgruppa sine to forslag. 
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Innspel frå kommunane 

Arbeidsgruppa har vurdert innspela frå kommunane. I tillegg tok vi imot tilbakemeldingar på 

arbeidsgruppa sine to forslag om organisering i styringsgruppemøtet 5.10.16. Vi opplevde 

kommunane som samstemde i to kvalitative ønskjer til politiet som kjem tydeleg fram: 

 

 Ein beredskap som gjer at politiet kan respondere på ein relevant måte. Dette 

inneber å respondere innanfor ei relevant tidsramme 

 Eit lokalt politi som er synleg på ulike lokale plan, som samarbeider med 

kommunale etatar og som ikkje berre kjem når dei er kalla ut til ulike hendingar 

 

Spesielt frå mindre kommunar er vi tydeleg gjort merksame på faren for at patruljar i praksis 

rutast inn mot meir urbane strøk rundt regionssentra og byar. Dette er ein risiko som fleire 

kommunar har erfaring med.  

 

Kommunane ynskjer konkrete tilbakemeldingar frå politiet om korleis ein ser føre seg at ein 

skal kunne levere på desse områda. 

 

I det følgjande vil vi forsøke å seie noko om desse viktige momenta.  

 

Vi presiserer først at det her er snakk om polititeneste som skal leverast av tenesteiningane 

med tilhøyrande tenestestader. Tenesteiningane skal organiserast under geografiske 

driftseiningar. Geografisk driftseining er eit organisatorisk ledd som skal kunne flytte ressursar 

på tvers av tenesteiningane, handsame felles interne administrative oppgåver, drive fram 

utviklingsarbeid og forvalte spesialkompetanse som den einskilde tenesteeining ikkje vil ha 

sakstilfang til å kunne vedlikehalde. I sum skal den geografiske driftseininga kunne handtere 

det største volumet av kriminalitetsutfordringar utan ressurstilførsel frå andre einingar i 

politidistriktet. Denne delen av nærpolitireforma skal forhandlast på vanleg måte med 

fagforeiningane lokalt etter Hovudavtalen i Staten, mens inndeling av distriktet i 

tenesteeiningar og tenestestader skal avgjerast av politidirektøren etter råd frå politimeisteren. 

 

Politimeisteren ønskjer likevel å invitere kommunane til høyring også om dei geografiske 

driftseiningane. Det er ein fordel for prosessen frem mot at politimeisteren skal gi si tilråding 

til Politidirektoratet om tenesteiningar med tilhøyrande tenestestader, at kommunane har 

gjeve råd til politimeisteren også om dette tema så tidleg som mogleg. Politimeisteren ønskjer 

ein intern diskusjon i politidistriktet om strukturen og ser det som naturleg at tenestestader, 

tenesteeiningar og geografiske driftseiningar her kan handsamast under eitt. 

Høyringsinstansane kan ta utgangspunkt i politiet sin interne arbeidsgruppe sine to forslag ved 

utarbeiding av uttale. Arbeidsgruppa sin rapport er tidlegare sendt kommunane.  

 

Inndeling i geografiske driftseiningar må og sjåast i samanheng med etableringa av 

funksjonelle driftseiningar i distriktet. Dette er einingar som skal ha ansvar for ulike 

fellestenester på distriktsnivå. For å sikre at det meste av tenesteproduksjonen skal kunne 

skje ute ved tenesteeiningane, er det viktig at størrelsen på dei geografiske driftseiningane 

balanserast mot størrelsen på dei funksjonelle einingane, slik at mest mogleg av dei 

spesialiserte tenestane kan leggjast ut i distriktet. Ei intern arbeidsgruppe legg fram forslag til 

organisering av dei funksjonelle einingane 1.11.16. 
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Ein beredskap som set politiet i stand til å kunne yte relevant respons 

Politiet sin beredskap er som beskrive over basert på aktiv teneste heile døgeret eller 

reserveteneste (heimevakt). Dette varierer i politidistriktet ut frå geografi, demografi og lokalt 

kriminalitetsbilete. 

 

Ved endring i strukturen vil ein kunne ha fleire patruljar på heilkontinuerleg teneste. Det blir 

etablert ein operasjonssentral for heile Vest politidistrikt. Det innførast krav til grunnopplæring 

og vedlikehaldstrening for operatørane i sentralen. Dette vil bli ei styrking av kompetansen slik 

at operasjonssentralen skal handtere både store og meir daglegdagse hendingar på ein betre 

måte. Ny operasjonssentral skal drive aktiv styring av alle operative patruljar i Vest 

politidistrikt. Slik skal vi unngå situasjonar der operasjonssentralen held ledig patruljar av 

beredskapsomsyn i ein kommune, mens publikum opplever at det ikkje blir respondert på 

straffbare hendingar i ein annan. 

 

Næraste ressurs skal sendast til ei hending, uavhengig av distriktets interne organisatoriske 

grense. 

 

Politikontaktane ved tenesteeiningane eller beredskapskontaktar ved dei nye geografiske 

einingane vil få i oppdrag å utarbeide lokale planar for korleis politiet skal ta seg raskt fram til 

stader med vanskeleg tilkomst.  

 

Frå politimeisteren si side er det ein føresetnad at politiet sine lokale beredskapsplanar som 

vedkjem kommunane blir gjort greie for i dei nye politiråda. Vidare at relevant eining/person 

frå politiet lokalt følgjer opp samarbeid med lokale beredskapsaktørar.  

 

Eit lokalt politi som er synleg på ulike lokale plan 

Politimeisteren foreslår ein struktur på tenestestadane med 28 lensmannskontor og 

politistasjonar med publikumsekspedisjon. Dette er ein reduksjon på 18 tenestestader. 

Kontora som ikkje blir ført vidare hadde sterkt redusert opningstid og hadde ikkje kapasitet til 

å yte dei tenestene som skal kunne ytast frå ein slik stad. Dei 28 som blir attende skal 

organiserast i tenesteiningar som skal ha opningstid ut over vanlig kontortid minst 1 dag pr. 

veke ved minst eitt av kontora.  

 

Førebygging  

Det førebyggande arbeidet i dagens politidistrikt er av varierande kvalitet. Det er liten grad av 

sentral koordinering og kvalitetskontroll. Ved ny organisering vil det førebyggande arbeidet bli 

betre organisert og formalisert opp mot kommunar og andre samarbeidspartar. Kvar kommune 

skal vite kven som er deira kontaktperson hos det lokale politiet. Rolla som politikontakt blir 

viktig i det førebyggande arbeidet. Rolla må utviklast nærare gjennom samarbeid i dei nye 

politiråda. 

 

Politiråda skal vere det øvste samarbeidsorganet mellom kommunane og det lokale politiet. I 

råda skal kommunar og politi kunne utfordre kvarandre og samordne ressursar. Politiet skal 

gjere greie for status på kriminalitetsbiletet og gjennom framlegg av analysar gjere greie for 

alt frå ulike kriminalitetsdrivarar ein ser er i framvekst, til einskilde miljø ein ser er i 

risikosonen for å starte med kriminell aktivitet. 

 

Politidistriktets Funksjonelle eining for førebygging skal sjå til at dei lokale einingane 

opparbeider seg kompetanse til å drive det førebyggande arbeidet på ein effektiv måte. Sjølve 
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det operative førebyggande arbeidet skal i all hovudsak finne stad ved tenestestadene og 

tenesteeiningane. 

 

Vurdering 

Det er helt sentralt at dei nye tenesteiningane organiserast slik at ein får fagleg god og 

kostnadseffektiv utøving av tenesta. Formålet med nærpolitireforma er blant anna å sikre at 

fleire politiressursar kan nyttast til politiet sine kjerneoppgåver. Det er viktig å sikre at ny 

organisering ikkje fører med seg meir byråkrati. Dette skal sikrast med færre og større 

tenestestader og tenesteeiningar, slik at vi dermed kan effektivisere ressursbruk til 

administrativ styring og leiing. 

 

For å sjå heilskapen i arbeidet med å forbetre politiet må ein ta med seg kjennskap til dei 

kvalitetsmessige endringane som no skjer i politiet og som vi har gjort greie for i innleiinga av 

høyringsinvitasjonen.  

 

Ved å samle ressursane på færre tenestestader i dei nye tenesteeiningane vil ein kunne legge 

til rette for større fagmiljø. Spesielt dei som jobbar ved dei minste tenestestadene vil dra nytte 

av dette i eit lengre perspektiv. Utvikling av den enkelte medarbeidar vil bli betre ved at vi kan 

tilby eit større erfaringstilfang, noko som igjen vil gje synergiar og bidra til ei samla betre 

utnytting av ressursane, samtidig som publikum vil få betre kvalitative tenester.  

 

Det vil ta tid å rute sparte utgifter frå husleige inn i fleire politistillingar eller til investeringar i 

utstyr. Nokre av dei føreslåtte tenestestadene kan ikkje ta i mot fleire medarbeidarar og dei 

må utvidast eller utbetrast. Politidistriktet får ikkje dekka inn investeringsbehov som kjem som 

følgje av reforma og ein generelt vanskeleg ressurssituasjon gjer at reformarbeidet må 

planleggast innanfor dagens bemanning. Vi har likevel tru på at å innrette organisasjonen til å 

støtte nye og meir moderne arbeidsmetodar og prosessar over tid vil frigjere ressursar, både 

til meir etterforsking av dei alvorlegaste lovbrota og til å ha fleire synlege patruljar ute blant 

publikum. 

 

Styring og leiing  

Driftseiningane i dagens struktur leiast og koordinerast på ulikt vis. Dette er ein naturleg 

konsekvens av at størrelse og ansvar for den einskilde eining er ulik. Det same er den interne 

organiseringa av desse einingane. Som ein følgje av dette blir den interne styringa og leiinga 

ulik, noko som fram til no har gjeve for ulik kvalitet på tenestene. Når einingane har for ulike 

føresetnadar blir det vanskeleg å dele erfaringar og å lære av kvarandre. 

 

Større einingar vil og gi leiarane betre vilkår til å utøve leiarrolla og drive fagleg leiing og 

styring. Gjennom noko sentralisering i større einingar vil einingane kunne tildelast stor grad av 

autonomi utan at kvaliteten på tenestene vert for ulik innanfor elles like omgjevnader. Vi har 

tru på at noko meir standardisering av arbeidsprosessar, tydelegare strategi og organisatoriske 

einingar med ein størrelse som gjev einingane rom til å løyse dei oppgåvene dei har ansvar 

for, vil vere effektivt i kombinasjon med leiarar med fullmaktar og tydeleg ansvar. Dette i 

motsetnad til mindre einingar som er avhengige av ressursar frå andre organisatoriske 

einingar for å kunne løyse oppgåvene dei har ansvar for. Slik organisering vil kunne 

fragmentera ansvar ute i einingane og resultere i interne kampar om ressursar.  

 

I ei verksemd som politiet er fleksibilitet særs viktig for effektiv ressursutnytting. Dagens 

organisering med mange små tenesteeiningar vurderast å gi lite fleksibilitet. Mange små 
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einingar gjev få stordriftsfordeler, det gir unødig byråkrati og allokering av ressursar tek for 

lang tid. 

 

I nokre samanhengar må tenesteeiningane kunne handtere større saker og prosjekter som går 

over tid. Dette er vanskeleg med mange og små einingar kor den einskilde leiar har ansvar for 

resultatet i sin eigen eining. Strukturen i dag bidreg i liten grad til at einingane har 

tilstrekkeleg med ressursar med riktig kompetanse til å yte fullverdige tenester til ein kvar tid. 

 

Risiko og sårbarheits vurdering  

Arbeidsgruppa har gjort ei vurdering av risiko og sårbarheit av sine forslag. Denne er også 

aktuell for politimeisteren sitt forslag. Vurderinga er lagt ved. 

 

Forslag 

For å støtte dei politiske måla med nærpolitireforma og styrke politiet der innbyggjarane bur 

og ferdast, tilrår politimeisteren at nokre tenestestader leggjast ned eller slås saman med 

andre, slik at tenestestadene sjølv kan setjast i stand til å løyse dei oppgåvene som er lista 

opp i innleiinga. Vidare at tenesteeiningane vert store nok til å kunne levere dei krava til 

kvalitet som er gjort greie for same stad. Dette fører med seg at politimeisteren sitt forslag om 

inndeling i tenestestader og tenesteeiningar ser slik ut: 
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Tjenesteenhet Tjenestested Kommune (m innbyggertall) Bef 

sammensetning 
(Unge under 23 år.) 

Ant 

straffesaker 

2014/2015 

Krim rate 

(straffesaker pr 1000 

innbygger) 

 

Nordfjord 

 

Vågsøy 

Eid 

Stryn 

Vågsøy(6046), Selje(2774) 

Eid(6015) 

Stryn(7168), Hornindal (1200) 

29 % 

31 % 

30 % 

254/247 

237/297 

315/288 

20,9 

 

 

 Sunnfjord 

 

Flora 

Førde 

Gloppen 

Fjaler 

Høyanger 

Flora(11923)/  Bremanger (3864) 

Førde (12900), Naustdal (2840), Gaular (2942), Jølster (3020) 

Gloppen (5784) 

Fjaler (2830), Askvoll (3023), Hyllestad (1395) Høyanger 

(4161), Balestrand (1294) 

31 %/27 % 

32 %/30 %/31 % 

31 % 

30 % 

782/648 

964/937 

157/110 

198/132 

203/188 

36,3/13,1 

32,3 (Førde  og 

Naustdal)/12,8/23,1 

 

14,5/13,3/12,1 

 

Sogn  

Sogndal 

Vik 

Lærdal eller  

Årdal? 

Sogndal (7839), Leikanger (2298), Luster (5093) 

Vik (2689) 

Lærdal (2172), Aurland (1764), Årdal (5359), 

 

29 % /30 %/29 % 460/457 

69/106 

882/727 

22,2 

 

 

Bergen 

 

Bergen sentrum 

 

Bergen Sør 

Bergen Nord 

Bergen Vest 

Bergen (96 407) 

  

Bergen (69 594) 

Bergen (62 694) inkl. Osterøy 

Bergen (55 544) 

22 % 

 

32 % 

29 % 

27 % 

16029/13566 

 

3660/3316 

3090/3068 

2304/2070 

67,5 

 

Sotra, Askøy 

og Øygarden 

Sotra 

Askøy  

 Fjell, Sund, Øygarden (36 697) 

 Askøy (28 380) 

33 % 

33 % 

2536 

2476 

29,5 

 

Nordhordland 

 

Nordhordland  

 

Masfjorden 

 Lindås (15 607), Meland (7812), Austrheim (2858), Radøy 

(5077), Modalen (381), Fedje (576), Gulen (2370), Masfjorden 

(1701), Solund (785) 

31 % 

 

27 % 

1393/1181 

 

138/144 

25,2 

 

18,8 

 

Voss 

Voss  

Vaksdal 

 Voss (14 425), Eidfjord (925), Granvin (920), Ulvik (1116) 

 Vaksdal (4135) 

28 % 940/1014 31,8 

 

Hardanger Hardanger Odda ( 6930), Ullensvang ( 3401), Jondal (1104) 26 % 874/665 34,2 

Kvinnherad  Kvinnherad Kvinnherad (13271)(minus Hatlestrand og Ølve) 29 % 459/329 19,2 

 

Kvam 

 Kvam  

 Fusa 

 Tysnes 

Kvam (8475), Samnanger (2443), 

 Fusa (3876)  (pluss Hatlestrand og Ølve) 

 Tysnes (2797) 

28 % 

26 % 

268/276 

231/248 

 

Os 

 

 Os 

 Austevoll 

 Os (19742) 

 Austevoll (5118) 

32 % 

32 % 

1039/941 

135/119 

35,8 

15,8 
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Sogn og Fjordane fylke 

Tre tenesteiningar med tilhøyrande tenestestader 

 

 Nordfjord 

o Vågsøy 

o Eid 

o Stryn 

 

 Sunnfjord 

o Flora 

o Førde 

o Fjaler 

o Høyanger 

o Gloppen 

 

 Sogn 

o Sogndal 

o Vik 

o Lærdal eller Årdal 

 

Politimeisteren har særleg sett på arbeidsgruppa si vurdering av tenestestadene Lærdal og 

Årdal, og vil foreslå at det skal vere bare eitt kontor i dette området som plasserast i anten 

Årdal eller Lærdal. Politimeisteren ber om uttale frå høyringsinstansane om kor kontoret bør 

plasserast, og vil først ta stilling til dette når saka skal sendast til Politidirektoratet.  

 

Hordaland fylke unnateke kommunane Bergen, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden 

Seks tenesteeiningar med tilhøyrande tenestestader: 

 

 Nordhordland 

o Masfjorden 

o Nordhordland  

 

 Voss 

o Vaksdal 

o Voss 

 

 Hardanger 

o Hardanger 

 

 Kvinnherad 

o Kvinnherad 

 

 Kvam 

o Fusa 

o Tysnes 

o Kvam 

 

 Os 

o Austevoll 

o Os 
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Kvinnherad og Hardanger blir foreslått som tenesteiningar med ein tenestestad kvar. 

Tenesteining Kvinnherad skal dekka Kvinnherad unnateke Hatlestrand og Ølve. 

Lensmannskontoret i Kvinnherad blei i 2010 flytta til Husnes i Kvinnherad etter prosess med 

Kvinnherad kommune, tenestemannsorganisasjonar og lensmannen. Samtidig blei to mindre 

kontor nedlagd i regionen. Kontoret ligg no nært dei fleste innbyggjarane i kommunen, 

samtidig som det ligg geografisk helt i sørenden av ansvarsområdet sitt. Dette gjør at 

avstanden blir for stor mellom tenestestadene i Odda og i Husnes til at politimeisteren vil legge 

desse i same tenesteining.  

 

Kommunane Bergen, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden 

To tenesteiningar med tilhøyrande tenestestader: 

 

 Bergen 

o Bergen sentrum 

o Bergen Nord 

o Bergen Sør 

o Bergen Vest 

 

 Sotra, Askøy og Øygarden 

o Askøy 

o Sotra og Øygarden 

 

Politimeisteren støttar den samla arbeidsgruppa sitt forslag om to tenesteiningar i desse 

kommunane, men ikkje forslaget om å leggje ned bydelsstasjonane i Bergen. Forslaget er for 

lite utgreia både når det gjeld korleis politiet skal jobbe i bydelane i Bergen og når det gjeld 

beredskap mot større hendingar, som mellom anna terrortilslag og annen anslagsstyrt 

kriminalitet. Det vil kunne bli for sårbart om politiet i Bergen skulle samle all sin aktivitet i eitt 

bygg. Det blir og for tidleg å gjere seg avhengig ein prosess rundt nytt Politihus i Bergen som 

tidlegast vil vere ferdig for innflytting innan 7 til 8 år. 

 

Oppsummering 

Det er sjølvsagt viktig at politiet har kontor i byer, bygder og tettstader der folk bur og ferdast. 

I dag har Vest politidistrikt mange små kontor som store deler av veka ikkje er opne og ikkje 

har mannskap til stades. Politiet bind i dag opp mykje ressursar i form av pengar og personell 

til lokale som ikkje er mykje i bruk. Politiet ønskjer i staden å nytte pengane til operativ 

polititeneste. Dei som jobbar ved nokre av kontora kan og utføre ei betre politioperativ teneste 

for publikum dersom dei er ute på patrulje der folk bur og ferdast.  

 

Målet er at politiet skal bli meir tilgjengeleg sjølv om nokre kontor no blir foreslått nedlagde. 

Gjennom vaktsamarbeid som kan delast mellom eit større tal polititenestepersonar skal vi 

forsøke og auke talet på timar med aktiv polititeneste i den nye organisasjonen og graden av 

tid som nyttast til heimevakt kan reduserast. Samla sett er målet at politiet skal bli meir 

tilgjengeleg for innbyggjarane. 
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Med helsing 

 

 

 

Kaare Songstad   

politimeister   

 

Dokumentet er elektronisk godkjend utan signatur. 

 

 

 

Sakshandsamar:  

Helge Stave  

prosjektleiar  
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Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) av 

tjenestestrukturen i Bergen kommune 
 

 

Aktivitet / arbeidsoppgave: 

 

Polititjenesten i Bergen kommune skal bedres i tråd med Nærpolitireformen. Målsettingen er 

at politiet i Bergen skal være: 

1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling 

2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet  

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 

erfaringer 

5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi 

 

Målsettingen skal sikres gjennom etablering av tjenestesteder som har kapasitet og 

kompetanse til å: 

1. Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gir publikum veiledning om 

politiets tjenestetilbud 

2. Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

3. Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor 

kontortid minst en dag i uken 

4. Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 

minutters kjøretid til nærmeste tjenestested 

 

Målsettingen skal videre sikres gjennom etablering av tjenesteenheter som har kapasitet og 

kompetanse til å: 

1. Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten 

2. Ha publikumsekspedisjon 

3. Utføre kriminalitetsforebyggende arbeid 

4. Etterforske det store flertallet av straffesaker 

5. Ha kontakt med samarbeidspartnere 

6. Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver 

 

Målsettingen operasjonaliseres ved at den geografiske driftsenheten (GDE) i sum skal ha 

kapasitet og kompetanse til å levere de definerte funksjonene: 

1. Politipatrulje 

2. Øvings- og beredskapsplanlegging (rolle: Operativ planlegging) 

3. Arrest 

4. Politiråd 

5. Politikontakt 

6. Etterforskning av vold i nære relasjoner 

7. Etterforskning ved geografiske driftsenheter 

8. UEH 
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9. Etterretning 

10. Forebygging 

11. Sivil rettspleie 

12. Etterforskning av vold og seksuallovbrudd mot barn 

13. administrative fellesoppgaver 

14. Bedre koordineringen av ressurser til vakt og beredskap 

15. Bedre koordineringen av ressurser til etterforskning 

16. Bedre koordineringen av ressurser til forebygging 

17. Bedre koordineringen av ressurser til forvaltningsoppgavene 

 

For å nå disse målsettingene er det fremmet tre alternativer for organiseringen av politiet i 

Bergen kommune. Alternativene er: 

 

Alternativ 1 – markedsbasert og geografisk organisert 

Bergen kommune deles inn i fire tjenesteenheter (likt i dag). Alle polititjenester leveres på de 

fire tjenesteenhetene (som i dag). Ressursallokering og koordinering ivaretas av 

driftsenhetsleder (som også er tjenesteenhetsleder for en av tjenesteenhetene). 

Driftsenhetsleder har budsjett, mål og resultatansvar og står fritt til å fordele ressursene innen 

driftsenheten og de fire tjenesteenhetene. Organiseringen blir relativt lik dagens ordning, men 

koordineringsutfordringene løses ved at det er en sjef. Det blir ett straffesaksmottak, og 

publikumsmottakene opprettholdes som i dag. 

 

Alternativ 2 – funksjonelt organisert 

Bergen kommune deles inn i ett tjenestested, en tjenesteenhet og en driftsenhet. De fire 

fagfeltene vakt/beredskap, etterforskning, forebygging og administrasjon/forvaltning blir 

funksjonelt styrt i fellesavdelinger for hele Bergen kommune. Det blir fire lokasjoner (dagens) 

med avsnittsledere innen de tre fagfeltene vakt/beredskap, etterforskning og forebygging. 

Avdelingen for administrasjon/forvaltning sentraliseres i sentrum. Det blir ett 

publikumsmottak i Bergen sentrum og ett straffesaksmottak samme sted. På sikt kan det 

vurderes om tjenestestedene legges ned og at alle politifunksjonene blir samlet i sentrum. 

Bygningsmassen i bydelene kan overtas av fellesfunksjoner/staber til leiekontrakten er gått ut 

og nytt politihus er etablert. 

 

Alternativ 3 - matriseorganisert 

Innebærer en kombinasjon av den markedsbasert og den funksjonelle organiseringen. Man 

setter sammen personer fra de markedsbaserte enhetene med personer fra de funksjonelle 

enhetene. Dette skjer i prosjekter. Bergen kommune blir inndelt i fagavdelinger med 

spisskompetanse og i geografiske enheter som skal levere polititjenester som i dag.  

 

Beskrivelse av potensiell fare: 

 

Farene i alle alternativene er at politiet ikke lykkes med alle, eller noen av de spesifikke 

målsettingene og forutsetningene for tjenestestedene, tjenesteenhetene og den geografiske 

driftsenheten. 

 

149 av 306



 

Dette dokumentet er basert på mal …… i HMS Håndboken 

Årsaker: 

 

Årsaken til at politiet ikke lykkes med målsettingen og forutsetningene er forankret i: 

1. At politiet ikke får til strekkelig økning i antall tjenestepersoner (gap mellom oppgaver 

og ressurser) 

2. At organiseringen ikke realiserer kravet til lokal forankring og samhandling 

3. At organiseringen ikke realiserer kravet til bedre koordinering og forventede 

stordriftsfordeler i Bergen der stordriftsfordelene har størst potensial i distriktet 

4. At organiseringen deler opp Bergen kommune slik at politirådet i Bergen hemmes 

5. At politiet ikke får teknologi som effektiviserer og støtter politiarbeidet i tilstrekkelig 

grad 

6. At prosjekt Politiarbeid på stedet og Etterforskningsløftet ikke lar seg realisere 

(forankret i pkt. 1, 3 og 5) 

 

 

Datagrunnlag, kilder og usikkerhetsfaktorer: 

 

Det er utført ROS-vurderinger knyttet til de tre alternativene. Utgangspunktet for 

vurderingene er de mål og krav som stilles i reformen. ROS-vurderingene følger i egne 

vedlegg. 

 

Datagrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen, er en kartlegging gjort av dagens 

driftsenheter i Bergen kommune. Det er videre gjennomført dialogmøter med 

driftsenhetsledere og seksjonsledere i dagens organisasjon. Det er usikkerhet knyttet til de 

definerte årsakene for at målsettingen ikke nås. Det er usikkert om politiet vil beholde 

gevinster ved reduksjon av lokasjoner i reformen. Det er usikkert om politiet vil nå 

målsettingen om 2 polititjenestepersoner pr. 1000 innbygger innen 2020. Videre er det 

usikkerhet knyttet til finansieringen av politiet i årene som kommer og hvordan politiet må 

prioritere mellom personelløkning versus innkjøp av materiell og utstyr.  

 

Organisasjonsteorien (Jacobsen og Thorsvik 2007 s. 67-85) peker i tillegg på fordeler og 

ulemper både ved en markedsorientert (geografisk) organisering (alternativ 1), en 

funksjonsbasert organisering (alternativ 2) og en matriseorganisering (alternativ 3). Det som 

er en fordel ved den alternativ 1er en ulempe ved alternativ 2 og vice versa. I tillegg er det 

både fordeler og ulemper med matriseorganiseringen i alternativ 3. Dette er i tillegg den 

organisasjonsformen som er mest krevende å koordinere og drive i prosjektfasene. 

 

Politianalysens er forankret i en funksjonsbasert tilnærming (alternativ 2) og dette stiller andre 

krav til organiseringen enn det politiske Nærpolitiforliket som er sterkere forankret i en 

markedsorientert tilnærming (alternativ 1). Dagens organisering av politiet på distriktsnivå 

baserer seg på en matrisemodell. Der fellesenhetene i prosjekter skal arbeide sammen med de 

tjenesteenhetene som har behov for bistand. Tema for dette alternativet er om det er 

hensiktsmessig å organisere seg slik også innen Bergen kommune som egen geografisk 

driftsenhet. 
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Beskrivelse av antatt sannsynlighet: 

Alternativ 1 vil fremme mange av kravene knyttet til Nærpolitireformen i Bergen kommune.  

Den vil gi en lokal forankring slik tilfellet er i dag. Likevel er det en fare for ikke å skåre godt 

på målet om å bli mer enhetlig og levere likere polititjenester med bedre kvalitet, mer 

målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap innen hele Bergen kommune, 

bedre kompetanse eller kapasitet og dele kunnskap og lære av erfaringer. Det er også en fare 

for at tjenestestedene ikke blir tilstrekkelig robuste til å bidra til et kvalitativt løft for 

etterforskningsarbeidet. Videre at tjenestestedene ikke har fleksible åpningstider som gjør det 

mulig å få utført polititjenester hos politiet utenfor kontortid minst en gang i uken. 

 

De utfordringene som er definert med dagens organisering, er knyttet til dårlig koordinering 

av polititjenestene, ulike prioriteringer, dobbeltarbeid, svake muligheter for 

ressursallokeringer og samhandling på tvers av enhetene. Årsaken til dette skyldes manglende 

helhetstenkning forankret i at hver enhetsleder stilles til ansvar for egne resultater og egen 

økonomistyring. Alternativ 1 vil til en viss grad bygge ned disse risikofaktorene i og med at 

resultatansvar og økonomistyringen blir gitt en leder. Alternativet krever at lederen har god 

lederstøtte for å klare den krevende rollen som leder for hele enheten basert på fire 

tjenesteenheter med ulike styrker, svakheter, muligheter og utfordringer.  Eventuelt 

dobbeltarbeid knyttet til etterforskningstjenesten kan reduseres med ett straffesaksmottak, 

men alternativet vil i liten grad realisere stordriftsfordeler. Alternativet vil fortsatt realisere 

smådriftsfordeler ved stor fleksibilitet, god samhandling internt og et oversiktlig arbeidsmiljø. 

 

Alternativ 2 vil fremme færre av kravene knyttet til Nærpolitireformen, men vil fremme ideen 

bak Politianalysen i større grad. Likevel er det en fare for ikke å skåre godt på målet om å 

være mer tilgjengelige og tilstedeværende med god lokal forankring og samhandling, 

forebyggende arbeid og det å ha kontakt med samarbeidspartnere i lokalmiljøet. 

 

Den lokale tilstedeværelsen og nærheten til befolkningen er likevel ikke avhengig av 

lokasjoner, men at politiet er synlig og kommer når det er behov. Alternativet vil kunne 

fremme stordriftsfordeler på en bedre måte enn alternativ 1 og frigjøre ressurser som i dag er 

bundet opp i driften av fire driftsenheter. Koordineringen blir lettere og det blir mindre 

dobbeltarbeid. Organisasjonen kan bli mer rigid og mindre fleksibel når den øker i antall 

ansatte i samme enhet. Administrasjonskostnadene kan øke mer enn forutsett, og 

stordriftsfordelene reduseres. Det kan bli større skott mellom politiavdelingene og 

oppmerksomheten kan bli for stor knyttet til eget fag istedenfor befolkningen i nærmiljøene. 

 

Alternativ 3 – forsøker å kombinere alternativ 1 og 2. Her bygger man mindre fag- og 

spesialistmiljøer som i prosjekter skal samarbeide med ansatte i geografiske enheter og bidra 

med spisskompetanse. Det store spørsmålet er om Bergen kommune rår over tilstrekkelig 

mange ressurser til å utvikle spesialister på denne måten. Det er derfor fremmet forslag om at 

lederne for de funksjonelle enhetene vakt/beredskap, etterforskning og forebygging ikke skal 

ha egne ressurser. De skal bruke alle sine ressurser fra de geografiske enhetene, og kun 

fungere som styrings- og koordineringsmekanismer.  

 

 

Beskrivelse av mulig konsekvens: 

Det som er fordeler i alternativ 1 er ulemper i alternativ 2 og vice versa. Alternativ 3 har sine 

egne utfordringer. 

 

Alternativ 1 utgjør en liten endring fra dagens modell. Alternativet ivaretar det som funger bra 
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i dagens ordning, og skårer godt på målene og de fleste kravene. Den opprettholder et 

tilgjengelig politi med gode relasjoner til nærmiljøet og lokale samarbeidspartnere. Den gir et 

oversiktlig arbeidsmiljø og bevarer fleksibiliteten mellom de ulike politifagene 

vakt/beredskap, forebygging og etterforskning lokalt. Etableringen av èn leder på tvers av 

tjenesteenhetene, kan utløse flere stordriftsfordeler og fremme koordinering spesielt vertikalt. 

Det er likevel en fare for at administrasjonskostnadene øker pga. flere formelle 

styringsaktiviteter i og med at resultatansvaret og økonomistyringen ikke lenger blir 

styringsparametere vis a vis tjenesteenhetslederne. Andre styringsaktiviteter må erstatte mål- 

og resultatstyringsprisnippet som er bærende i staten. Styringsaktiviteter som ivaretar både det 

helhetlige og lokale perspektivet. Hvilke aktiviteter dette blir, vet vi ikke og her ligger det en 

risiko. Hvordan skal driftsenhetslederen styre og koordinere tjenesten bedre enn i dag, uten 

mål og resultatstyring som verktøy? Det er en fare for at de fire tjenesteenhetene i det daglige 

ikke klarer å realisere reformens målsettinger og krav fordi det fremdeles vil være gap mellom 

prioriterte oppgaver og ressurser, og at stordriftsfordelene ikke blir realisert så godt som de 

kunne vært med et annet alternativ. 

 

Konsekvensen av alternativ 1 kan bli at tjenesten på driftsenhetene fortsetter å være  

fragmentert fordi det helthetlige perspektiv sprer oppmerksomheten over flere utfordringer 

innenfor hele Bergen kommune. Dette kan svekke det vi lykkes med lokalt med dagens 

organisering, der ansvarsforholdene er sterkere definert og knyttet til et mindre og mer 

oversiktlig geografisk område. Konsekvensen kan også bli at politiet lykkes bedre med de 

prioriterte saksområdene fordi ressursene lettere kan samles mot disse. Dette forutsetter gode 

analyser, godt beslutningsmateriale, god ledelse og tydelige beslutninger. 

 

En annen konsekvens er at alternativet opprettholder politiets oppmerksomhet mot 

lokalbefolkningens individuelle ønsker der og da. Dette kan gjøre prioriteringene mer 

krevende. Et styringsmål som er gitt lite oppmerksomhet i Nærpolitireformen, er det klare 

kravet om å prioritere den alvorligste kriminaliteten langt høyere enn i dag. Dermed kan ikke 

politiet samtidig rette for stor del av oppmerksomhet mot befolkningens ønsker der og da, på 

forhold som ikke er prioritert.   

 

Alternativ 2 utgjør en stor endring fra dagens modell. Likevel er det en fortsettelse av den 

sentraliseringen som har skjedd i Bergen kommune fram mot forrige politireform. 

Alternativet vil gi befolkningen et mer robust og døgnåpent publikumsmottak i Bergen 

sentrum. Det vil ikke bli publikumsmottak i bydelene. Kjøreavstanden for befolkningen vil 

øke med ca. 15 minutter i gjennomsnitt fra bydelene i vest, nord og sør. Et bedre koordinert 

politi vil kunne være mer til stede når folk trenger det. Alternativet gir fordeler på de fleste 

mål og krav, men det er en risiko for at den lokale forankringen forvitrer og at samhandlingen 

med lokale aktører blir svakere. Oppmerksomheten mot lokalmiljøet kan forskyves mot mer 

oppmerksomhet til faget. Dette kan svekke samhandlingen med lokalmiljøet generelt, men 

sette organisasjonen bedre i stand til å arbeide målrettet ihht gitte prioriteringer i større grad 

enn i dag. 

 

Alternativ 3 utgjør en endring fra dagens situasjon. Opprettelse av formelle ledere for 

funksjoner kan bygge spesialistmiljøer som de geografiske enhetene kan samarbeide med. 

Dagens ressurser i Bergen kommune gir ikke rom for å bygge disse fagenhetene. Dessuten er 

det meningen at disse skal bygges på politidistriktnivå. Likevel må polititjenesten i Bergen 

styres og koordineres bedre enn i dag. Et alternativ som er fremmet, er at det kun opprettes 

fagsjefer for fagene vakt/beredskap, etterforskning og forebygging. Disse skal ikke disponere 

egne mannskaper, men kun koordinere ressursene som til daglig arbeider på de geografiske 
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enhetene som i dag. Forholdet mellom fagleder og geografisk leder vil få innebygde 

spenninger. Rollefordelingen blir vanskelig å trekke. Spenningene vil oppstå på daglig basis, 

og det stilles spørsmål ved om driftsenhetsleder vil ha kapasitet til å håndtere disse 

spenningene. Ledere av fagenheter uten personell, men med fagansvar kan fort komme i 

konflikt med ledere geografiske enheter uten fagansvar, men med personell. Vi stiller 

spørsmål ved om det er klokt å organisere inn slike latente spenningsforhold. 

 

 

Sannsynlighetsreduserende tiltak: 

Alternativ 1 

 GDE leder må gis lederstøtte for å kunne lede både egen tjenesteenhet og GDE uten 

styringsredskaper som delegert mål- og resultatansvar og økonomistyring 

 Tjenesteenhetene må styrkes mannskapsmessig for å kunne bidra til et 

etterforskningsløft og bedre tjenester 

 Tjenesteenhetene må styrkes mannskapsmessig for å kunne levere 

publikumsekspedisjoner også utover normal arbeidstid en dag pr uke. 

 

Alternativ 2 

 Forebyggere som arbeider mot utsatt ungdom, barn og ungdomsmiljøer må 

organiseres slik at de får en lokal tilstedeværelse, lokal forankring og settes i stand til å 

samhandle med relevante aktører i nærmiljøene 

 Patruljemannskaper må organiseres slik at de også settes i stand til å operere i områder 

som de kjenner tilstrekkelig godt til å gjøre gode vurderinger under sin tjeneste 

 Etterforskerne må organiseres slik at de har forutsetninger for å gjøre gode vurderinger 

i sin etterforskning knyttet til tilstrekkelig lokalkunnskap og personkunnskap 

 Det må utvikles paroler som sikrer god informasjonsflyt om kriminelle hendelser, 

personer og områder som krever særlig innsats 

 

Alternativ 3 

 Fagavdelingene må tilføres personell 

 Fagavdelingene må bistå de geografiske enhetene på tidsbegrensede prosjekter og ikke 

ta høyde for å lede og koordinere tjenesten på permanent basis 
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Konsekvensreduserende tiltak: 

 

Alternativ 1 

 Tjenesteordningen må evalueres kontinuerlig etter driftsstart knyttet til sannsynlige 

farer. Samarbeidspartnere må inngå i evalueringen. Annen organisering må vurderes 

om evalueringen tilsier det 

 

Alternativ 2 

 Tjenesteordningen må evalueres kontinuerlig etter driftsstart knyttet til sannsynlige 

farer. Samarbeidspartnere må inngå i evalueringen. Annen organisering må vurderes 

om evalueringen tilsier det. 

Alternativ 3 

 Tjenesteordningen må evalueres kontinuerlig etter driftsstart knyttet til sannsynlige 

farer. Samarbeidspartnere må inngå i evalueringen. Annen organisering må vurderes 

om evalueringen tilsier det. 
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Konklusjon / prioriterte tiltak / beslutning: 

 

Vi konkluderer derfor med alternativ 2: 

 

Det er risikofaktorer knyttet til alle de tre alternativene. Valget handler om å prioritere mellom 

økt rasjonalisering, effektivisering og mer målrettet tjeneste. Eller beholdet et nært og lokalt 

forankret politi som i større grad også håndterer uprioriterte områder, og det å beholde 

legitimiteten knyttet til den spesifikke borgers ulike ønsker der og da. Politiet har i en årrekke 

forsøkt å kombinere de to ulike kravene. De prioriterte oppgavene har derfor ikke fått 

tilstrekkelig oppmerksomhet fordi de uprioriterte oppgavene er så mange og dominerer de 

daglige aktivitetene i organisasjonen. De prioriterte oppgavene derimot er færre og gis til små 

grupper i organisasjonen. Dette er en hovedårsak til de negative funn som er gjort i rapportene 

og analysene som førte fram til politireformen. Mange, men ikke alle, målene i 

Nærpolitireformen tilsier likevel at politiet fortsatt skal spre oppmerksomheten, men gjøre det 

samme mer og hurtigere med bedre teknologi, nye arbeidsmetoder og helst også større 

ressurser. 

 

Dagens grunnleggende reformideer ønsker å etablere større organisasjonsenheter, 

standardisere arbeidsoppgavene og bygge ut hierarkier for å kunne styre sterkere mot 

prioriterte mål. Politidirektoratet har fått økt kapasitet nettopp for å nå disse reformideene. 

 

En mer likeartet og målrettet tjeneste er etter vår oppfatning, best forankret i alternativ 2. 

Dette krever likevel at politiet har analyser og arbeider målrettet mot de fenomener som 

lokalbefolkningen i stort er opptatt av. Dermed toner man ned individuelle og lavt prioriterte 

ønsker fra borgerne som oppstår der og da og som i dag tar mye av oppmerksomheten fra de 

prioriterte områdene. Å identifisere og å håndtere slike satsningsområder, krever gode 

analyser, godt beslutningsgrunnlag samt enhetlig og tydelig ledelse på alle nivåer. Ikke minst i 

operasjonssentralen og i straffesaksmottaket som er og vil bli premissleverandører for en mer 

målrettet polititjeneste.  

 

Alternativ 2 vil gi bedre koordinerte og mer målrettede polititjenester i det mest 

kriminalitetsbelastede området i politidistriktet. Området er lite, relativt avgrenset og ligger 

vel til rette for å samle de ulike tjenesteområdene. Dette vil best håndtere kritikken fra 

forskningshold om at politiet "smører ressursene for tynt utover et for stort område", dvs. 

prioriterer ikke de alvorligste hendelsene og fenomenene. 

 

Likevel må forebyggende barne- og ungdomsarbeid organiseres slik at samhandlingen med 

andre etater og virksomheter i nærmiljøet styrkes.  Patruljemannskapet må også settes i stand 

til å gjøre best mulige vurderinger basert på kjennskap til operasjonsområdet og de som bor 

der. Det siste må oppnås med gode analyser som spres til mannskapene på en hensiktsmessig 

måte, og at de settes i stand til å gjøre seg kjent i et tilstrekkelig stort område. 

 

Vår anbefaling er med dette alternativ 2. Alternativt er dristig. Det innebærer noe nytt, og 

bygningsmassen må utredes for eventuelt å samle ressursene til ett bygg. Det må evalueres og 

følges opp.  
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Vurderingen foretatt av / dato: 

 

Martin Kjelby og Morten Ørn, 06.09.2016  

 

Beslutning foretatt av: ansvarlig leder. Sted, dato 
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Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) av foreslåtte 

nedlagte tjenestesteder i Vest politidistrikt 
 

 

En ROS-vurdering av de mest sårbare tjenestestedene: 

 

ROS-vurderingen har målsettingen med reformen og kravene til tjenestesteder som ramme. 

Den har de mest sårbare tjenestestedene for å nå målsettingen og kravene som objekt. Farer 

som kan oppstå, sannsynligheter for at de oppstår og konsekvensen de gir er vurdert for å 

finne tiltak som gir et bedre polititilbud til befolkningen i de mest sårbare områdene enn de 

får i dag. Målet er også at polititjenestene leveres mer kostnadseffektivt i tiden framover. 

ROS-vurderingen undersøker hvordan tjenestestedene fungerer i dag, om bemanningen på 

tjenestestedene påvirker responstid og responskvalitet og dermed også liv og helse i 

lokalmiljøene. Videre beskriver vi risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak som kan fremme 

polititjenestene i de minste lokalmiljøene i tråd med målene for reformen selv om 

tjenestestedene avvikles. 

 

Målsettingen med reformen er at politiet skal være: 

1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling 

2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet  

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 

erfaringer 

5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi 

 

Målsettingen skal sikres gjennom å etablere tjenestesteder som har kapasitet og kompetanse 

til å: 

1. Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gir publikum veiledning om 

politiets tjenestetilbud 

2. Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

3. Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor 

kontortid minst en dag i uken 

4. Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 

minutters kjøretid til nærmeste tjenestested 

 

 

Beskrivelse av potensiell fare: 

 

21 tjenestesteder har kort åpningstid og/eller lav bemanning. De er ikke dimensjonert slik at 

de når målene med reformen, eller kravene til tjenestesteder. De er ytterligere sårbare ved 

fravær som kurs, utdanning, ferieavvikling, permisjoner og sykdom.  

 

I Sogn og Fjordane er dette Selje, Bremanger, Jølster, Balestrand, Hyllestad, Askvoll, Gaular, 

Aurland, Luster, Lærdal og Årdal. I Hordaland er dette Gulen, Solund og Masfjorden, 

Austrheim, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Ullensvang/Eidfjord, Ulvik og Jondal. 
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Årsakene til at faren oppstår: 

 

Årsakene til at tjenestestedene er for sårbare er: 

 

1. Det er ikke tilstrekkelig brukergrunnlag og arbeidsmengde til å bemanne 

tjenestestedene høyere. I konkurranse med områder med større brukergrunnlag og 

arbeidsmengde har de minste tjenestestedene nådd et kapasitetsnivå som ikke er 

forsvarlig lenger, etter de standarder som reformen setter  

2. Befolkningen flytter til de største lokalsentrene. Politiutfordringene øker der og avtar i 

de befolkningsfattige områdene. Politiet, som er satt til å prioritere mellom sine 

oppgaver, må organisere seg for å håndtere nye bosettingsmønstre 

3. Liten arbeidsmengde gir ikke de ansatte mengdetrening i å håndtere alvorlig 

kriminalitet og det er krevende å bygge tilstrekkelig kompetanse. Enkelte steder 

arbeider de som bemanner de små kontorene også på større steder og opparbeider seg 

kompetanse der. Andre steder er det ikke slik. 

4. Ytterligere og strengere krav til avbyråkratisering og effektivisering forsvarer ikke å 

styrke bemanningen slik at hvert av tjenestestedene settes i stand til å nå målene med 

reformen og kravene til tjenestesteder 

5. Politiske føringer om- og langt strengere prioritering av de få alvorligste sakene, en 

styrket vakt- og beredskapstjeneste, mer profesjonalisert, målrettet og kunnskapsbasert 

politiarbeid krever sterkere og mer sentralisert styring og kontroll. Dette krever færre 

ledere, økt spesialisering og utvikling av en organisasjon som stadig må endre seg og 

tilpasse seg nye krav 
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Datagrunnlag, kilder og eventuelle usikkerhetsfaktorer knyttet til dagens situasjon på 

de sårbare tjenestestedene: 

 

Dataene beskriver dagens åpningstider, kapasiteter, bruker- og arbeidsgrunnlag og 

kjøreavstand
1
 og kjøretid til nærmeste alternative tjenestested.  

 

Selje lensmannskontor: 

 Kommune: Selje 

 Flateinnhold: 226 km
2
 

 Innbyggere: 2774 

 Bemanning: 2 politi og 0,5 politisivil 

 Åpningstid: mandag, tirsdag, torsdag kl 08.00-15.00 

 Kontorareal: 111m
2
 

 Husleie pr år: kr 108 870 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Vågsøy 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  45,7 km via Rv618 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 48  minutter 

 Spesielle forhold: Kystkommune mot Stadthavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Google maps er brukt som oppslagsverk. Enkelte tjenesteder er ikke lagt inn i søkeresultatet, og nærmeste 

tettsted er brukt som utgangspunkt. Avstandene kan avvike noe. Kjøreavstand likeså. 
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Bremanger lensmannskontor: 

 Kommune: Bremanger 

 Flateinnhold: 833 km
2
 

 Innbyggere: 3846 

 Bemanning: 3 politi og 0,83 politisivil 

 Åpningstid: 08.00 – 14.25 når politiet møter, ellers kontakt på telefon 

 Kontorareal: 245 m
2
 

 Husleie pr år: kr 247 209 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Florø 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 57,2 km  

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 54 minutter 
 Spesielle forhold: Industri med Elkem i Svelgen som største aktør. Havneområde. Avhengighet til 

Magnhildskartunnelen. Fare for isolasjon ved ekstremvær og stengt tunnel 

 

Jølster lensmannskontor: 

 Kommune: Jølster 

 Flateinnhold: 670 km
2
 

 Innbyggere: 3020 

 Bemanning: 2 politi og 0,8 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15.30 

 Kontorareal: 153 m
2
 

 Husleie pr år: kr 110 539 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Førde 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  42,7 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 41 minutter 

 Spesielle forhold: Knutepunkt for E39 

 

Askvoll lensmannskontor: 

 Kommune: Askvoll 

 Flateinnhold: 1588 km
2
 

 Innbyggere: 3023 

 Bemanning: 2,3 politi og 0,86 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.30 – 15.00 

 Kontorareal: 218 m
2
 

 Husleie pr år: kr 233 236 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Fjaler 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 22 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 20 minutter 

 Spesielle forhold:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 av 306



 
 

Hyllestad lensmannskontor: 

 Kommune: Hyllestad 

 Flateinnhold: 384 km
2
 

 Innbyggere: 1395 

 Bemanning: 2 politi og 1 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15.00 

 Kontorareal: 181 m
2
 

 Husleie pr år: kr 142 670 

 Husleiekontrakt utløper: 6 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested:  Fjaler 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  40 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 40 minutter 

 Spesielle forhold:  

  

Gaular lensmannskontor: 

 Kommune: Gaular 

 Flateinnhold: 588 km
2
 

 Innbyggere: 2942 

 Bemanning: 2,3 politi og 0,7 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.30 – 14.30 

 Kontorareal: 195 m
2
 

 Husleie pr år: kr 167 104 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Førde 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 25 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 20 minutter 

 Spesielle forhold: Askvoll, Fjaler, Gaular og Hyllestad omtales samlet. 1/3 lensmann 

betyr samme lensmann for kontorene Askvoll, Fjaler og Gaular.  

 

Balestrand lensmannskontor: 

 Kommune: Balestrand 

 Flateinnhold: 535 km
2
 

 Innbyggere: 1294 

 Bemanning: 1,5 politi og 0,8 politisivil (delt med Høyanger) 

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 14.00 

 Kontorareal: 159 m
2
 

 Husleie pr år: kr 141 137 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Høyanger 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  47 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 40 minutter  

 Spesielle forhold:  
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Luster lensmannskontor: 

 Kommune: Luster 

 Flateinnhold: 2700 km
2
 

 Innbyggere: 5093 

 Bemanning: 4 politi og 0,5 politisivil  

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 286 m
2
 

 Husleie pr år: kr 328 494 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Sogndal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 29,4 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 29 minutter  

 Spesielle forhold: Den største tjenesteenheten i distriktet. Krevende geografi med 

rasutsatte strekninger og fjell. Dekker bygdesamfunn Solvorn, Hafslo, Veitastrond, 

Gaupne, Luster, Skjolden, Fortun. Dekker Nasjonalpark/Jostedalsbreen/Jotunheimen, 

cruiseanløp Skjolden (15 anløp 2016 i perioden april – aug). 

 

Aurland lensmannskontor: 

 Kommune: Aurland 

 Flateinnhold: 1467 km
2
 

 Innbyggere: 1764 

 Bemanning: 3 politi og 1 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 14.30 

 Kontorareal: 230 m
2
 

 Husleie pr år: kr 236 093 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Lærdal/Årdal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: Lærdal: 33 km, Årdal: 64,9 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: Lærdal: 31 minutter, Årdal: 57 minutter 

 Spesielle forhold: Aurland har det  3. største antallet cruiseanløp i Norge,  163 anløp i 

2016.  Cruiseanløp Flåm og Flåmsbanen (1.1 mill. reisende april - oktober).  Stor 

økning i sommertrafikken på E16 gjennom Aurland.  
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Årdal lensmannskontor: 

 Kommune: Årdal 

 Flateinnhold: 976 km
2
 

 Innbyggere: 5359 

 Bemanning: 6 politi og 1 politisivil  

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 14.00 

 Kontorareal: 394 m
2
 

 Husleie pr år: kr 504 030 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Lærdal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 31,7 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 30 minutter  

 Spesielle forhold: Årdal har det største innbyggertallet i denne vaktregion, Årdal 5391, 

Lærdal 2146, og Aurland 1753.  Industrisamfunn, Hydro i Øvre Årdal, Hydro 

Årdalstangen, Schengenhavn med over 300 anløp i året, og statlig mottak med 150 

asylsøkere  

 

Lærdal lensmannskontor: 

 Kommune: Lærdal 

 Flateinnhold: 1342 km
2
 

 Innbyggere: 2172 

 Bemanning: 3 politi og 0,9 politisivil  

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.00 

 Kontorareal: 200 m
2
 

 Husleie pr år: kr 242 580 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Årdal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 31,7 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 30 minutter  

 Spesielle forhold: Plassert midt i aksen Aurland – Lærdal - Årdal 
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Solund, Gulen og Masfjorden 

 

 Kommune: Solund 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 785 

 Bemanning: 7 politi og 1,8 politisivil (delt med Gulen og Masfjorden) 

 Åpningstid: Mandag kl. 11.00 – 14.30 

 Kontorareal: 66,5 m
2
 

 Husleie pr år: kr 65 502 

 Husleiekontrakt utløper: 12.02.2017 

 Alternativt tjenestested: Masfjorden 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 75,9 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 2 timer og 3 (inkludert fergestrekningen Krakhella 

– Rutledal og at fergeruten treffer)  

 Spesielle forhold: Øysamfunn og avhengig av ferge. Organisert i driftsenhet med Gulen 

og Masfjorden i dag 

 

 Kommune: Gulen 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 2370 

 Bemanning: 7 politi og 1,8 politisivil (delt med Solund og Masfjorden) 

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 157 m
2
 

 Husleie pr år: kr 168 046 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2017 

 Alternativt tjenestested: Masfjorden 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 44,6 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 48 minutter 

 Spesielle forhold: Organisert i driftsenhet med Solund og Masfjorden i dag 

 

 Kommune: Masfjorden 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 1701 

 Bemanning: 7 politi og 1,8 politisivil (delt med Gulen og Solund) 

 Åpningstid: Onsdag fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 300 m
2
 

 Husleie pr år: kr 85 000,- 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2017 

 Alternativt tjenestested: Knarvik 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 56 km (med ferge), 112 km (uten 

ferge) 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 59 minutter (med ferge), 1 time og 46 minutter 

(uten ferge) 

 Spesielle forhold: Ligger tettest på E39 som er den største kriminalitetsdriveren i 

vaktområdet. Organisert i driftsenhet med Solund og Gulen i dag 
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Austrheim og Fedje lensmannskontor 

 

 Kommune: Austrheim og Fedje 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 2858 (Austrheim) og 576 (Fedje) 

 Bemanning: 0/1 politiansatt, 1 politisivil 

 Åpningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag (sommerstengt). Sjelden politi på stedet. 

Fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 147 m
2
 

 Husleie pr år: kr 178 908 + strøm 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd 

 Alternativt tjenestested: Knarvik 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 41,6 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 51 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Nordhordland driftsenhet i dag 

 

Osterøy lensmannskontor 

 

 Kommune: Osterøy 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 7957 

 Bemanning: 1 politiansatt (ikke IP4) og 1,8 politisivile 

 Åpningstid: Mandag til torsdag fra kl 08.00 til kl 15.00 

 Kontorareal: 320 m
2
 

 Husleie pr år: kr 443 684 

 Husleiekontrakt utløper: 6 mnd 

 Alternativt tjenestested: Åsane/Dale 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: Åsane: 33 og Dale 45,6 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: Åsane: 31 minutter og Dale: 41 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Bergen nord driftsenhet i dag 

 

Vaksdal lensmannskontor 

 

 Kommune: Vaksdal 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 4125 

 Bemanning: 1 politiansatt og 1 politisvil (sommerstengt og stengt enkelte torsdager i 

året) 

 Åpningstid: Onsdag fra kl. 10.00 til 14.00 

 Kontorareal: 102 m
2
 

 Husleie pr år: kr 118 312 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd 

 Alternativt tjenestested: Voss 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 42,6 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 39 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Voss driftsenhet i dag 
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Ulvik lensmannskontor 

 

 Kommune: Ulvik 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 1116 

 Bemanning: 1 politiansatt (sommerstengt og stengt enkelte tirsdager i løpet av året) 

 Åpningstid: Tirsdag fra kl. 09.00 til 15.00 

 Kontorareal: 22 m
2
 

 Husleie pr år: kr 100 000 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2016 

 Alternativt tjenestested: Voss 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 40,3 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 49 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Voss driftsenhet i dag 

 

Samnanger lensmannskontor 

 

 Kommune: Samnanger 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 2443 

 Bemanning: 1 politiansatt og 1 politisivil. Når vedkommende har dagvakt etter 

arbeidsplanen, bemannes kontoret med ytterligere en politiutdannet. Vedkommende 

har da med seg student. 

 Åpningstid: Onsdag og fredag fra kl 08.00 til kl. 15.00 

 Kontorareal: 118 m
2
 

 Husleie pr år: kr 150 000 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2017 

 Alternativt tjenestested: Kvam 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 32,8 km (Dale: 36,8 km) 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 34 minutter (Dale: 36 minutter) 

 Spesielle forhold: Organisert under Kvam driftsenhet i dag 
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Ullensvang og Eidfjord lensmannskontor 

 

 Kommune: Ullensvang og Eidfjord 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: Ullensvang: 3401, Eidfjord: 925 

 Bemanning: 1 politiansatt  

 Åpningstid: Ullensvang: onsdag 10.00-11.30, Eidfjord: onsdag 12.30 til 14.00 

 Kontorareal: 33 m
2
 

 Husleie pr år: kr 29 860 

 Husleiekontrakt utløper: 6 mnd 

 Alternativt tjenestested: Odda eventuelt Voss 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: Odda: 40,9 km, Voss: 49,3 km  

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: Odda: 47, Voss: 48 

 Spesielle forhold: Organisert under Hardanger driftsenhet i Odda. Ressurser fra Voss 

brukes ved akutte tilfeller i Eidfjord etter at Hardangerbroen åpnet. Politiet disponerer 

ikke egne lokaler i Eidfjord og Eidfjord er ikke tatt med i kjøreavstanden, areal eller 

husleien. 

 

Jondal lensmannskontor 
 

 Kommune: Jondal 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 1104 

 Bemanning: 1 politisivilt ansatt (sporadisk 1 politiansatt) 

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 14.00  

 Kontorareal: 86,6 m
2
 

 Husleie pr år: kr 17 388 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd 

 Alternativt tjenestested: Odda 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 39,3 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 42 minutter 

 Spesielle forhold: Organisert under Hardanger driftsenhet i Odda i dag.  
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Beskrivelse av antatt sannsynlighet for at farene oppstår: 

 

Sannsynligheten for at farene oppstår er like for alle tjenestestedene. De beskrives derfor 

samlet. 

 

Åpningstidene er begrenset først og fremst på pga. lite og stadig fallende bruker- og 

arbeidsgrunnlag. Politikapasiteten som leveres, blir svært sårbar. På de minste stedene lengst 

fra de sentrale områdene er det problemer med rekruttering, kompetanseutvikling og læring. 

Å utvikle ett politi, med de kvaliteter som målene beskriver, vil ikke være mulig verken nå 

eller i framtiden. Det er fullt mulig å sende de ansatte på studier og kurs og dermed gi dem 

formalkunnskap i ulike politidisipliner. Utfordringen på de minste stedene er å videreutvikle 

kunnskapen til kompetanse som i tillegg til kunnskap også består av ferdigheter, evner og 

holdninger som best utvikles gjennom mengdetrening sammen med et tilstrekkelig antall 

kollegaer med ulik tjenesteerfaring. 

 

Vakt- og beredskap ivaretas i dag med andre systemer enn tjenestestedenes åpningstider. Hvis 

hendelsene skjer i tjenestedenes åpningstider kan de ansatte utgjøre en forskjell på 

responstiden og responskvaliteten. Enkelte kontorer har svært kort åpningstid. I Sogn og 

Fjordane er åpningstiden gjennomgående lenger. Mange av dem som jobber på de sårbare 

tjenestedene deltar i vakt og beredskapstjenesten. Det er spesielt en risiko for at 

lokalkunnskapen forsvinner hvis politiansatte flytter pga at tjenestestedet avvikles.  

 

I politidistriktet er det 584 782 innbyggere. Dette innebærer at 58 478 innbyggere kan ha mer 

enn 45 minutters kjøretid til nærmeste polititjenestested. Samlet i de foreslått nedlagte 

tjenestestedene bor det rundt 50 000 personer. Ikke alle disse vil få mer enn 45 minutters 

kjøretid om tjenestedene legges ned, eller slås sammen.  

 

Beskrivelse av mulig konsekvens ved nedleggelse av ovennevnte tjenestesteder: 

 

Konsekvensen er lik for alle tjenestestedene. De beskrives derfor samlet.  

 

Det er lange kjøreavstander mellom noen av tjenestestedene. Men den tjenesten som tilbys nå 

er svært begrenset, sårbar og lite knyttet til responstid. I Hordaland er de sårbare kontorene 

ofte bemannet kun med politisivile og/eller politiansatte uten IP4 kompetanse. I Sogn og 

Fjordane tilbys polititjenester innenfor flere kategorier.  Det er kun hvis hendelser skjer i den 

begrensede kontortiden at responstiden i noen grad kan bli påvirket i positiv retning, eller om 

betjenter bor i regionen og har beredskapsvakt. Vedkommende vil om hun/han kalles ut, være 

på stedet lenge før rullende patruljer kommer fra andre steder. Responskvaliteten er 

tilsvarende sårbar hvis vedkommende rykker ut alene. 

 

Politiets befolkningsundersøkelser viser at befolkningen først og fremst er opptatt av at 

kompetent politi er tilgjengelig når det trengs. Dette er først og fremst ved akutte hendelser. 

Få politiansatte som er spredt utover flere tjenestesteder, er en sårbar ressurs. Det er krevende 

å opprettholde og utvikle et fagmiljø med spisset kompetanse innen etterforskning og 

politioperative disipliner på slike steder. Årsaken er dels at det er få kolleger å forholde seg til 

og å lære fra, og dels at arbeidsmengden er relativt liten og at de ansatte ikke får tilstrekkelig 

mengdetrening på de mest krevende oppdragene. Responstiden påvirkes ikke av at politiet 

betaler for bygninger på ulike steder når bygningene stor tomme mesteparten av tiden, eller er 

sårbart bemannet.  
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Responskvaliteten svekkes når det ikke er mulig å rekruttere og beholde ansatte. Da blir det 

ikke mulig å utvikle et fagmiljø. Et fagmiljø innebærer et tilstrekkelig antall kolleger med ulik 

erfaringer, kompetanse og perspektiver på oppgaveløsningen og som reflekterer sammen både 

før, under og etter at krevende oppdrag er utført. Enheter som består av ansatte som over tid 

har hatt få kolleger å forholde seg til kan ikke skape slike fagmiljø. De utvikler fort de samme 

erfaringene, den samme kompetansen og perspektivet på oppgaveløsningen. Oppgavene blir 

løst gjennom repetisjon av det man allerede gjør, og læringen og kompetanseutviklingen 

stopper opp. De svært få krevende oppgavene blir forsøkt løst på samme måte som 

dagligdagse hendelser og er noe som hemmer kvaliteten. Spissede fagmiljø er konsentrert om 

spesielle og avgrensede politioppgaver og utvikler spisskompetanse etter de samme 

prinsippene som andre fagmiljø. Poenget er at miljøet ikke kan være for lite, hvis det skal 

kalles et fagmiljø. 

 

På den andre siden er det en styrke for et lokalsamfunn å ha et bredt spekter offentlige 

tjenester. Noe som gjør lokalmiljøene mer attraktive å bosette seg i. Ikke bare for tilbudets 

egenverdi, men også fordi det sikrer lokale arbeidsplasser og inntekter. Politiet leverer en 

spesiell offentlig tjeneste fordi målet er å skape trygghet gjennom redusert kriminalitet og 

redusert plagsom atferd. Tradisjonelt har trygghet vært en subjektiv oppfatning som ikke bare 

påvirkes av hva politiet gjør, men også av hva politiet representerer som symbol. Det å ha et 

politikontor, eller en politiansatt i lokalsamfunnet representerer slike symboler. Noe som kan 

gi trygghet og danne rammer rundt den uformelle sosiale kontrollen som både skaper 

forventninger om hva som er riktig oppførsel, redusert kriminalitet, redusert plagsom atferd 

og som gir trygghet. Likevel må disse hensynene balanseres mot de øvrige målene med 

reformen og avbyråkratiserings- og effektiviseringskravene. Kravene til hva og hvordan 

politiet utfører sine oppgaver knyttes i samtiden nærmere til omdømme- og tillitsbegrepet, enn 

den symbolske dimensjonen. Nå måles politiets omdømme og tillit på hva politiet gjør og 

oppnår, og mindre på hva det skal være og hva det skal representere. Samtiden gir på den 

måten føringer på hvordan politiet må organisere seg. 

 

Responstiden og responskvaliteten er i dag ikke tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt i 

områdene som ligger utenfor kravet om 45 min. kjøretid til nærmeste tjenestested. Her vil ofte 

brannetaten ha kortest responstid til ulykker og hendelser. Dette har sammenheng med 

hvordan brannetaten er organisert. I de folkefattige områdene er de brannansatte 

deltidsansatte. Rekruttering og tjenesteordninger kan optimaliseres for rask respons. Politiet 

kan ikke organisere seg på denne måten fordi det stilles andre krav til opplæring, 

kompetanseutvikling, tjenesteordninger og ansettelsesforhold. Politiet har et bredere 

samfunnsoppdrag og kan ikke optimalisere tjenesten utelukkende basert på krav til hurtig 

respons i alle deler av distriktet. At politiansatte med reservetjeneste bor i spredtbygde 

områder, kan gi bedre responstid for politiet i noen tilfeller. I et HMS perspektiv er det 

betenkelig at politiansatte på beredskapsvakt rykker ut alene til et åsted. I 2016 kan heller ikke 

politiet basere sin organisering på at politiansatte rykker ut på fritiden fordi de bor nær et 

åsted i spredtbygde områder. 

 

Legges tjenestestedene ned er det sannsynlig at politiansatte flytter ut fra de folkefattige 

områdene. Dermed mister politiet den detaljerte lokalkunnskapen som kan bidra til å løse 

oppdrag på en smidig måte. Noe som innebærer at lokalkjent politi kan spille på sin kjennskap 

til innbyggerne og roe ned eskalerende situasjoner på en effektiv måte. Og at de bruker 

mindre makt av samme grunn. Ikke minst at de kan løse kriminalsaker fordi de kjenner modus 

og operasjonsområder til ulike lovbrytere.  
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Denne typen lokalkunnskap utvikles ved at politiansatte har en rolle i lokalmiljøet både på 

jobb og på fritid, forebyggende, idrettslag, folk tar kontakt med de som de kjenner etc.. At 

befolkningen flytter fra disse områdene er likevel en samfunnstrend. Det er langt svakere  

befolkningsvekst i alle disse områdene enn i regionsentrene. 

 

At politiet skal være til stede og nær der folk bor må ses i et risiko- og 

vesentlighetsperspektiv. Dette innebærer at politiet må være til stede med rett kompetanse og 

kapasitet der og når befolkningen har behov for det. Dette skjer regelmessig oftere i disse 

regionsentrene. 

 

Politiets tilgjengelighet og nærhet til de minste lokalmiljøene er ikke forankret i politilokaler 

som står tomme store deler av uken. Det finnes konsekvensreduserende tiltak som ivaretar 

både kravet til tilgjengelighet og nærhet på bedre måter, og samtidig bedre ivaretar de øvrige 

målene med reformen. 

 

 

Sannsynlighetsreduserende tiltak for at farene oppstår: 

 

Det anbefales at tjenestestedene legges ned og/ eller slås sammen, og knyttes til enheter med 

større brukergrunnlag, bedre bemanning og større forutsetninger for å nå målene med 

reformen og kravene til tjenestesteder.  
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Tiltak for å redusere konsekvensen hvis farene slår til. 

 

Skal politiet lykkes å gi de folkefattige områdene en bedre polititjeneste enn i dag, er det en 

absolutt forutsetning å lykkes med de konsekvensreduserende tiltakene.  

 

• Risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak knyttet til kommuner som mister tjenestested: 

 

• En forutsetning at tilgjengelighet og nærhet ikke bare er knyttet til lokasjon 

– Flere små tjenestesteder i dag, vurderes til å være for sårbare og ikke i 

stand til å levere tilstrekkelig politikraft og service ut til innbyggerne. Man 

skal oppnå dette på en bedre og mer effektiv måte ved å organisere 

tjenestestedene mere robust og bærekraftig. Dette skal kunne tilby et mer 

mobilt politi som kan være der folk bor i mye større grad. Tilbud, 

tilgjengelighet, responstid, og synlighet skal styrkes på denne måten.   

• Mobile enheter som kan opprette lokasjoner der det trengs (teknologi) 

– Stor mulighet for å kunne etablere et kontaktpunkt til gitte tider gjennom 

uken, f.eks i kommunetorget. Dette til tross for at tjenesteperson er 

organisatorisk plassert i en annen kommune 

• "Politiarbeid på stedet" som sikrer raskere og bedre dokumentasjon 

(metode) 

– Arbeidsmetodikk med bedre teknologi og organisering, som gir vesentlig 

bedre effekt og kvalitet på politiarbeidet. Skal bidra positivt for impliserte 

parter ved å få gjort mest mulig på stedet for hendelsen, samt innen kortest 

mulig tid.. 

• Politikontakt (bedre kontakt med kommunene) 

– Daglig kontaktledd mot kommunene. Sikrer best mulig dialog og kontakt 

mellom politi og kommune. 

• Politirådet profesjonaliseres (gjensidige krav og forpliktelser mellom politi og 

kommune) 

– Formaliseres og gjennomføres for å sikre et strategisk tverretatlig 

samarbeid. Gis myndighet til å beslutte.   

• Politiets nettsider bygges ut for å lette tilgjengeligheten for politiet 

– Bedre IKT-løsninger og muligheter for å styrke mulighetene for 

samhandling og kommunikasjon mellom politiet, innbyggerne, kommune 

og andre samarbeidsparter.  

• Politiet og kommunene utvikler og styrker samarbeid innen beredskap  

– Dette er et godt utviklet samarbeid også pr. i dag. Meget viktig å sikre godt 

samarbeide innenfor området. Dette gjelder særlig planlegging, planverk/ 

objektplaner, øvelser, organisering vedr. kriseberedskap osv. Herunder 

også samarbeid vedr. ROS-analyser av egen kommune og politidistrikt 

(Geografisk driftsenhetsområde) 
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Konklusjon og anbefalinger 

 

Ut fra denne ROS-vurderingen og under forutsetning av at de risiko- og 

sårbarhetsreduserende tiltakene som er beskrevet over, iverksettes med støtte fra den 

tjenesteenheten og geografiske driftsenheten tjenestestedet organiseres under, 

foreslår vi følgende: 

 

1) Tjenestedet Selje avvikles. Området ivaretas fra Vågsøy. Vaktsamarbeid reguleres av 

ny driftsenhetsleder og kommunene  

2) Tjenestestedet i Bremanger avvikles. Området ivaretas fra Florø. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

3) Tjenestestedet i Jølster avvikles. Området ivaretas fra Førde. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

4) Tjenestestedet i Askvoll avvikles. Området ivaretas fra Fjaler. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

5) Tjenestestedet i Hyllestad avvikles. Området ivaretas fra Fjaler. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene 

6) Tjenestestedet i Gaular avvikles. Området ivaretas fra Førde. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

7) Tjenestestedet i Balestrand avvikles. Området ivaretas fra Høyanger. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

8) Tjenestestedet i Luster avvikles. Området ivaretas fra Sogndal og Leikanger. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

9) Tjenestestedet i Aurland avvikles. Området ivaretas fra Lærdal eller Årdal. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

10) Tjenestestedene i Lærdal og Årdal må utredes nærmere. Ett av kontorene avvikles. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

11) Tjenestestedene i Gulen og på Solund avvikles. Det etableres ett tjenestested i 

Hosteland i Masfjorden. Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og 

kommunene. 

12) Tjenestestedene på Osterøy og Vaksdal må utredes nærmere. Ett av stedene avvikles. 

Området ivaretas fra Voss. Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og 

kommunene.  

13) Tjenestestedet i Austrheim og Fedje avvikles. Området ivaretas fra Nordhordland. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene.  

14) Tjenestestedet i Samnanger avvikles. Området ivaretas fra Kvam. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene.  

15) Tjenestestedet i Ullensvang avvikles. Området ivaretas fra Hardanger. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

16) Tjenestestedet i Ulvik avvikles. Området ivaretas fra Voss. Vaktsamarbeidet reguleres 

av ny driftsenhetsleder og kommunene.  

17) Tjenestestedet i Jondal avvikles. Området ivaretas fra Hardanger. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

 

Vurderingen foretatt av / dato: 

 

Prosjekt nye politidistriktet, Arbeidsgruppe Geografiske driftsenhetsleder. 01.10.2016 

 

Beslutning foretatt av: Oddbjørn Dyrdal, leder. Askøy, 01.10.2016 

 

Merknad [HS1]: Hvorfor ikke 
enhetsleder? 
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tenesteeiningsstruktur. 

 

Høyringsfrist er satt til torsdag 1. desember 2016 kl. 23.59. 

 

Med helsing 

Vest politidistrikt 

(post.vest@politiet.no <mailto:post.vest@politiet.no>) 

 

184 av 306



POLITIET 
TILI VEST  POLITIDISTRIKT

Styringsgruppa for Nærpolitirefonna i Vest politidistrikt

Elektroniske postmottak
KOPI: Ordførarar/Varaordførarar i Vest politidistrikt

F ylkesordførarar/ fylkesvaraordførarar

F ylkesmenn i Hordaland og Sogn og Fjordane <Graderi"9>’ <Para9raf>
Elektroniske postmottak

Dykkar referanse: Vår referanse: Stad, Dato:

<Dykkar ref> Bergen, Oktober

NÆRPOLITIREFORMA  -  ARBEIDSGRUPPA  SITT  FORSLAG TIL PLASSERING  AV
TENESTESTADER  OG DEIRA TENESTEEININGAR

Vi syner til pâgâande arbeid med ny tenestestadstruktur for Vest politidistrikt, og sendar hermed

den interne arbeidsgruppa sine forslag til plassering av tenestestader og deira organisering i

tenesteeiningar.

Denne anbefalinga er no levert til politimeisteren i Vest politidistrikt og Vert lagd fram for

styringsgruppa 5. oktober 2016. Politimeisteren Vil deretter sende sitt forslag ut på ordinær, seks

Vekers høyringsrunde frå l4.oktober 2016. Fristen for tilbakemelding for denne høyringa er

1. desember 2016.

Politimeisteren vil innan 15. desember 2016 sende sitt endelege forslag til struktur på tenestestader

og tenesteiningar til politidirektøren.

Med helsing

Kaare Songstad Helge Stave

po/itimeister /ensmann — prosjektleiar

Vedlegg:
Rapport GDE -Innstilling til politimester

Kart forslag 1 og 2

ROS Vurdering organisasjonsstruktur

ROS Vurdering organisasjonsstruktur Bergen

Dokumentet er elektronisk godkjent utan signatur

Vest politidistrikt

Bergen Tlf: 55 55 63 00 Org. nr.: 983 998 461

Post: Postboks 285 Sentrum, 5804  BERGEN  Faks: 55 55 65 50 Giro:

Besøk: Allehelgens gate 6 E-post: gost.hordaland@golitiet.no www.politi.no

185 av 306

mailto:post.hordaland@politiet.no


 
  

 

Vest Politidistrikt 
 

 

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse> 

                        

Tilrådning 
- 

Effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder 

 
 

Vest politidistrikt 

 
 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Versjon 1.0 

 
 

186 av 306



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Vest politidistrikt 

Skrevet av: Morten Ørn Dato: 01.10.16 Versjon:  0.1 Status: 

Ferdig 

Side 2 av 32 

 

 

 

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse> 

Innhold 
 

1 Sammendrag ................................................................................................. 3 
2 Innledning ..................................................................................................... 3 

2.1 Bakgrunn og formål .................................................................................. 3 
2.2 Avgrensninger og avhengigheter ................................................................ 3 
2.3 Tilnærming og organisering ....................................................................... 4 

3 Dagens situasjon ............................................................................................ 6 
3.1 Dagens organisering ................................................................................. 6 
3.2 Faktaopplysninger .................................................................................... 7 
3.3 Økonomi og handlingsrom ......................................................................... 9 
3.4 Budsjett .................................................................................................. 9 
3.5 Årsverk ..................................................................................................10 
3.6 Økonomistatus – Andre tertial 2016 ..........................................................10 
3.7 Kriminalitetsutfordringer ..........................................................................11 

3.7.1 Radikalisering og voldelig ekstremisme ...............................................12 
3.7.2 Grov integritetskrenkende kriminalitet ................................................12 
3.7.3 Grov voldskriminalitet .......................................................................12 
3.7.4 Seksuelle overgrep ...........................................................................12 
3.7.5 Økonomisk kriminalitet .....................................................................13 
3.7.6 Datakriminalitet ...............................................................................13 
3.7.7 Narkotikakriminalitet .........................................................................13 
3.7.8 Kriminelle nettverk ...........................................................................13 
3.7.9 Vinningskriminalitet ..........................................................................14 
3.7.10 Barne- og ungdomskriminalitet ..........................................................14 

3.8 Forvaltning og sivil rettspleie ....................................................................15 
3.9 Behov og erfaringer med dagens organisering ............................................15 

4 Vurdering av alternativer ................................................................................17 
4.1 Alternative tjenestestedsstrukturer ............................................................17 

4.1.1 Forslaget .........................................................................................17 
4.1.2 Alternativet ......................................................................................18 

4.2 Analyse av forslaget og alternativet ...........................................................18 
4.2.1 Forslaget .........................................................................................19 
4.2.2 Alternativet ......................................................................................22 
4.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser .......................................22 

4.3 Drøfting av forslaget og alternativet ..........................................................23 
4.3.1 Innledning .......................................................................................23 
4.3.2 Diskusjonsgrunnlaget for de geografiske driftsenhetene ........................24 
4.3.3 Oppsummering ................................................................................28 

5 Tjenestetilbudet til innbyggerne .......................................................................30 
6 Lokale synspunkter på forslaget.......................................................................31 

6.1 Synspunkter fra berørte kommuner ...........................................................31 
6.2 Synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene ..........................................31 
6.3 Synspunkter fra evt. andre lokale aktører ..................................................31 

7 Tilrådning om endringer i tjenestestedsstruktur .................................................31 
8 Vedlegg ........................................................................................................32 
9 Referanser ....................................................................................................32 
 

187 av 306



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Vest politidistrikt 

Skrevet av: Morten Ørn Dato: 01.10.16 Versjon:  0.1 Status: 

Ferdig 

Side 3 av 32 

 

 

 

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse> 

1 Sammendrag  
 

Arbeidsgruppen fremmer ett forslag, heretter kalt forslaget, og ett alternativ, heretter 

kalt alternativet til ny geografisk organisasjonsstruktur.  

 

Det er ikke enighet om forslaget og arbeidsgruppen er delt på midten. Halvparten av 

medlemmene er også uenige i å fremme ett forslag foran et annet og at forslaget i 

rapporten er gruppens endelige forslag. 

 

Forslaget inneholder 25 tjenestesteder, 10 tjenesteenheter og fire geografiske 

driftsenheter (GDE). Alternativet foreslår de samme 25 tjenestestedene, 13 

tjenesteenheter og 7 GDE`er (se kart i vedlegg 1). Arbeidsgruppens leder stiller seg bak 

forslaget. 

 

Både forslaget og alternativet innebærer å avvikle tjenestestedene i Selje, Bremanger, 

Jølster, Askvoll, Hyllestad, Gaular, Balestrand, Luster, Aurland, Årdal eller Lærdal, Gulen, 

Solund, Osterøy eller Vaksdal, Austrheim, Samnanger, Ullensvang, Ulvik og Jondal. I 

tillegg avvikles Bergen nord, Bergen vest og Bergen sør politistasjoner. 

 

Tjenestestedene vi foreslår avviklet, var for sårbare for de kravene som stilles til 

tjenestesteder i Nærpolitireformen (reformen). Ved å avvikle disse blir det enklere å 

koordinere ressursene, prioritere bedre og nå målene, intensjonen og kravene i 

reformen. Halvparten av medlemmene i arbeidsgruppen mener at alternativet ikke 

oppfyller kravene til tjenesteenheter og GDE`er på grunn av størrelse og sårbarhet. Den 

andre halvparten mener at det er rom for lokale tilpasninger. Spesielt med hensyn til 

forskjeller i geografi, befolkning og kriminalitetsmønster. Dessuten er det lagt opp til 

muligheter for samarbeid mellom de ulike GDE`er som i dag. 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 

 

Torsdag 19. mai 2016 ble Arbeidsgruppe geografiske driftsenheter i Vest politidistrikt 

opprettet. Arbeidsgruppen er en del av Prosjekt Nytt Politidistrikt Vest (PNP Vest). 

Formålet med arbeidsgruppen er å sikre at GDE`er i Vest politidistrikt har en struktur, 

innhold, funksjoner og bemanning som sikrer nødvendig beredskap og i tilstrekkelig grad 

ivaretar publikums behov for polititjenester i forhold til tilgjengelighet og servicenivå, 

samt er i stand til å etterforske det store flertallet av straffesaker.  

2.2 Avgrensninger og avhengigheter 

 

Arbeidsgruppen hadde frist til 1. oktober 2016 for å fremme sin innstilling til forslag. 

Kartleggingen og beskrivelsen er konsentrert om GDE`ene, tjenesteenhetene og 

tjenestestedene jfr. kapittel 3, og vi avgrenser mot å omtale de funksjonelle 

driftsenhetene (FDE). Vi har kartlagt hvilke funksjoner som skal ivaretas av GDE. Tiden 

arbeidsgruppen har fått til rådighet, har vært knapp. Noe som spesielt har rammet 

kartleggingsprosessen og involveringen internt i hele organisasjonen. Vi har derfor vært 

tvunget til å avgrense vårt arbeid og det har ikke vært mulig å svare på hele mandatet. 

Årsaken er dels også avhengighet til rapportene fra arbeidsgruppene for FDE og Staber. 
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Vi har ikke avklart nærmere grensegangene mellom GDE`ene og FDE`ene. Vi har heller 

ikke avklart forholdet mellom fast eller fleksibelt oppmøtested. Dette må avgjøres av 

leder for GDE`ene når disse er på plass. Det samme mener vi om eventuell 

døgnkontinuerlig tjeneste versus beredskapsvakt. Noe som henger sammen med 

bemanningen.  

 

Vi har heller ikke avklart spørsmålet om en funksjonell, eller geografisk organisering i 

GDE`ene. I Bergen anbefaler vi en funksjonell organisering. I de øvrige GDE`ene må 

dette vurderes i hvert enkelt tilfelle pga. geografi og lokale hensyn. I de rurale strøkene 

foreslår vi at spesialistfunksjoner bør sitte dels samlet og dels spredt. 

Kompetanseoverføring, mulighetene for å være bosatt i utkantene, men også kravet til 

sterke og solide fagmiljø må avveies mot hverandre i disse vurderingene. Uansett må det 

legges opp til utstrakt bruk av matriseorganisering og prosjektarbeid i de alvorligste 

sakene der spesialister og generalister arbeider sammen og utvikler kompetanse. 

 

Vi har videre avgrenset arbeidet vårt mot å kartlegge hvor det vil være hensiktsmessig å 

legge hovedsetene i GDE`ene. Her må det gjøres en nærmere vurdering. Det har heller 

ikke vært mulig å foreslå noe konkret tidspunkt for driftsstart av de nye enhetene. Her er 

det for mange avhengigheter og ukjente variabler nå. 

 

Arbeidsgruppen er avhengig av at de 54 kommunenes medvirkning i prosessen får en 

ramme som aksepteres av kommunene, men som ikke hemmer framdriften i 

arbeidsgruppens forslag. 

 

Arbeidsgruppen har avhengighet til arbeidsgruppene som utreder staber og 

fellesfunksjoner. Noen mener antallet GDE`er påvirker størrelsen på staber og 

fellesfunksjoner. Få og større GDE`er med en robust og profesjonalisert styringsstøtte og 

fagmiljøer vil kreve færre fellestjenester og mindre lederstøtte. Mange og mindre GDE`er 

med sårbar styringsstøtte og fagmiljøer vil kreve større dimensjonering av staber og 

fellesfunksjoner. Andre mener at dette ikke er riktig, og understreker at mindre GDE`er 

tvert i mot krever mindre staber og fellesfunksjoner. De som mener dette, viser til egne 

erfaringer fra Sogn og Fjordane. 

 

Dimensjoneringen av tjenestesteder, tjenesteenheter og geografiske driftsenheter er 

avhengig av størrelsen og organiseringen av fellestjenester og staber. I 

dimensjoneringen av de geografiske driftsenhetene har vi tatt utgangspunkt i det antallet 

årsverk som er ved disse enhetene før omorganiseringen. I distriktets mest sentrale 

områder må bemanningen styrkes. Folketallet og befolkningen i de urbane strøkene øker 

mest. Her er kriminalitetsraten dobbelt så høy som ellers i distriktet. Optimalisering av 

drift og ny arbeidsmetodikk vil trolig likevel kreve styrket fremtidig bemanning ved alle 

GDE`ene. 

2.3 Tilnærming og organisering 

 

Arbeidsgruppen er partssammensatt. Alle medlemmene er likevel tildelt arbeidsoppgaver 

på lik linje og har utført disse til beste for sluttresultatet. Arbeidsgruppen har utformet en 

tidslinje for arbeidet og utviklet en innhentingsplan for å kartlegge og beskrive 

faktaopplysninger knyttet til kriminalitetsbildet og administrative detaljer om dagens 

organisering. Kartleggingen av de ulike GDE-er er fordelt på gruppens medlemmer. 

 

Involveringen av kommunene er sikret ved å opprette en styringsgruppe der mange av 

kommunene deltar. Oppfatningen blant kommunene synes å være at styringsgruppen 

ikke har vært egnet fora for den individuelle kommunes evne til å påvirke sluttresultatet. 
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Dette ligger utenfor arbeidsgruppens ansvarsområde. Underveis i prosessen har 

arbeidsgruppen fremmet to skisser for organisering som danner ytterpunktene for antall 

tjenestesteder, tjenesteenheter og GDE`er. Det er bedt om innspill på skissene fra 

kommunene, men tiden har vært knapp. 

 

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med ulike faggrupper innen vakt og beredskap, 

etterforskning, forebygging, forvaltning og sivilsaker. Rapportens kapittel 3 beskriver 

dataene i en analytisk og tekstlig ramme. Det har vært et mål å unngå statistiske 

modeller, men heller å beskrive dataenes betydning for de organisasjonsmodellene vi 

diskuterer og legger fram. 

 

Arbeidsgruppen har på den ene tatt utgangspunkt i en organisasjonsideologi som sier at 

store enheter fungerer mest effektivt, er lettere å styre mot prioriterte mål og gir en mer 

likeartet og profesjonalisert tjenesteutførelse. På den andre siden at mindre enheter er 

bedre egnet til å oppnå tillit i nærmiljøene og at for store enheter som prioriterer for 

strengt kan redusere tilliten til politiet. De to ulike ideologiene er forankret i forskjellen 

mellom by og bygd. I arbeidsgruppen har de ulike perspektivene dukket opp jevnlig, og 

det har verken vært mulig eller ønskelig å nedtone, glatte over eller unngå at det er slik. 

Det er en klar tendens til at medlemmene som arbeider i de urbane strøkene ønsker 

større enheter, sterkere og mer sentralisert styring og å styrke organisasjonens evne til å 

prioritere strengere mellom oppgavene. Det er en like klar tendens til at medlemmene 

som arbeider i de rurale strøkene ikke ønsker å gå like langt i store enheter og 

sentralisert og styrket styring. Årsaken henger sammen med at arbeidsmengden i de 

urbane strøkene er mange, kompliserte og at ressursene daglig oppfattes å være for små 

i forhold til oppgavene. I de rurale strøkene er det en lavere kriminalitetsrate, en 

polititjeneste som ønsker et lokalt preg, men som er preget av store geografiske 

avstander på et uforutsigbart vegnett. Arbeidsgruppens medlemmer er delt på midten 

her. 

 

Ulike utfordringer i by og land, påfølgende uenigheter, kritisk tenkning og 

perspektivmangfold har etter vår mening styrket kvaliteten på arbeidsgruppens rapport. 

 

 I rammer og retningslinjer har Politidirektoratet (POD) gitt uttrykk for at tilgjengelighet 

og nærhet ikke bare omfatter politibygget, men også politiets øvrige tilstedeværelse og 

respons. Dette har arbeidsgruppen også lagt til grunn i sitt arbeid. At politiet lykkes med 

sin øvrige tilstedeværelse og respons, er en forutsetning for reformen. Det viktigste må 

være at politiet løser oppdrag med riktig kompetanse og kapasitet. 

 

Arbeidsgruppen er enig i at det etableres sterkere styring og kontroll, at fagkompetansen 

styrkes og at politiorganisasjonen blir i stand til å følge med i samfunnsutviklingen. Dette 

fører til at tyngdepunktet i organisasjonen forflyttes fra stor autonomi til styrket kontroll 

og styring, fra desentralisert til sentralisert styring, fra generalist til spesialist. Deler av 

arbeidsgruppen legger vekt på at dette løses best ved at polititjenesten er tett på 

befolkningen der de bor, og at lokalpolitiet har den nødvendige fagkompetansen til å løse 

oppdraget. Andre legger mer vekt på at politiet må være til stede med nødvendig 

fagkompetanse der og når kriminaliteten skjer og publikum har behov for politiets 

tjenester.  
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3 Dagens situasjon 

3.1 Dagens organisering 

 

Politidistriktet ble opprettet 1. januar 2016. Politidistriktet består av tidligere Sogn og 

Fjordane og Hordaland politidistrikter. Politidistriktet følger ikke fylkesgrensene. De 

sørlige kommunene i Hordaland fylke (Fitjar, Stord, Bømlo, Ølen og Etne) dekkes av Sør-

Vest politidistrikt. Tidligere Hordaland politidistrikt dekker to kommuner fra Sogn og 

Fjordane fylke (Solund og Gulen). Vanylven kommune fra Møre og Romsdal ivaretas nå 

politimessig av Sogn og Fjordane, men vil bli tilbakeført i løpet av reformen. 

 

Politidistriktet består av 17 geografiske driftsenheter etter dagens definisjon. De tre 

nordligste er 1) Nordfjord, 2) Sunnfjord og 3) Sogn. Nordfjord driftsenhet består av fem 

lensmannskontor og dekker seks kommuner. Regionlensmannen sitter ved Eid 

lensmannskontor i Eid. Sunnfjord driftsenhet består av 11 lensmannskontor og dekker 12 

kommuner. Regionlensmannen sitter ved Førde og Naustdal lensmannskontor i Førde. 

Sogn driftsenhet består av seks lensmannskontor og dekker syv kommuner. 

Regionlensmannen sitter ved Sogndal og Leikanger lensmannskontor i Sogndal. 

 

I sør, tidligere Hordaland politidistrikt, finner vi 14 geografiske driftsenheter i 

Nordhordland, Midhordland, Sunnhordland, Bergen, Voss og Hardanger. Dette er [1) 

Gulen, Masfjorden og Solund, 2) Nordhordland, 3) Voss, 4) Bergen nord, 5) Bergen 

sentrum, 6) Bergen vest, 7) Bergen sør, 8) Sotra, Øygarden og Askøy, 9) Austevoll, 10) 

Os, 11) Tysnes og Fusa, 12) Kvam og Samnanger, 13) Kvinnherad og 14) Hardanger]. 

 

Gulen, Masfjorden og Solund driftsenhet har i dag tre lokasjoner, der hovedsetet er i 

Gulen. Driftsenheten dekker tre kommuner. Nordhordland driftsenhet har to lokasjoner, 

der hovedsetet er i Knarvik. Driftsenheten dekker seks kommuner. Voss driftsenhet har 

tre lokasjoner, der hovedsetet er på Voss. Driftsenheten dekker fire kommuner. Bergen 

nord driftsenhet har to lokasjoner der hovedsetet er i Åsane bydel. Driftsenheten dekker 

to bydeler og en kommune. Bergen sentrum har en lokasjon i Bergen sentrum og dekker 

to og en halv bydel. Bergen vest driftsenhet har en lokasjon i Fyllingsdalen bydel. 

Driftsenheten dekker en og en halv bydel. Bergen sør driftsenhet har en lokasjon i Fana 

bydel og en lokasjon ved Bergen lufthavn, Flesland. Hovedsetet er i Fana. Driftsenheten 

dekker to bydeler.  

 

Sotra, Øygarden og Askøy har to lokasjoner. Driftsenheten dekker fire kommuner. 

Austevoll driftsenhet har en lokasjon. Driftsenheten dekker en kommune. Os driftsenhet 

har en lokasjon. Driftsenheten dekker en kommune. Tysnes og Fusa driftsenhet har to 

lokasjoner der hovedsetet er på Tysnes. Driftsenheten dekker to kommuner. Kvam og 

Samnanger driftsenhet har to lokasjoner der hovedsetet er i Kvam. Driftsenheten dekker 

to kommuner. Kvinnherad driftsenhet har en lokasjon. Driftsenheten dekker en 

kommune. Hardanger driftsenhet har fire lokasjoner der hovedsetet er i Odda. 

Driftsenheten dekker fire kommuner.  

 

Alle GDE`ene leverer alle typer polititjenester, dvs. vakt og beredskap, etterforskning, 

forebygging, forvaltningstjenester og sivil rettspleie. Driftsenhetene i tidligere Hordaland 

politidistrikt behandler ikke utlendingssaker og våpensaker. I Bergen kommune er også 

alle typer forvaltningssaker bortsett fra hittegods sentralisert til Felles forvaltningsenhet 

med lokaler i Bergen vest driftsenhet. Behandlingen av utlendingssaker er sentralisert til 

Felles forvaltningsenhet henholdsvis med lokaler i Bergen sør driftsenhet og Senter for 

utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen sentrum. Behandlingen av våpensaker er 

sentralisert til Felles forvaltningsenhet med lokaler i Odda, Hardanger driftsenhet. 
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I tidligere Hordaland er spesialfunksjoner innen taktisk etterforskning lagt til 

driftsenheten i Bergen sentrum. Driftsenheten har distriktovergripende oppgaver innen 

etterforskning av alvorlige voldssaker, alvorlige seksuelle overgrepssaker, alvorlige 

økonomisaker og bestemte typer organisert kriminalitet. Videre er polititjenestene, 

inkludert inn – og utreisekontroll ved Bergen lufthavn lagt til driftsenheten Bergen sør. 

 

Kriminalteknikk, innsatsledelse og hundetjeneste er lagt til Fellesoperativ enhet. Disse 

funksjonene omtales ikke nærmere. 

 

Tidligere Sogn og Fjordane har i større grad desentralisert fellestjenestene. Årsaken til 

dette var dels rekrutteringsproblemer til fellesfunksjonene i Florø, og dels ønsket om å ha 

flest mulig politiansatte med spisskompetanse i de tre regionene. 

 

Tidligere Sogn og Fjordane politidistrikt har administrasjon, operasjonssentral, 

sentralarkiv, retts og påtale stedsplassert ved hovedkontoret i politidistriktet som er 

Politihuset i Florø. Forvaltningsoppgaver, med unntak av førerkortsaker, er sentralisert 

og stedsplassert ved Sogndal og Leikanger lensmannskontor i region Sogn. Våpensaker, 

brukthandelsløyver, oppgaver med bort- og utvisningssaker og vaktselskap blir også 

behandlet ved kontoret i Sogndal. Førerkortforvaltningen er lokalisert til Florø. 

Passforvaltningen er også desentralisert.  

 

Utlendingssaker er sentralisert med et kontor i hver region, Sogn, Sunnfjord og 

Nordfjord, etter ny organisering i 2011. De behandler alle utlendingssaker, både 3. 

landsborgere og utenlandske arbeidstakere. Utover dette er det ingen lokale 

lensmannskontor som behandler utlendingssaker. 

 

Gjeldsordningen er sentralisert i de 3 regionene, Sogn, Sunnfjord og Nordfjord, og fordelt 

på 4 personer. På lensmannskontorene er det i betydelig grad innført ordning med 

saksbehandling i utlegg, tvang og forlik for flere kommuner. En faggruppe driver 

rådgiving og bistår i det daglige arbeidet og ved kurs. Sogn og Fjordane har tingretter i 

Sunnfjord og Sogn, med avdelingskontor i Nordfjord. 

3.2 Faktaopplysninger 

 

Politidistriktet har et areal på 34 083 km₂ og 585 891 innbyggere pr 1. januar 2016. Det 

dekker 54 kommuner, men dette tallet blir sannsynligvis mindre som følge av 

kommunesammenslåinger de kommende årene. På flere demografiske variabler er det 

både store forskjeller og likheter mellom fylkene og mellom kommunene i det enkelte 

fylket. Bergens befolkning er for eksempel dobbelt så stor som hele Sogn og Fjordane 

fylke. Kriminalitetsbildet preges av skillet mellom by og bygd. Den registrerte 

kriminaliteten er konsentrert rundt Bergen og den umiddelbare omegn. I Sogn og 

Fjordane ser vi det samme rundt de større tettstedene. En stadig større andel av 

befolkningen både i Sogn og Fjordane og i Hordaland bosetter seg i eller nær større by- 

og regionsentra.  

 

Det store ansvarsområdet stiller store krav til å fylle rollen som nærpoliti. Sentralt 

prioriterte satsningsområder, større krav til avbyråkratisering og effektivisering er 

krevende å forene med mange og spredte enheter.  

 

Politidistriktet har en inndeling i de historiske samarbeidsregionene Sogn (Indre og Ytre), 

Fjordane (Sunnfjord og Nordfjord), Nordhordland, Midhordland, Sunnhordland, Bergen, 

Voss og Hardanger.   
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Sogn og Fjordane er Norges nest minste fylke i folketall og det åttende største i areal. 

Det grenser til Hordaland i sør, Buskerud i sørøst, Oppland i øst og Møre og Romsdal i 

nord. De tre største byene i fylket er Florø og Førde i Sunnfjord og Måløy i Nordfjord. I 

tillegg er Sogndal et viktig regionsenter i Indre Sogn og er et tettsted som er større enn 

Måløy. Fylkets administrasjonssenter er i Hermansverk i Leikanger kommune. Fylket har 

mange store og lange fjorder der Sognefjorden er den lengste fjorden i Norge. Fylket har 

fire flyplasser med sivil rutetrafikk. Dette er Florø lufthavn, Førde lufthavn ved 

Bringeland, Sandane lufthavn ved Anda og Sogndal lufthavn ved Haukåsen.  

 

Hordaland er på sin side landets tredje største fylke målt i innbyggertall. Fylket har 

mange store og lange fjorder. Bergen lufthavn er trafikknutepunktet i hele 

Vestlandsregionen med 6,2 millioner reisende i året. Fra sommeren 2017 åpner nye 

Bergen lufthavn med kapasitet til 7,5 millioner reisende og en sterk økning i 

utenlandsflyvinger. 

 

Politidistriktets vegnett er Norges mest rasutsatte med til sammen 667 raspunkter på 

1000,6 km vei. I tillegg er det 56 tunneler over 2000 meter med ett eller flere tunnelløp. 

Flere tunneler er ulykkeutsatte. Det er fjelloverganger med vinterrestriksjoner både mot 

nord, sør og øst. Politidistriktets infrastruktur er preget av store avstander, fjorder, 

fergestrekninger, rasutsatte områder og ulykkeutsatte tunneler. Det er en utfordring å 

sikre stabil transport på vegnettet året rundt. 

 

En helt annen type vegstruktur enn i de store politidistriktene i Sør-Norge, stiller andre 

krav til organiseringen. Reisetiden, og dermed beredskapen, påvirkes av til dels dårlig 

vegstandard, vinterstengte fjell, avhengighet av fergeforbindelser og rasutsatte 

vegstrekninger. 

 

Bergen er et drivende midtpunkt som forbinder kriminelle på lokalt plan med kontakter 

og illegal handel i utlandet. De åpne narkotikascenene i Bergen distribuerer narkotika 

både i store mengder og på en enkel måte. Det er tette bånd mellom sentrale nettverk 

som omsetter narkotika i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Sentrale aktører i Sogn 

og Fjordane har også tette kontakter til Bergen.  

 

Totalt ble det registrert 35 420 lovbrudd i politidistriktet i 2015. 87 prosent skjedde i 

Hordaland, mens 13 prosent skjedde i Sogn og Fjordane. Bare i Bergen kommune ble 61 

prosent av alle lovbruddene registrert. Kriminalitetsraten1 var på 51,4 i Hordaland, mens 

den var 23,4 i Sogn og Fjordane. I Sogn og Fjordane utgjør trafikklovbruddene den 

største kriminalitetstypen, mens vinning dominerer i Hordaland. Ellers distribuerer 

kriminaliteten seg relativt likt innen de ulike kriminalitetstypene.  

 

Sogn og Fjordane har en befolkningsvekst som er svakere enn resten av landet. Det har 

likevel vært en viss vekst sett i et historisk perspektiv. Årsaken er først og fremst 

innvandring og arbeidsinnvandring. Det er forventet en moderat befolkningsvekst i 

perioden 2020 til 2040 med store variasjoner mellom kommunene.  

 

Innvandring har bidratt til den største endringen i de siste 10-15 årene. Den største 

veksten har skjedd i kystkommunene og i omlandskommunene til Bergen. Det er også 

langs kysten den største befolkningsveksten ventes innen 2040. Totalt anslår SSB at Vest 

politidistrikt vil ha like over 700 000 innbyggere i 2040. Veksten skjer først og fremst i 

Bergen og de nære kystkommunene rundt Bergen. 

                                           

 

 
1 Lovbrudd pr 1000 innbygger 

193 av 306



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Vest politidistrikt 

Skrevet av: Morten Ørn Dato: 01.10.16 Versjon:  0.1 Status: 

Ferdig 

Side 9 av 32 

 

 

 

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse> 

 

Det er stor forskjell på innvandrerandelen i de enkelte kommunene. Pr 1. januar 2016 

utgjør personer med innvandrerbakgrunn 14 prosent av befolkningen i politidistriktet. I 

Hordaland er andelen 15 prosent og i Sogn og Fjordane er den 11 prosent.  

 

Asylsøkere bosatt på mottak i Hordaland og Sogn og Fjordane har, i følge UDI, økt med 

henholdsvis 102 og 67 prosent dersom en sammenlikner tallene fra juli i 2016 med juli i 

2015. Dette er en konsekvens av den store tilstrømningen høsten 2015. På slutten av juli 

2016 bodde det 1248 asylsøkere på mottak i Sogn og Fjordane og 1444 på mottak i 

Hordaland. Sogn og Fjordane har en relativt større andel asylsøkere på mottak i sitt 

distrikt. 

 

Alders- og kjønnssammensetningen i fylkene viser store variasjoner mellom kommunene. 

Det overordnede trekket ved Sogn og Fjordane er at kommunene har underskudd på 

kvinner og en aldrende befolkning. Mange ungdommer og unge voksne reiser ut av fylket 

for å studere og arbeide. Kommunene i Hordaland med mindre vekst preges også av en 

aldrende befolkning og kvinneunderskudd. 

3.3 Økonomi og handlingsrom2 

3.4 Budsjett 

 

Fra 1.januar 2016 har distriktet et felles budsjett. Budsjettet er fordelt på to hovedbøker, 

en for tidligere Sogn og Fjordane politidistrikt og en for tidligere Hordaland politidistrikt. 

Felles hovedbok er planlagt innført fra og med juni 2017. 

Budsjettmidlene er fordelt mellom hovedbøkene på bakgrunn av Vest politidistrikts 

virksomhetsplan for 2016. Fellesutgifter for Vest politidistrikt er budsjettert og 

regnskapsført i hovedbok for Hordaland.  

 

2015 2016 2015 2016

Disponeringsskriv 166 838 000            172 864 000        793 725 000       825 621 000       

Overføring fra forrige år -5 611 000               -434 000              21 232 000          7 903 000            

Ekstratilskudd -                             347 000                -                        3 325 000            

Revidert nasjonalbudsjett -                             -                        942 000               -                        

Omdisponeringer 795 000                    -                        1 615 000            -                        

Tilleggsbevilgninger fra Stortinget 810 000                    -                        4 678 000            -                        

Budsjett - Totalt 162 832 000            172 777 000        822 192 000       836 849 000       

Sogn og Fjordane Hordaland

 
Tabell 1 Budsjett for 2015 og 2016 (per 23.9.16) - Kilde: Politiets Budsjett og VP-portal. 

 

 

Budsjettet for 2015 i tabell 1 inkluderer kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2015. 

Politidistriktet har per 23.9.16 ikke mottatt kompensasjon for lønnsoppgjøret for 2016. 

                                           

 

 
2 Data til dette punktet er levert av Personal- og økonomiseksjonen, Vest politidistrikt 
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3.5 Årsverk 

Distrikt 01.06.2015 01.06.2016

Hordaland 1009,15 1009,89

Sogn og Fjordane 196,41 206,85

Totalt 1205,56 1216,74  

Tabell 2 Lønnede årsverk per 1.6.2015 og 1.6.2016 - Kilde: Politiets lønns- og personaldatasystem 

 

Stillingskategori 01.06.2015 01.06.2016 01.06.2015 01.06.2016

Polititjenestemannstillinger 133,90             144,10             648,79               647,43               

Juriststillinger 11,00               13,00               54,90                 59,30                 

Sivile stillinger 51,51               49,75               305,46               303,16               

Totalt 196,41             206,85             1 009,15            1 009,89            

Sogn og Fjordane Hordaland

 
 

Tabell 3 Lønnede årsverk per 1.6.2015 og 1.6.2016 fordelt på stillingskategori - Kilde: Politiets lønns- og 

personaldatasystem 

3.6 Økonomistatus – Andre tertial 2016 

Politidistriktet har per utgangen av andre tertial 2016 en svært krevende økonomisk 

situasjon. Politidistriktet hadde per 31. august 2016 forbrukt 68 % av disponibel 

budsjettramme for 2016, og forventer å holde det regnskapsmessige forbruket innenfor 

disponible budsjettrammer for 2016. 

Distrikt Budsjett Regnskap
Gjenstående 

budsjett
Forbruk (%)

Hordaland 836 849 000            565 787 991        271 061 009       67,61 %

Sogn og Fjordane 172 777 000            120 836 076        51 940 924          69,94 %

Totalt 1 009 626 000         686 624 067        323 001 933       68,01 %  

Tabell 4 Budsjettstatus per 31.8.16 – Kilde: Politiets økonomisystem 

Politidistriktet har imidlertid en betydelig ubalanse i budsjettet som følge av krav om 

nettovekst i antall politiårsverk. De økonomiske rammene gir ikke rom for både vekst i 

årsverk og investeringer i nødvendig materiell. Dette gjelder både tidligere Sogn og 

Fjordane politidistrikt og tidligere Hordaland politidistrikt. 

For å oppnå budsjettbalanse i 2016 vil det i svært begrenset grad bli gjennomført 

investeringer i materiell og kompetanse. Dette bidrar til å øke et allerede stort etterslep i 

materiell- og kompetanseinvesteringer. Videre vil bemanning ved flere enheter i hele 

eller deler av året bli redusert. 

Politidistriktet økonomiske rammebetingelser gir blant andre følgende særlige 

utfordringer: 

 Begrenset bemanning ved flere av politidistriktets tjenestesteder som gir stor 

sårbarhet for tjenesteproduksjonen ved fravær av personell 

 Mangelfulle investeringer i kritisk driftsmateriell som medfører økende løpende 

driftsutgifter 

 Begrensede mulighet til å investere i materiell og systemer som kan bidra til å 

effektivisere tjenesteproduksjonen 

 Stor arbeidsbelastning for personell innenfor flere av politidistriktets tjenester som 

bidrar til store helse, miljø og sikkerhetsutfordringer 
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 Begrensede muligheter for å møte samfunnets forventninger til og krav til 

virksomhetens tjenesteproduksjon. Dette gjelder innenfor alle 

virksomhetsområder. 

3.7 Kriminalitetsutfordringer3 

 

Kriminalitetsbildet i politidistriktet varierer mellom de to fylkene og mellom kommunene 

innen de to fylkene. Noen kriminalitetsutfordringer kan være betydelige i en kommune, 

men mindre i andre kommuner. Godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innen 

kommunene er derfor viktig for å skreddersy det forebyggende og 

kriminalitetsbekjempende arbeidet.  

 

Kriminalitetsbildet er delt mellom by og bygd. Oppmerksomhet og konsekvensene av 

økende urbanisering og nye oppvekstområder for barn og unge må danne rammene 

rundt det forebyggende, tverrfaglige og tverretatlige arbeidet. Hvilken påvirkning den 

økende arbeidsledigheten i Hordaland vil ha på kriminalitetsutviklingen er vanskelig å si. 

Økonomiske nedgangstider påvirker ofte arbeidsmarkedskriminalitet og økonomisk 

kriminalitet. I tillegg opplever man en økning i vinningskriminalitet og reduksjon i 

rekreasjonsrelatert volds- og sedelighetssaker på grunn av lavere kjøpekraft og lavere 

aktivitet i det alkoholbaserte utelivet.  

 

De siste årene er det registrert en reduksjon i den registrerte kriminaliteten. 

Politidistriktet har hatt en nedgang på 11 prosent fra 2014 til 2015.  Prognosen så langt i 

år tyder på en fortsatt synkende trend som vi ser også nasjonalt og internasjonalt. 

 

Den kriminaliteten som går ned er knyttet til narkotika-, vinning-, trafikk-, og miljøsaker. 

I økonomisaker, seksuelle overgrep og vold er det en økning. Etterforskningen vil 

gjennomgående være mer omfattende og ressurskrevende i de sakstypene som øker 

mest.  

 

Migrasjonssituasjonen har hatt en bedring i løpet av året. Likevel er det stor usikkerhet 

knyttet til den kortsiktige og langsiktige utviklingen. De største beredskapsmessige og 

kriminalitetsdrivende utfordringene knyttet til asylsituasjonen nå og framover vil være; 

 

 Enslige mindre asylsøkere (EMA) 

 Ordensforstyrrelser/konflikter mellom beboere på asylmottak 

 Narkotikakriminalitet 

 Vold i nære relasjoner 

 Seksuallovbrudd 

 Forebyggende tiltak opp mot asylsøkere og asylmottak, herunder forebyggende 

patruljering, møter med mottaksledelse, UDI og kommuner, avklaringssamtaler 

med asylsøkere, utarbeidelse av objektplaner og oppgaver knyttet til dette 

 
Den helt siste tiden har antallet asylmottak i distriktet blitt redusert vesentlig. Den usikre 

situasjonen i verden og Europa kan på kort tid aktualisere og styrke behovet for de 

overnevnte tiltakene. Derfor er det viktig å utforme tiltaksplaner og ha en 

beredskapsplan knyttet til hurtigetablering av nye asylmottak og utfordringer knyttet til 

disse. Sprengt kapasitet hos UDI/PU fører til økt frustrasjon på de gjenværende 

mottakene. Dette kan gi økte problemer og økt sakstilfang. At noen av mottakene i 

                                           

 

 
3 Data til dette punktet er hentet fra Vest politidistrikt, Kriminalitetsanalysen 2017, ved Analyse- og 
registerseksjonen, Vest politidistrikt 

196 av 306



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Vest politidistrikt 

Skrevet av: Morten Ørn Dato: 01.10.16 Versjon:  0.1 Status: 

Ferdig 

Side 12 av 32 

 

 

 

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse> 

tillegg ligger avsidesliggende til, gir press på både responstid og ikke minst 

responskvaliteten. 

 

3.7.1 Radikalisering og voldelig ekstremisme 

 

Arbeidet mot radikalisering og ekstremisme er forankret både i regjeringens 

handlingsplan av 2014 og PODs strategiskriv av oktober 2015. Det er særlig viktig at 

politiets arbeid her er forankret i en enhetlig arbeidsmetodikk og forståelse.  

 

Den norske motstandsbevegelsen sprer propagandamaterielle både gjennom 

klistremerker og sjablonger på offentlige og private steder. Gjerne med henvisninger til 

"nordfront.net" eller "frihetskamp.net". Høyreekstreme ytringer på internett og sosial 

medier er en utfordring i politidistriktet. 

 

3.7.2 Grov integritetskrenkende kriminalitet 

 

Det er ofte politiet selv, andre kontrolletater eller tips og informasjon fra informanter om 

avdekker disse sakene. Det er sannsynlig at migrasjonsstrømmen til Europa det siste 

året kan medføre en økning i menneskehandel innen prostitusjon og tvangsarbeid. 

Sentrale føringer om prioritering av denne typen kriminalitet innebærer at politidistriktet 

må sørge for at det blir avsatt nødvendige ressurser og at kompetansen er forsvarlig slik 

at kvaliteten tilfredsstiller kravene. 

 

3.7.3 Grov voldskriminalitet 

 

Dette er ofte ressurssaker som krever høy kompetanse. I tillegg skal enhetene bruke 

risikoverktøyet SARA:SV i partnervoldsaker, og må ha tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse til å bruke dette. Økende innvandring kan medføre store utfordringer i 

forhold til økte kulturforskjeller, noe som igjen øker sannsynligheten for en økning i slike 

saker. Dette innebærer at politidistriktet må bygge både kompetanse og kapasitet til å 

behandle og forebygge slike saker. 

 

3.7.4 Seksuelle overgrep 

 

Det er en økning i både overgrepssaker mot barn og anmeldte voldtektssaker. Økningen i 

overgrepssaker på nett er sterkt knyttet til bruk og kommunikasjon via internett. 

Sakstypene utfordrer politidistriktet både i kompetanse og kapasitet. Dette gjelder både 

innen etterforskning og arbeidet knyttet til elektroniske spor. Økningen i slike saker, 

økende krav til kompetanse og kapasitet gir sterke føringer for hvordan politiet 

organiserer seg og prioriterer ressursene. 

 

I tillegg må politidistriktet organisere seg slik at kapasitet og kompetanse til å utføre 

tilrettelagte avhør innenfor de knappe tidsfristene som er satt, er ivaretatt. 
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3.7.5 Økonomisk kriminalitet 

 

Økonomisakene har økt kraftig det siste året. En årsak er at bedragerisakene etter den 

nye straffeloven sorterer under økonomisaker og ikke vinning som tidligere. Samtidig er 

det en kraftig økning i bedragerisaker, spesielt knyttet til internettrelatert svindel. 

Konkurssakene er den andre hovedgruppen økonomisaker. Arbeidsmarkedskriminalitet er 

også et satsningsområde for politiet. Også her må kapasiteten og kompetansen styrkes 

for å nå de målsettinger som er satt for satsningen. Dette får også konsekvenser for 

hvordan politiet organiserer seg for å utnytte ressursene bedre. 

 

3.7.6 Datakriminalitet 

 

Definisjonen av datakriminalitet er todelt; kriminalitet som retter seg mot datasystemer 

og/eller datanettverk, og kriminalitet der sentrale elementer av handlingen skjer med 

datautstyr og/eller datanettverk. Innenfor begge fagfeltene trenger politiet å bygge både 

kompetanse og kapasitet. Ikke bare for spesialister, men alle som arbeider i politiet. Det 

er sannsynlig at denne typen kriminalitet øker i årene om kommer, og GDE`ene må være 

forberedt på å håndtere flere slike saker selv. 

 

3.7.7 Narkotikakriminalitet 

 

Nedgangen i registrerte narkotikasaker, speiler politidistriktets innsats på området. Kjøp 

av narkotika og dopingmidler via internett er likevel et voksende samfunnsproblem. 

Tollvesenet etablerer enheter, rutiner og prosedyrer for å avdekke flere slike saker. Det 

er en klar forventning om at politiet prioriterer å etterforske de sakene som Tollvesenet 

avdekker. En mer liberal holdning til narkotika både i politiske miljøer og i 

ungdomskullene gjør det sannsynlig at narkotikabruken øker i samfunnet. I sammenheng 

med problemet rundt åpne russcener i Bergen og politiets forpliktelser i det forebyggende 

samarbeidet med Bergen kommune og Helse Vest, er det behov for å organisere politiet 

slik at kapasiteten til å håndtere disse sakene blir styrket. 

 

3.7.8 Kriminelle nettverk 

 

Det er et økende antall potente kriminelle nettverk i distriktet. Med stadig sterkere krav 

til å prioritere voldssaker, seksuelle overgrep, tilrettelagte avhør og forebygging av 

radikalisering med mer, blir kapasiteten til å starte etterforskning mot disse nettverkene 

mindre. Det oppstår derfor en fare for at nettverkene bygger robuste omsetningskanaler 

for narkotika, prostitusjon, seksuelle overgrep, salg av avgiftsfrie varer for å nevne noe. 

Jo, lengre tid nettverkene får holde på uforstyrret, jo vanskeligere og mer 

ressurskrevende blir arbeidet med å stoppe dem. Også på dette feltet må politidistriktets 

kompetanse og kapasitet styrkes. Siden politidistriktet må være forberedt på 

bevilgninger som ikke fullt ut dekker behovet  i årene som kommer, krever dette en 

organisering som bedre utnytter de ressursene vi allerede har. 
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3.7.9 Vinningskriminalitet 

 

Antallet simple og grove tyverier fra bolig øker. Tendensen har tiltatt de siste par årene. 

Økningen er størst i Bergen kommune, og spesielt i nærområdet til de åpne russcenene. 

En del av gjerningspersonene er rusmisbrukere, men det er også mobile 

vinningskriminelle som er domfelt for dette i Bergen. I distriktet utenfor Bergen er det 

også en økning. Ofte skjer tyveriene langs gjennomfartsveiene. Noen av de som er 

pågrepet her er også utenlandske mobile vinningskriminelle. De fleste 

gjerningspersonene har likevel en tilknytning til området de opererer i. Politiet har 

bevisst redusert kapasiteten til å etterforske denne typen saker. Årsaken er at 

kapasiteten på høyere prioriterte sakstyper, måtte få en nødvendig styrking. Dermed har 

politidistriktet svekket sine muligheter til å se sammenhenger mellom de ulike sakene, 

og gjennomføre en felles etterforskning. Av denne grunn er det mulig at flere 

grupperinger av mobile vinningskriminelle opererer i politidistriktet uten at de fanges 

opp. Politidistriktet bør derfor styrke kapasiteten på etterforskningen av disse 

grupperingene. 

 

3.7.10 Barne- og ungdomskriminalitet 

 

Politidistriktet følger den nasjonale trenden om at den registrerte ungdomskriminaliteten 

viser en jevn nedgang. Bare siden 2010 er det en halvering av straffesaker mot ungdom 

under 18 år i Hordaland. En økt skikkelighetskultur, generell samfunnsutvikling og bedre 

tverretatlige oppfølgingstiltak ved bekymringer, forklarer en del av nedgangen. Samtidig 

må vi være oppmerksom på at ungdomskriminaliteten endrer seg. Mer 

ungdomskriminalitet skjer sannsynligvis på internett uten at politiet har kompetanse og 

kapasitet til å avdekke det. Sannsynligvis vil den nettbaserte ungdomskriminaliteten øke 

i årene som kommer.  

 

Det er voksende utfordringer for ungdomskulturen. Prestasjonspresset er blitt større, 

men det går bedre med de fleste tross en økning i psykiske lidelser. De som faller 

utenfor, faller dypere enn tidligere. En viktig individuell kriminalitetsdriver er å stå 

utenfor det konvensjonelle samfunnet enten pga. mangel på skolegang, eller manglende 

integrering. Marginaliserte ungdommer står i fare for å utvikle kriminelle karrierer. 

Økonomiske nedgangstider kan øke ungdomsledigheten og skape flere marginaliserte 

ungdommer. Gutter i ulike innvandrergrupper er særlig sårbare over "utenforskapet" og 

kan gli inn i kriminalitet, eller radikaliseringsprosesser. Den voksende gruppen enslige 

mindreårige asylsøkere (EMA) er spesielt utsatt.  

 

Liberaliseringen av narkotika og en økende tendens til å eksperimentere med narkotika, 

er en utfordring i stadig større deler av ungdomsmiljøene, uavhengig av 

skoleprestasjoner og inkludering i lokalsamfunn og vennegjenger. Sannsynligvis kan 

dette føre til at flere mister kontroll på bruken og glir over i langvarige 

misbrukerkarrierer og kriminalitet.  

 

Oppsummert ser vi at økte krav gjennom sentrale føringer, skaper behov for å endre og 

utvikle ny kompetanse og flytte ressurser over mot en mindre del av den anmeldte 

kriminaliteten. De politiske føringene tvinger fram hardere prioriteringer. Prioriteringer 

innebærer at noe må velges vekk. Dette setter rammer for hvordan vi organiserer 

polititjenesten. Vi må organisere oss slik at vi etterlever både de sentrale prioriteringene, 

samtidig som vi når kravene om å avbyråkratisere og effektivisere politiarbeidet. 
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Den økonomiske situasjonen er svært bekymringsfull nå og i framtiden. Politidistriktet 

står overfor valget mellom materiell og utstyr på den ene siden, og nyansettelser på den 

andre siden. Færre ansatte krever en organisasjon som gjør distriktet i stand til å 

prioritere de alvorligste sakene høyere enn i dag. 

3.8 Forvaltning og sivil rettspleie 

 

Oppgaver i utlendingssaker og forvaltningssaker er foreslått organisert ved 

administrasjonssted4. Det må her ses på krevende geografi og reiseavstander, og at det 

må være lokalt handlingsrom for hvordan tjenesten organiseres, lokaliseres og innrettes. 

Sivil rettspleie skal utføres ved tjenesteenhetene. Samtidig skal det opprettes en 

fellesenhet med fagansvar for disse oppgavene. Namsmannen i Bergen har det største 

fagmiljøet for den sivile rettspleien og har fungert som fagansvarlig i gamle Hordaland 

politidistrikt. I Sogn og Fjordane er det en faggruppe som bistår med faglig og 

datateknisk støtte. Vi avgrenser fra å kommentere den videre organiseringen av de sivile 

oppgavene utover at oppgaver skal løses på tjenesteenhetene. Videre vurderinger ligger 

til arbeidsgruppen for FDE-er. 

3.9 Behov og erfaringer med dagens organisering 

 

Tjenesten i Sogn og Fjordane og deler av Hordaland er basert på en desentralisert 

struktur. Det finnes tjenestesteder i småkommuner som har lavt bruker- og 

arbeidsgrunnlag. Åpningstiden er kort og bemanningen lav. Kapasiteten til dem som 

bemanner tjenestestedene er tilsvarende liten hvis noe skulle skje. Ved de sårbare 

tjenestestedene er vakt- og beredskapstjenesten ivaretatt ved samarbeidsordninger og 

fungerer uavhengig av åpningstidene. Hverken responstid eller responskvaliteten 

påvirkes i nevneverdig grad av dem som møter, annet enn at de kan fungere som 

"observasjonsposter" i spesielle tilfeller i Hordaland. I Sogn og Fjordane vil 

bosettingsmønsteret til de politiansatte og åpningstiden på tjenestestedene påvirke både 

responstid og responskvalitet, forutsatt at beredskapsvaktene opprettholdes. Mange 

steder er det, og har det vært, både politisk og politifaglig enighet om at polititjenesten 

leveres mer effektivt gjennom å legge ned de minste tjenestestedene. Der dette allerede 

er gjort, er partene tilfreds med ordningen. 

 

Det er i de bynære områdene rundt Bergen det er vakt- og beredskapstjeneste døgnet 

rundt – året rundt. I de andre regionene er tjenesten basert på aktiv tjeneste i de mest 

utsatte tidene. Ellers er vakt- og beredskapstjenesten ivaretatt av såkalt beredskapsvakt. 

 

I vurderingene om å avvikle tjenestesteder må risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak 

iverksettes slik at politiet øker sin tilgjengelighet og nærhet til lokalsamfunnet og ikke 

reduserer den. Det er mange måter å styrke tilgjengeligheten og nærheten på utover å 

ha en bygning som står tom store deler av uken, siden vakt- og beredskapstjenesten går 

uavhengig av åpningstidene. 

 

De mellomstore tjenestestedene fungerer effektivt. De er små, oversiktlige og har bred 

kompetanse og lokalkunnskap. De har stor fleksibilitet, evner å utnytte ressursene 

effektivt, men er samtidig sårbare ved sykdom, kurs, permisjoner og andre avgivelser. I 

tillegg er de sårbare ved langvarige satsninger mot prioriterte områder og 

organisasjonsutholdenheten er svak.  

                                           

 

 
4 Jfr. Rammer og retningslinjer 
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De er også sårbare ved behov for spisskompetanse over tid. Etterforskningen kan miste 

framdriften og stå i fare for å bli fragmentert og lite målrettet. Dette skyldes at alle 

politiansatte har vakt- og beredskapstjeneste parallelt med etterforskning av alle typer 

saker. For å sikre framdriften på sakene blir de spredt på flere etterforskere etter hvert 

som de kommer fra friperioder. Spredningen av etterforskningen kan hemme en 

målrettet etterforskning, fordi oversikten over saken ikke ivaretas av en 

etterforskningsleder eller etterforsker. Dermed påvirkes kontinuiteten og kvaliteten på 

straffesaksarbeidet negativt. 

 

De fire store enhetene som ligger i Bergen, fungerer også effektivt, men det er også 

betydelige koordineringsproblemer og dobbeltarbeid i fordelingen av saker til 

etterforskning, planleggingen av vakt- og beredskapstjenesten og å utnytte det 

forebyggende arbeidet bedre. Årsaken er at de geografiske markedene ligger tett og at 

lovbryterne og befolkningen vandrer mellom dem. Arbeidsmengden er større enn 

ressursene gir rom for å håndtere på en kvalitativ god måte. Mulighetene for å flytte 

ressurser til de mellomstore og små enhetene ved behov er liten.  Årsaken er at de 

ubehandlede og prioriterte sakene hoper seg opp på de store enhetene. De prioriterer 

mellom prioriterte saker. Bergen sentrum politistasjon klarer ikke å oppfylle sine 

distriktovergripende støttefunksjoner pga. stort press på kapasitet i egne prioriterte 

saker. 

 

Oppsummert er fellestrekkene for de tre typene enheter kompetanseutfordringen overfor 

et stadig mer komplekst og endret kriminalitetsbilde. I tillegg er det kapasitetsproblemer 

ved de minste enhetene når det skjer noe utover det normale. Det er 

kapasitetsproblemer ved de mellomstore enhetene, særlig ved langvarige satsninger mot 

prioriterte områder. Det er også kapasitetsproblemer ved de største enhetene i Bergen. 

Her er det i tillegg koordineringsproblemer på tvers av enhetene dels pga. atskilte mål, 

atskilte budsjetter og periodevise ulike prioriteringer etter hvert som alvorlige saker 

kommer inn. I tillegg kommer koordineringsproblemene knyttet til at de geografiske 

markedene enhetene betjener, ligger tett og at lovbrytere vandrer på tvers av enhetene. 

Dagens struktur er for sårbar og ineffektiv knyttet til ressursutnyttelse, prioriteringer og 

ledelse.  

 

Det er dårlige erfaringer med å ha ansvaret for grense- og utlendingskontroll samt 

politioppgavene på en lufthavn delt mellom en GDE og Felles Forvaltningsenhet. Denne 

organiseringen skaper også koordineringsproblemer og dobbeltarbeid. Det vil være bedre 

å spesialisere de ansatte i den spesielle tjenesten det innebærer å være politi på en 

lufthavn. Endringer i grenseforordningen og mulig krav til fast bevæpning på 

lufthavnpolitiet i framtiden, vil stille andre krav til de tjenestepersonene som arbeider 

ved lufthavnen enn i dag. 
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4 Vurdering av alternativer 
 

Her gjør vi en vurdering av forslaget og alternativet forankret i de utfordringene vi har 

avdekket i dag og som vil forsterke seg i tiden som kommer. I forkant av vurderingen 

har vi anbefalt å avvikle 16 av dagens tjenestesteder samt tre av dagens driftsenheter i 

Bergen sentrum. I tillegg foreslår vi å utrede nærmere hvilke av tjenestestedene Årdal 

eller Lærdal samt Osterøy eller Vaksdal som bør avvikles. Totalt foreslår vi derfor å 

avvikle 21 av dagens tjenestesteder. Det innebærer at det er 25 gjenværende 

tjenestesteder. Anbefalingene er risiko – og sårbarhetsvurdert i to dokumenter (vedlegg 

2 og 3). Forslaget har 10 tjenesteenheter og fire GDE`er. Alternativet har 13 

tjenesteenheter og syv GDE`er.  

 

I Bergen kommune produseres 61 prosent av de anmeldte lovbruddene i politidistriktet. 

Her er kriminalitetsraten høyest samtidig som den geografiske utstrekningen er liten. Det 

har vært en utfordring å foreslå en organisering av polititjenesten her. Polititjenestene i 

Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden er identisk i begge forslagene.   

 

Arbeidsgruppen har delt seg på midten i synet på forslaget og alternativet. 

Argumentasjonen som støtter forslaget, argumenterer mot alternativet og motsatt. Vi 

kommer tilbake til denne argumentasjonen. 

4.1 Alternative tjenestestedsstrukturer 

 

Forslaget har som mål å skape store tjenesteenheter samt store og færre GDE`er enn i 

dag. Alternativet har også som mål å skape store tjenesteenheter, men mindre og flere 

GDE`er sett i forhold til forslaget. Tjenestestedene er de samme i begge. 

4.1.1 Forslaget 
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4.1.2 Alternativet 

 

 
 

 

4.2 Analyse av forslaget og alternativet 

 

Grunnlaget for analysen er forankret i målene og kravene i reformen.  

 

Målsettingen med reformen er at politiet skal være: 

 

1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og 

samhandling 

2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet  

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 

erfaringer 

5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit 

gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi 

 

Målsettingen skal sikres gjennom å etablere tjenestesteder som har kapasitet og 

kompetanse til å: 

 

1. Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gir publikum 

veiledning om politiets tjenestetilbud 

2. Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

3. Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet 

utenfor kontortid minst en dag i uken 

4. Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 

minutters kjøretid til nærmeste tjenestested 
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Målsettingen skal også sikres ved å etablere tjenesteenheter som har kapasitet og 

kompetanse til å: 

 
1. Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten  

2. Ha publikumsekspedisjon  

3. Kriminalitetsforebyggende arbeid  

4. Etterforske det store flertall av straffesaker  

5. Ha kontakt med samarbeidspartnere  

6. Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver  

 

Vi mener at målsettingen operasjonaliseres best ved at den enkelte GDE i sum skal ha 

kapasitet og kompetanse til å levere de definerte funksjonene: 

 

1. Politipatrulje 

2. Øvings- og beredskapsplanlegging (rolle: Operativ planlegging) 

3. Arrest 

4. Politiråd 

5. Politikontakt 

6. Etterforskning av vold i nære relasjoner 

7. Etterforskning ved geografiske driftsenheter 

8. UEH 

9. Operativ leder (rolle: 04 lokal innsatsledelse) 

10. Etterretning 

11. Forebygging 

12. Sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver 

13. Etterforskning av vold og seksuallovbrudd mot barn 

14. Administrative fellesoppgaver 

15. Bedre koordineringen av ressurser til vakt og beredskap 

16. Bedre koordineringen av ressurser til etterforskning 

17. Bedre koordineringen av ressurser til forebygging 

18. Bedre koordineringen av ressurser til forvaltningsoppgavene 

 

Målsettingen og kravene danner rammen rundt argumentasjonen. Politilokaler på de 

mest sårbare stedene er definert ut av målet om " [E]t mer tilgjengelig og 

tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling". Årsaken er at de 

minste tjenestestedene er for sårbare. Andre metoder, ny teknologi, et mer effektivt og 

tosidig forpliktende politirådssamarbeid og en politikontakt mot alle kommuner, skal gi 

mer tilgjengelig og tilstedeværende politi enn i dag. At dette blir en realitet er en 

forutsetning for vår måte å definere målet på. 

 

4.2.1 Forslaget 

 

Forslaget gir 25 tjenestesteder, 10 tjenesteenheter og fire geografiske driftsenheter. Det 

er to tjenestesteder som ikke kan levere etter de krav som stilles til tjenesteenheter. 

Dette er Vik og Austevoll i de geografiske driftsenhetene Nord og Sør. Medvirkende årsak 

til at tjenestestedene likevel opprettholdes, er at fengselet i Vik skal øke antallet 

innsatte. De politiansatte i Vik har oppgaver knyttet til fengselet. Austevoll er det største 

øy-tjenestestedet i distriktet. Det bor 5118 personer på Austevoll. Fra 2012 er det en 
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befolkningsvekst på syv prosent. Befolkningsframskrivingen5 fra 2020 til 2040 predikerer 

en vekst på 27 prosent. Det er stor sommerturisme på øyene. Forbindelsen til 

Bergenshalvøyen er med ferge fra Hufthammer til Krokeide. Fergestrekningen er 14,5 

kilometer og tar normalt 59 minutter. 

 

Arbeidsgruppen har vurdert om GDE`ene burde være sammensatt av tjenestesteder som 

krysser fylkesgrensene. Arbeidsgruppen har etter grundige vurderinger, ikke funnet dette 

hensiktsmessig. 

 

4.2.1.1 Nord 
 

Den nordligste geografiske driftsenheten består av tjenesteenhetene Nordfjord, 

Sunnfjord og Sogn. I driftsenheten bor det 109 631 personer. En vekst fra 2012 på 1,1 

prosent. Befolkningsframskrivingen fra 2020 til 2040 predikerer en vekst i Nordfjord på 

to prosent, Sunnfjord på seks prosent og Sogn på syv prosent. Dette viser en svak 

befolkningsvekst framover. Kriminalitetsraten6 er på henholdsvis 20,9 i Nordfjord, 25,1 i 

Sunnfjord og 22,2 i Sogn. I Nordfjord foreslår vi å avvikle tjenestestedet i Selje. I 

Sunnfjord foreslår vi å avvikle tjenestestedene i Bremanger, Askvoll, Hyllestad, Gaular, 

Jølster og i Balestrand. I Sogn foreslår vi å avvikle tjenestestedene i Luster, Aurland og 

Lærdal eller Årdal.  

 

Lærdal framstår som den geografisk beste plasseringen for å knytte Årdal og Aurland 

sammen med tjenesteenheten i Sogndal og Leikanger. Årdal er likevel et større etablert 

tettsted enn Lærdal og befolkningsgrunnlaget er i 2016 5359 i Årdal og 2172 i Lærdal. I 

perioden fra 2012 til 2016 er befolkningsveksten negativ både i Årdal og i Lærdal. 

Nedgangen er på fire prosent i Årdal og en prosent i Lærdal. Befolkningsframskrivingen 

viser en negativ vekst på seks prosent fra 2020 til 2040 i Årdal. Mens den negative 

veksten er på fire prosent i Lærdal. Men det er også andre uavklarte faktorer som må 

kartlegges nærmere rundt valget av Årdal og Lærdal. 

 

I Nordfjord bor 50 prosent av befolkningen i tettsteder. I Sunnfjord er tallet 62 og i Sogn 

63 prosent. Rurale strøk har færre kriminalitetsdrivere enn urbane strøk. 

Kriminalitetsdrivere er grovt forklart knyttet til ulike aktiviteter som skaper fristelser og 

frustrasjoner. I urbane strøk der mange mennesker ferdes, der det er store markeder for 

salg av ulike typer varer og tjenester, oppstår det både fristelser og frustrasjoner som 

kan føre til lovbrudd. I urbane strøk vil den sosiale kontrollen og forventingene hver 

enkelt borger har til hverandres atferd, være svakere enn i de rurale strøkene der man 

kjenner hverandre. Det subjektivt opplevde sosiale fallet et oppdaget og sanksjonert 

lovbrudd representerer i anonymiserte omgivelser, er mindre enn i rurale strøk, noe som 

gir mer kriminalitet og høyere kriminalitetsrate. 

 

Driftsenheten har lavest folkevekst og lavest kriminalitetsrate i distriktet. Også i denne 

driftsenheten er det en tendens til at folk flytter inn mot de større by- og regionsentrene. 

På grunn av rammevilkårene fyller driftsenheten målene med reformen og kravene til 

tjenestesteder og tjenesteenheter. Politibemanningen pr 1000 innbygger er 1,07. 

 

                                           

 

 
5 Kilde Statistisk sentralbyrå (SSB) 
6 Registrert lovbrudd pr 1000 innbyggere 
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4.2.1.2 Bergen og Sotra, Askøy og Øygarden 
 

GDE`en i Bergenområdet består av tjenesteenheten Bergen og tjenesteenheten Sotra, 

Askøy og Øygarden. I driftsenheten bor det 342 468 personer. En vekst fra 2012 på 5,8 

prosent. Befolkningsframskrivingen fra 2020 til 2040 predikerer en vekst i Bergen på 15 

prosent og på Sotra, Askøy og Øygarden på 32 prosent. Dette viser en høy 

befolkningsvekst framover. Kriminalitetsraten i Bergen er 67,5 totalt og 127,6 i Bergen 

sentrum. På Sotra, Askøy og Øygarden er den 29,5. 

 

I Bergen foreslår vi å avvikle tjenestestedene Bergen nord, Bergen vest og Bergen sør. 

Det opprettes ett tjenestested og tjenesteenhet for hele Bergen kommune. Sotra, Askøy 

og Øygarden opprettholdes som tjenesteenhet som i dag. Her opprettholdes også 

tjenestestedene på Sotra og Askøy. Bygningsmassen i Bergen skaper avhengigheter som 

må løses. Det må utredes nærmere hvordan politiets bygningsmasse kan utnyttes 

optimalt for å samlokalisere tjenesteenheten i Bergen best mulig. Fram mot det nye 

politibygget står klart. 

 

I Bergen bor 97 prosent av befolkningen i tettsteder. På Sotra, Askøy og Øygarden er 

tallet 76. Her finner vi den viktigste årsaken til den høye kriminalitetsraten. Nær 70 

prosent av politidistriktets registrerte lovbrudd skjer i denne driftsenheten. Driftsenheten 

har den høyeste folkeveksten og høyeste kriminalitetsraten i distriktet. Ytre sett fyller 

driftsenheten målene med reformen og kravene til tjenestesteder og tjenesteenheter. 

Politidekningen pr 1000 innbygger i Bergen er 1,3. Politidekningen innebærer også drift 

av fellestjenester innenfor enkelte typer lovbrudd og alle polititjenester på Bergen 

lufthavn. Med tanke på kriminalitetsraten og de satsningsområder politidistriktet må 

forbedre (kapittel 3.7) anses politidekningen å være for lav til at tjenesteenheten i 

Bergen faktisk kan bidra til å nå målene med reformen. 

 

Den foreslåtte GDE`en med de to tjenesteenhetene Bergen og Sotra, Askøy og Øygarden 

vil få en politidekning pr 1000 innbygger på 1,18 og det er kritisk lavt i dette området. 

4.2.1.3 Midt 
 

GDE Midt består av tjenesteenhetene Nordhordland og Voss. I driftsenheten bor det 57 

753 personer. En vekst fra 2012 på fire prosent. Veksten er størst i Nordhordland med 

seks prosent, mens veksten på Voss er 2 prosent. Befolkningsframskrivingen viser en 

vekst på 25 prosent i Nordhordland og ni prosent på Voss. Dette viser en høy vekst 

framover, spesielt i de kystnære områdene. Kriminalitetsraten i Nordhordland er 25,2, 

mens den er 31,8 på Voss. 

 

I Nordhordland foreslår vi å avvikle tjenestestedene i Solund, Gulen og Austrheim. På 

Voss foreslår vi å legge ned tjenestestedet i Ulvik. Voss overtar Osterøy tjenestested.  

Det må utredes nærmere om tjenestestedet på Osterøy eller i Vaksdal skal 

opprettholdes. Ett av tjenestestedene foreslår vi å avvikle. Tjenestestedet i Masfjorden 

opprettholdes.  

 

I Nordhordland bor 51 prosent av befolkningen i tettsteder. På Voss er tallet 60 prosent. 

Driftsenheten fyller målene med reformen og vilkårene for tjenestesteder og 

tjenesteenheter. Politidekningen er 0,78 pr 1000 innbygger. 
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4.2.1.4 Sør 
 

GDE Sør består av tjenesteenhetene Hardanger, Kvam og Os. I driftsenheten bor det 68 

082 personer. En vekst på 3,5 prosent fra 2012. Veksten er størst i Os (med Austevoll) 

på 11 prosent. I Hardanger (med Kvinnherad) er det en reduksjon på 0,2 prosent. I 

Kvam (med Fusa og Tysnes) er det en vekst på 0,4 prosent. Befolkningsframskrivingen 

predikerer en vekst i Os (med Austevoll) på rundt 35 prosent. I Hardanger predikeres det 

en vekst på rundt fem prosent. I Kvam er veksten predikert å være rundt syv prosent. 

Kriminalitetsraten er i Hardanger 34,2 (Kvinnherad har 19,2). I Kvam 18,1 (Fusa og 

Tysnes har 28,1). I Os er kriminalitetsraten 35,8 (Austevoll har 15,8). 

 

I Hardanger forslår vi å avvikle tjenestestedene i Ullensvang og Jondal. I Kvam foreslår vi 

å avvikle tjenestedet i Samnanger.  

 

I Hardanger bor 68 prosent av befolkningen i tettstedet (Kvinnherad har 64). I Kvam bor 

59 prosent av befolkningen i tettsteder (Fusa og Tysnes har 23 prosent). I Os bor 85 

prosent av befolkningen i tettstedet (Austevoll har 38 prosent). Driftsenheten fyller 

målene med reformen og vilkårene for tjenestesteder og tjenesteenheter. Politidekningen 

er 0,94. 

4.2.2 Alternativet 

 

Alternativet har de samme 25 tjenestestedene. Alternativet gir 13 tjenesteenheter og syv 

GDE`er. 

 

Forskjellene fra forslaget er ikke store. I nord er det foreslått tre GDE`er. GDE`ene 

tilsvarer tjenesteenhetene i forslaget. Ellers er inndelingen identisk med forslaget. 

GDE`en i Sunnfjord får 55 958 innbyggere. I Nordfjord 26 459 og i Sogn 27 214 

innbyggere. 

 

I Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden er alternativet identisk med forslaget. Denne 

GDE`en får 342 468 innbyggere. 

 

I Midt blir Nordhordland en GDE og tjenesteenhet. Denne GDE`en får 37 167 innbyggere. 

Forskjellen fra forslaget er at Voss går til en annen GDE. 

 

Alternativet foreslår å splitte opp GDE`en i sør i to. Årsaken er at Voss organisatorisk 

knyttes til Hardangerregionen. Det opprettes en ny sør-øst driftsenhet med Voss, 

Hardanger og Kvinnherad som tjenesteenheter. Kvinnherad endrer status fra 

tjenestested til tjenesteenhet. GDE`en får 46 217 innbyggere. Videre opprettes det en ny 

sør driftsenhet med Os, Tysnes og Kvam som tjenesteenheter. Tysnes endrer status fra 

tjenestested til tjenesteenhet. Denne GDE`en får 42 451 innbyggere. 

 

Alternativet øker fra fire til syv GDE`er og fra 10 til 13 tjenesteenheter. Konsekvensene 

drøftes nærmere under.  

4.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

De viktigste målene i reformen er å utvikle større fagavdelinger i regionene og skape 

bedre effektivitet og likere behandling av politioppgavene. I sum skal dette gi bedre 

politiarbeid. De økonomiske konsekvensene er mer usikre i og med at arbeidsgruppen 

207 av 306



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Vest politidistrikt 

Skrevet av: Morten Ørn Dato: 01.10.16 Versjon:  0.1 Status: 

Ferdig 

Side 23 av 32 

 

 

 

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse> 

forutsetter at frigitte ressurser skal styrke de gjenværende tjenestestedene, øke 

nærværet og gi et bedre tjenestetilbud. 

 

I begge alternativene foreslår vi å avvikle 18 tjenestesteder. I tillegg foreslår vi å avvikle 

tre tjenestesteder i Bergen. To av tjenestestedene i Bergen har felles 

forvaltningsfunksjoner i deler av lokalene. Det er dessuten uoppsigelige husleiekontrakter 

fram til medio 2022 og 2025 her. Det tredje lokalet i Bergen nord har seks måneders 

oppsigelsesfrist på husleiekontrakten. De 18 øvrige lokalene har fra seks til 12 måneders 

oppsigelsesfrist. 

 

Nøyaktige eiendom, bygg og anlegg (EBA) besparelser vil variere etter hvilke av 

tjenestestedene Årdal eller Lærdal og Osterøy eller Vaksdal som avvikles utover de 

øvrige vi forslår. Uten Årdal og Osterøy blir det en årlig besparelse på kr 2 785 949,-. 

Avvikles Bergen nord politistasjon blir det ytterligere en besparelse på kr 3 314 688,-. 

Samlet sum blir da kr 6 100 637,-. Dette utgjør 0,6 prosent av 2016 budsjettet. Øvrige 

EBA kostnader i Bergen må utredes nærmere. Enkelte steder som skal ta i mot nye 

medarbeidere, har ikke tilstrekkelig plass i dag. Kravet om et mer mobilt politi vil 

dessuten skape behov for flere uniformerte kjøretøy og teknologi som sikrer mer 

politiarbeid på stedet.  

 

Personellmessig påvirkes ca. 35 politiårsverk og 12,6 politisivile årsverk ved å legge ned 

enhetene utenfor Bergen. De fleste av disse inngår allerede i dag i vakt- og 

beredskapssamarbeid uavhengig av åpningstiden til kontorene. De politisivile årsverkene 

har ulike stillingsbrøker knyttet til forvaltning og namsmannsfunksjoner. Dette er 

oppgaver som også vil bli videreført ved de større enhetene. Administrasjonsoppgaver 

utføres ikke her. 

 

I Bergen vil alle politiansatte og politisivile påvirkes av endringene på en aller annen 

måte. I Bergen er det liten leder- og administrasjonsstøtte i dag. Etableringen av èn GDE 

i Bergen og Sotra, Askøy og Øygarden vil kreve en helt annen dimensjon i leder- og 

administrasjonsstøtten for den ene lederen. Å være geografisk driftsenhetsleder i det 

krevende området og samtidig lede en stor tjenesteenhet, vil gi behov for både leder- og 

administrasjonsstøtte utover det som finnes på de fire stasjonene til sammen i dag.   

 

Å regne på økonomiske og administrative konsekvenser og eventuelle frigitte 

administrative-, og politiårsverk er en usikker vitenskap. Med erfaring fra Politireform 

2000, er vi derfor forsiktige med å antyde noe her.  

4.3 Drøfting av forslaget og alternativet 

 

Vakt- og beredskapstjenesten i alle regionene er basert på andre systemer enn 

bemanningen på tjenestestedene vi foreslår avviklet, utenfor åpningstiden. Noen i de 

rurale strøkene kan få økt kjøretid til nærmeste tjenestested. Dette gjelder langt færre 

enn de 58 000 innbyggerne som utgjør 10 prosent i politidistriktet. Tjenestetilbudet til 

innbyggerne skal dessuten styrkes gjennom nye og forbedrede forebyggende 

samhandlingsordninger med kommunene, metoder og teknologi for etterforskning og 

vakt/beredskap. Dette er en klar forutsetning for å lykkes med reformen. 

 

4.3.1 Innledning 

 

I dag trekker den internasjonale trenden om organisasjoner i retning av større 

organisasjonsenheter, standardisering av arbeidsoppgavene og å bygge ut hierarkier for 
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å oppnå økt kontroll og sterkere styring. Både politianalysen7 og veksten i 

Politidirektoratet er ideologisk forankret i denne trenden. Rammene for målene og 

kravene i reformen likeså. Dette får betydning for argumentasjonen i arbeidsgruppen.  

 

Forslaget har som formål å samle polititjenestene i større organisasjonsenheter enn 

alternativet. Det vil si at forslaget er nærmere knyttet til den internasjonale trenden om 

organisasjoner. Tjenesteenheter og GDE`er er leder- og administrative overbygninger til 

tjenestestedene, hvor polititjenestene tilbys fra. Både forslaget og alternativet har likt 

antall tjenestesteder. At Kvinnherad og Tysnes endrer status fra tjenestested til 

tjenesteenhet fra forslaget til alternativet, blir ikke en del av diskusjonen.  

 

At alternativet endrer status på tjenesteenhetene Nordfjord, Sunnfjord og Sogn til 

GDE`er har større betydning. Det samme er tilfelle i alternativet som deler opp forslagets 

driftsenhet i sør til to GDE`er. Drøftingen er knyttet til antallet geografiske 

tjenesteenheter, innplasseringen av Voss tjenesteenhet og avhengigheter til distriktets 

staber- og fellesfunksjoner. 

 

4.3.2 Diskusjonsgrunnlaget for de geografiske driftsenhetene  

4.3.2.1 Region nord 
 

Argumentene for forslaget, er forankret i trenden om organisasjoner og den ideologien 

som POD og politiet skal skape bedre og mer effektive polititjenester gjennom. Ikke 

minst er argumentene knyttet til å klare kravene til en GDE (beskrevet i kapittel 4.2). 

Det vil ikke være mulig å nå kravene isolert i Nordfjord, Sunnfjord eller Sogn, særlig når 

det gjelder kapasitet og kompetanse innen funksjonen etterforskning av vold og 

seksuallovbrudd mot barn med tilrettelagte avhør. Tradisjonelt har det vært en lokal 

overbygning i form av politimester og en administrativ støtte for dette området. 

Enhetene er dessuten avhengige av et ustrakt samarbeid for å klare sine oppgaver i dag. 

I framtiden vil overbygningen bli mindre tett, og samarbeidsordningene risikerer å 

hemmes av dette. Det er derfor behov for å erstatte overbygningen med èn geografisk 

driftsenhetsleder som erstatter dagens politimester. Én GDE settes bedre i stand til å 

klare kravene til en GDE enn tre GDE`er vil klare. Dessuten mener flere i arbeidsgruppen 

at større GDE`er vil gi større muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, 

eksempelvis ved at det blir behov for å ta ansvar for de aller fleste sakstyper og 

oppgaver, samt behovet for flere og større fagmiljøer. Én GDE vil gi muligheter til å 

fortsette i kjente driftsmønstre blant annet med dagens straffesakskontor. 

 

Med én leder vil det også være enklere å prioritere ressursene mot de områdene som er 

høyest prioritert. De gjennomgående kapasitetsproblemene kan innenfor dagens rammer 

og i tråd med de grunnleggende styringsprinsipper i økonomireglement § 48 kun løses 

ved å prioritere strengere, legge flere oppgaver bort, ta i bruk ny teknologi og nye 

metoder. En forutsetning blir å utvikle en strammere organisering, samle styring og 

ledelse på færre personer, samle kompetanse som utfører likeartede arbeidsoppgaver i 

større grad og på den måten skape rom for mer effektiv oppgaveløsning og 

                                           

 

 
7 NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen. Politi- og 
beredskapsdepartementet. 
8 Økonomireglementet § 4 sier blant annet at: "Alle virksomheter skal: 

- Fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av 
overordnet myndighet." 
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kompetanseutvikling. Dette harmonerer med den internasjonale trenden om 

organisasjoners behov for økt kontroll og sterkere styring. 

 

At en desentralisert modell i regionen i dag fungerer godt knyttet til kvantitative mål sier 

lite om det totale politiproduktet som leveres. Mye politiarbeid kan ikke måles i tall. En 

viktig årsak til reformen er at politiet må effektivisere for å levere mer og bedre 

polititjenester per budsjettkrone. Dette må gjøres med systemer og prosedyrer som 

sikrer godt politiarbeid uten unødig ressursbruk.  

 

Politiets virksomhet er grunnleggende likeartet, med enhetlig oppgaveportefølje, like 

rammebetingelser og sentral ledelse. Dette legger godt til rette for sentralisert styring, 

med nasjonalt forankrede mål og prioriteringer, understøttet av standardiserte 

arbeidsprosesser og metoder. Løses politioppgaven likt skapes det bedre forutsetninger 

for læring og kompetansebygging gjennom deling av beste praksis. Politidirektoratet 

organiseres i tråd med en slik praksis. Da kan ikke politidistriktet organisere seg i en 

annen retning. Hvis det skal være en rød tråd i oppgaveløsningen, må det også være en 

rød tråd i organiseringen.  

 

En sentralisert ledelse på færre hender trenger ikke å sentralisere de ansatte. Med ny 

teknologi for kommunikasjon er det mulig at spesialistene sitter lokalt og opprettholder 

karriereveier, rekrutteringen og sprer kompetanse også i de rurale områdene. Mer 

standardiserte arbeidsprosesser, metoder og direktiver for prioriteringer gjør det lettere å 

lede også med større geografisk avstand. Risikoen for misforståelser og feilprioriteringer i 

ytre ledd blir mindre med solide strukturer som i liten grad finnes i regionen i dag. God 

ledelse handler om å være tydelig på intensjonen bak det som skal gjøres og sørge for at 

alle kjenner intensjonen til lederen. Da blir det harmoni mellom det lederen er opptatt av 

og det ytre ledd er opptatt av. 

 

Mange har ventet på reformen i lang tid. De endringene som kommer, vil være noe de 

har ventet på. Endringsmotivasjonen i store deler av organisasjonen er god og de fleste 

er enige om at organisasjonsstruktur, prosedyrer og metoder må endres. Dette skaper 

mindre risiko for endringsmotstand. En lokal bevissthet rundt HMS arbeidet under 

endringsprosessen vil ytterligere redusere endringsmotstanden. Erfaringen fra tidligere 

endringer i politiet viser at ytterst få ønsker seg tilbake til tiden før endringen skjedde. 

 

Argumenter for alternativet er at dagens ordning med tre regioner i tidligere Sogn og 

Fjordane politidistrikt fungerer godt. Polititjenesten i denne regionen er en av de beste i 

Norge og leverer gode resultat. Denne organiseringen må politiet videreføre, og 

videreutvikle innenfor rammen av tre GDE`er. Ved at driftsenhetsleder sitter tettere på 

der jobben gjøres, og har de nødvendige fullmakter knyttet til personell og økonomi, så 

øker man effektiviteten og forståelsen for behovene i hele organisasjonen. Dette vil igjen 

bedre ressursutnyttelsen og sørge for riktig styring og prioritering av oppgavene. Videre 

vil en gjennom flere GDE`er skape attraktive arbeidsplasser ute i distriktet der 

politiansatte kan utvikle kompetanse til beste for befolkningen. Det vil øke 

rekrutteringsgrunnlaget til distriktene og gi økt lokalkunnskap med politi som bor der folk 

bor. Flere driftsenhetsledere vil bedre balansen i politimesterens ledergruppe. Veien blir 

kort mellom beslutningstaker og utøver. Dette bedrer handlekraften og øker forståelsen 

for prioriteringer og endringer i alle deler av organisasjonen. Kommunikasjonsflyten blir 

bedre, støyen mindre og mulighetene for å nå fram med budskapet øker betydelig. For 

lang avstand mellom beslutningsledd og ansatt, fører ofte til misforståelser og 

feilprioriteringer i ytre ledd der det som er viktig for leder, er mindre viktig for de 

ansatte. Budskapet fra en leder blir forringet gjennom flere ledd nedover i 

organisasjonen, og sjansene for å pulverisere innholdet øker. Det samme gjelder motsatt 
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vei. Effektiviteten som blir løftet frem med en sterkere sentralisert styring gjennom få og 

store GDE`er vil med dette bakteppet smuldre bort. 

 

En sentralisering vil endre bosettingsmønsteret til de politiansatte. Det oppstår en risiko 

for at de rurale strøkene ikke har bosatte politiansatte. I tillegg er det en stor mulighet 

for at karriereveiene til dem som ønsker å bosette seg i rurale strøk, blir få og lite 

attraktive. Dette vil igjen påvirke rekrutteringen og muligheten for å beholde ansatte. 

Lokalkunnskapen til de ansatte vil dermed svekkes. 

 

Videre er det viktig ikke å gå for fort fram. Det vil alltid være innebygde dimensjoner i en 

endringsprosess som ikke må undervurderes9. Dette kan være: 

 

 Endringen skaper faser hvor organisasjonen blir mer fragmentert, i hvert fall i de 

tidlige fasene  

 Endringsprosessene kan skape boomerangeffekter på et senere tidspunkt 

 Indre faktorer har stor virkning på endringsprosessen og prosessen er avhengig 

av å få med dem som arbeider i systemet for å lykkes å unngå endringsmotstand 

 Det vil være et gap mellom de som beslutter og de som gjennomfører endringene 

 

Det er en risiko for produksjonstap og misnøye hvis endringsprosessene går for fort 

fram. I nord avvikles det 10 tjenestesteder. Det er viktig å vurdere virkningen av dette 

før organisasjonsendringene går videre. I tillegg skal det innføres en rekke nye metoder, 

samarbeidsformer og teknologier. I sum kan dette bli for mye å absorbere. Til syvende 

og sist er det mennesker som i et forpliktende samspill om mål og midler løser 

oppdraget, flytter på enheter og driver endringene gjennom.  

 

4.3.2.2 Voss tjenesteenhet og tilknytning til geografisk 
driftsenhet 

 

Argumentet for forslaget henger sammen med at Voss historisk i ulike sammenhenger 

har samhandlet både med Nordhordland og Hardanger. Det politiske regionrådet i Voss 

har ønsket de tre tjenestestedene Voss, Kvam og Vaksdal. Videre har det vært et ønske 

å innlemme Osterøy i dette samarbeidet. Voss orienterer seg med dette mot 

Nordhordlandregionen. I 2006 ble Nordhordland tingrett etablert og slått sammen med 

Midhordland og Voss tingretter. Rettskretsen knytter dermed Voss mot Nordhordland og 

Midhordland mer enn mot Hardanger. Kjøreavstanden mellom tjenesteenheten på Voss 

og i Nordhordland er 101 km. Normal kjøretid er 1 time og 32 minutter. Kjøreavstanden 

mellom tjenesteenheten på Voss og i Odda er 89,5 km. Normal kjøretid er 1 time og 34 

minutter. Voss tjenesteenhet er avhengig av en oppbemanning for å fungere etter 

hensikten. Det er mer trolig at denne bemanningsøkning skjer hvis Voss tilknyttes et 

område med befolkningsvekst som i Nordhordland. 

 

Argumentet for alternativet er at Voss har størst samhandling mot Hardanger og at 

overtakelsen av Eidfjord kommune vil styrke dette samarbeidet. Ny Hardangerbro har 

redusert kjøretiden mellom Voss og Odda. Utfordringene knyttet til redningsoppdrag er 

like i dette området. Det kan utvikles et bedre fagmiljø i regionen hvis Voss er med i 

dette samarbeidet. 

                                           

 

 
9 Ann Langley og Jean-Louis Denis i Busch et al (2007:52). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. 
Universitetsforlaget: Oslo 
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4.3.2.3 Bergen og Sotra, Askøy og Øygarden 
 

Organiseringen i denne regionen er identisk både i forslaget og alternativet. 

Arbeidsgruppen utformet opprinnelig et forslag om å splitte Bergen kommune. Det ville si 

at Bergen nord ble slått sammen med Nordhordland, Bergen vest med Sotra, Askøy og 

Øygarden og Bergen sør med regionen tilsvarende sør i alternativet. Styringsgruppen bad 

arbeidsgruppen avslutte arbeidet med dette forslaget. 

 

I forslaget skjer det store endringer i tjenesteenheten i Bergen. Tre av dagens store 

driftsenheter avvikles og det etableres en tjenesteenhet og driftsenhet. Organiseringen 

endres fra en markedsbasert type der alle polititjenester leveres ved GDE`er, til en 

funksjonsbasert type. Her skal alle likeartede oppgaver samles i felles enheter. Det 

innebærer at all etterforskning, all vakt- og beredskapstjeneste og all forebyggende 

tjeneste skal skje fra tre organisatoriske enheter. På denne måten skal 

koordineringsproblemene løses, styringen styrkes og prioriteringene strammes inn. 

 

4.3.2.4 Region sør versus region sør-øst og sør 
 

Forslaget har én GDE i sør og legger Voss som en tjenesteenhet i driftsenhet Midt. 

Alternativet har to GDE`er i området region sør-øst og sør, og innlemmer Voss i region 

sør-øst.  

 

Argumentasjonen for både forslaget og alternativet er identisk med den vi finner i region 

nord. 

4.3.2.5 Avhengigheter knyttet til geografiske 
driftsenheter versus felles tjenestesteder og staber 

 

Forslaget og alternativet har ulike implikasjoner på dimensjoneringen av fellestjenester 

og staber. Store og få GDE gir muligheter for å bygge ut solide administrative 

lederstøttestaber og spisskompetanse lokalt. Det innebærer at politidistriktets 

fellesstaber får færre å forholde seg til og at behovet for faglig støtte fra FDE`ene blir 

mindre. FDE innen etterforskning og forebygging trenger ikke mange ansatte hvis mest 

mulig kan gjøres på GDE`ene med god kvalitet og framdrift. Dermed oppstår det ikke 

risiko for at ressurser og kompetanse trekkes inn til FDE`ene. 

 

Felles Etterforsknings- og etterretningsenhet (FEE) må ikke bli for stor på bekostning av 

GDE`ene. Dette innebærer at GDE`ene har hovedansvaret for de fleste typer 

etterforskninger der det er mulig å opparbeide seg kompetanse lokalt. Dermed må 

GDE`ene være tilstrekkelig store. På noen områder vil det ikke være mulig å få nok 

erfaring på en GDE. Etterforskningen i disse få sakene må gjøres fra FEE. Ellers må FEE 

ha tilstrekkelig med taktiske etterforskningsledere til å støtte GDE`ene i kompliserte og 

alvorlige saker. I og med at vi anbefaler en liten FEE blir det behov for prosjektarbeid 

med en matriseorganisering i de mest alvorlige og kompliserte sakene. Denne 

organisasjonsformen har både styrings- og administrasjonskostnader. Sakene som 

behandles i en matriseorganisering kan ha distriktovergripende elementer, eller være 

kompliserte saker med ett geografisk nedslagsfelt. Ansvaret for sakene og 

administrasjonen av prosjektene må defineres klart og tydelig. Det må ikke herske tvil 

om hvem av leder for FFE, leder for Retts- og påtale, ansvarlig jurist eller GDE som 

tillegges ansvaret om og når slike prosjekter etableres. Det må være en 
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funksjonsbeskrivelse for organiseringen og personene som skal delta må være øvet på 

samhandling i matriseorganiseringen. 

 

Felles Forebyggende enhet må heller ikke blir for stor på bekostning av GDE`ene. Godt 

forebyggende arbeid må skje lokalt, ha god struktur og kontinuitet. Det er behov for å 

utvikle de forebyggende metodene etter hva man har erfaring for at virker. Forpliktende 

tverrfaglige- og tverretatlig samarbeid er viktig enten det gjelder person-, lokal- eller 

situasjonsorientert forebygging. Det forebyggende arbeidet må koordineres og de "beste 

praksiser" må løftes fram. Her har Felles forebyggende enhet sin største misjon. 

 

Vi foreslår at fagansvaret for den sivile rettspleien sentraliseres til en fellesenhet, men at 

saksbehandlerne sitter desentralisert som i dag10. Oppgaver som utlegg, tvang, forlik og 

gjeld kan samles i større fagmiljø i GDE`ene. 

4.3.3 Oppsummering  

 

Arbeidsgruppen er delt i to, med like mange medlemmer på hver side. Medlemmene i de 

to fraksjonene har fremmet sine synspunkter i argumentasjonen for forslaget og for 

alternativet. De ulike perspektivene mellom by og land har tydelig kommet til uttrykk i 

arbeidsgruppens diskusjoner og argumentasjon. Begge alternativene må derfor ses på 

som likeverdige. 

 

Argumentasjonen går til kjernen av dilemmaene rundt reformen som er kalt en 

"Nærpolitireform". Forslaget er forankret i at politiet på den ene siden gjennom større 

enheter, mer standardiserte løsninger, nye metoder, ny teknologi og sterkere ledelse mot 

prioriterte mål og bedre ressursutnyttelse, blir mer effektivt og øker kvaliteten på 

polititjenestene. Mens alternativet vektlegger sterkere at politiet samtidig skal være mer 

tilgjengelig og tilstedeværende der folk bor, også i de rurale strøkene, og med god 

lokalkunnskap. 

 

Argumentene for forslaget forutsetter at hvis politiet skal lykkes med 

samfunnsoppdraget, må det på en kunnskapsbasert måte identifisere og konsentrere 

sine ressurser mot de områder, tidsrom, personer og kriminalitetstyper som utgjør den 

største risikoen for den sosiale orden i samfunnet som et hele. Politiet er satt til å gjøre 

slike prioriteringer11. Stadig sterkere krav til avbyråkratisering og effektivisering krever 

enda strammere prioriteringer i framtiden. Da kan ikke politiet organisere seg på en 

måte som sprer begrensede ressurser for tynt utover. Det viktigste blir at politiet er 

tilgjengelig og nær der og når kriminaliteten skjer og befolkningen har behov for politiets 

tjenester.12 

 

Å prioritere noe, betyr å velge bort noe annet. Å skape en politiorganisasjon som blir 

bedre i stand til å prioritere, innebærer å skape en organisasjon som samtidig blir bedre 

til å velge bort oppgaver. Det er en krevende balansekunst. I et område med spredt 

bosetting, 667 rasutsatte vegstrekninger, mange fjorder og fergestrekninger, 

vinterstengte fjelloverganger og ulykkeutsatte tunneler blir dette ytterligere krevende. 

For stramme prioriteringer kan ramme politiets tillit i befolkningen, fordi for mange andre 

                                           

 

 
10 Avhengig av en kommende lovendring 
11 "Politiet vil alltid og bør alltid være tallmessig underlegent i forhold til oppgavene. Politiet vil måtte velge hvor 
det vil satse. [vår understrekning] Et demokratisk samfunn kan ikke tåle et politi som er i stand til å løse alle 
oppgaver. Kravet om at politiet skal løse alle sine oppgaver, er uholdbart. Politiet bør ha en rimelig størrelse 
som gir en rimelig god dekning av behovene". Politirolleutvalget, jfr. NOU1981:35 s 72-73. 
12 NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer, s. 22 
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behov for politiet avvises. For løse prioriteringer hemmer politiets muligheter til å nå 

målene for de prioriterte områdene13 og å reagere adekvat i kriser.  

 

Argumentene for forslaget er at politiets aversjon mot å velge bort er årsaken til at 

politiet ikke er i stand til å prioritere de overordnede føringene og nå de politiske målene. 

En konsekvens som er grundig beskrevet i rapportene og analysene som dannet 

opptakten til Nærpolitireformen. Politiet må derfor organisere seg slik at det skapes 

systemer og forutsetninger for både å prioritere og å velge bort. 

 

Argumentene for alternativet ser at det derfor er store muligheter for at ressurser og 

makt skal trekkes mot de urbane strøkene som har de største risikoene knyttet til sosial 

orden og kriminalitetsutbredelse. Slike strategiske prioriteringer vil skje på bekostning av 

de rurale strøkene, og dette blir den synligste konsekvensen av å velge bort. I store 

GDE`er der leder også er tjenesteenhetsleder, vil stort kontrollspenn øke faren for slike 

konsekvenser ytterligere.   

 

Et annet argument for alternativet er endret bosettingsmønster og svakere karriereveier 

for de politiansatte i de rurale strøkene. I reformen er det nevnt incitamenter for å 

fremme bosetting av politiansatte i rurale strøk. Incitamentene er ikke nærmere 

konkretisert og er krevende å forholde seg til. Polititjenesten i rurale strøk har et annet 

preg enn i de urbane strøkene. I de urbane strøkene vil mengdetrening på alvorlige 

hendelser være større. Samhandlingen med flere kolleger med ulik bakgrunn og erfaring 

vil bygge kompetanse hurtigere. Det vil være større muligheter for å velge karriereveier 

fordi oppgavetilfanget er større, mer uforutsigbart og komplisert. Behovet for å utvikle 

spisskompetanse på ulike områder er større der oppgavene er mange og komplekse. I de 

rurale strøkene er politirollen mer basert på stabilitet og kontinuitet og det å ha 

lokalkunnskap, tillit og kunne representere politiet i lokalsamfunnet. En tjeneste som kan 

oppfattes som lite attraktiv for noen. Derfor kan det være krevende å rekruttere og 

beholde politiansatte her. Sammen med den øvrige unge befolkningen flytter også 

politiansatte til region- og bysentra. I forslaget argumenteres det for at dette er en 

samfunnsutvikling som også må konsekvenser for politiet og som politiet må tilpasse seg 

ved å styrke sitt nærvær her.  

 

Ytterligere et argument for alternativet er at det blir for få representanter fra GDE`ene i 

politimesterens ledergruppe. Det er en mulighet for at geografiske enheter ikke skal få 

gjennomslag for sine krav og behov. Argumentet for forslaget er at medlemmene i 

ledergruppen skal ha oppmerksomhet mot politidistriktet og en helhetlig tenkning. En for 

sterk ombudsmannsrolle for eget geografisk område, kan hemme for den helhetlige 

tenkningen som må ha størst oppmerksomhet i ledergruppen.  

 

Mulighetene for at man nå går for fort fram i reformarbeidet er også et argument for 

alternativet. Dette er en dimensjon som ikke må undervurderes. Alle reformer og 

endringer er avhengig av menneskene som jobber i systemet. Det å se virkningen av 

ulike endringer før nye startes opp og gå sakte fram er tryggere enn store og 

gjennomgripende reformer. Det er gjort en ROS-vurdering knyttet til reformens 

påvirkning på de ansatte. Argumentet for forslaget er at det treffes en rekke tiltak for å 

redusere risikoene knyttet til reformens påvirkning på de ansatte og oppgaveløsningen 

(vedlegg 4).  

 

                                           

 

 
13 Bryter også med styringsprinsippet i Økonomireglementets § 4 
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Argumentet for forslaget er også at Voss tjenesteenhet vil ha nærmere knytning mot 

Nordhordland ved innlemmelse av Osterøy i tjenesteenheten og innrettingen mot 

Nordhordland tingrett.  

 

I Bergenregionen foreslår vi at politioppgavene på Bergen lufthavn overføres til Felles 

forvaltningsenhet. Det er viktig ikke å skille grensekontrollen fra øvrige politioppgaver på 

lufthavnen. Alle politioppgaver på lufthavnen må utføres av politiansatte og 

grensekontrollører som kjenner tjenestens egenart og har tilstrekkelig spisskompetanse 

for denne typen tjenester. Polititjenesten må organiseres i tråd med "Reglement for 

politiet på lufthavnene"14. 

 

Mandatet gir arbeidsgruppen i oppdrag å rangere ulike alternativer. Ett alternativ skal 

anbefales som forslag. Dette betyr at gruppeleder har fått i oppdrag å fatte en beslutning 

om hvilket av alternativene som skal fremmes som forslag, og hvilket som alternativ.  

 

5 Tjenestetilbudet til innbyggerne 
 

Politiet skal bli bedre i å prioritere de viktigste politioppgavene. Det skal også bli bedre til 

å samarbeide med kommunene slik at flere aktører trekkes med i et mer systematisk 

arbeid for å forebygge sosial uro og kriminalitet.  

 

Politiets responstid skal reduseres i de mest kriminalitetsutsatte områdene. Politiet skal 

gjøre og sluttføre mer politiarbeid der folk bor. Dette skal oppnås gjennom følgende 

konkrete tiltak: 

 

• En forutsetning at tilgjengelighet og nærhet er ikke knyttet til lokasjon 

Flere små tjenestesteder i dag, vurderes til å være for sårbare og ikke i stand 

til å levere tilstrekkelig politikraft og service ut til innbyggerne. Man skal 

oppnå dette på en bedre og mer effektiv måte ved å organisere 

tjenestestedene mere robust og bærekraftig. Dette skal kunne tilby et mer 

mobilt politi som kan være der folk bor i mye større grad. Tilbud, 

tilgjengelighet, responstid og synlighet skal styrkes på denne måten.   

 

• Mobile enheter som kan opprette lokasjoner der det trengs (teknologi) 

Stor mulighet for å kunne etablere et kontaktpunkt til gitte tider gjennom 

uken, for eksempel i kommunetorget. Dette til tross for at tjenestepersonen er 

stedsplassert organisatorisk i en annen kommune. (ref. "Politikontakt") 

 

• "Politiarbeid på stedet" som sikrer raskere og bedre dokumentasjon (metode) 

Arbeidsmetodikk med bedre teknologi og organisering, som gir vesentlig bedre 

effekt og kvalitet på politiarbeidet. Bidra positivt for impliserte parter, å få 

gjort mest mulig på stedet, samt innen kortest mulig tid. 

 

• Politikontakt (bedre kontakt med kommunene) 

Daglig kontaktledd mot kommunene. Sikrer best mulig dialog og kontakt 

mellom politi og kommune. 

 

                                           

 

 
14 Det Kgl justis- og politidepartement (1993). 
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• Politirådet profesjonaliseres (gjensidige krav og forpliktelser mellom politi og 

kommune) 

Formaliseres og gjennomføres for å sikre et strategisk tverretatlig samarbeid. 

Myndighet til å beslutte.  

  

• Politiets nettsider bygges ut for å lette tilgjengeligheten for politiet 

Bedre IKT-løsninger og muligheter for å styrke mulighetene for samhandling 

og kommunikasjon mellom politiet, innbyggerne, kommune og andre 

samarbeidsparter.  

 

• Politiet og kommunene utvikler og styrker samarbeid innen beredskap  

Dette er et godt utviklet samarbeid også pr. i dag. Meget viktig å sikre godt 

samarbeide innenfor området. Dette gjelder særlig planlegging, planverk/ 

objektplaner, øvelser, organisering vedrørende kriseberedskap osv. Herunder 

også samarbeid vedr. ROS-analyser av egen kommune og politidistrikt 

(Geografisk driftsenhetsområde) 

 

6 Lokale synspunkter på forslaget 

6.1 Synspunkter fra berørte kommuner 

[Synspunkter fra berørte kommuner på forslaget, samt utkast til politimesterens 

orientering til kommunen (som ferdigstilles og offentliggjøres til kommunen etter at POD 

har fattet beslutning).] 

6.2 Synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene 

[Synspunkter fra de ansatte og tjenestemannsorganisasjonene lokalt.] 

 

6.3 Synspunkter fra evt. andre lokale aktører 

[Synspunkter fra evt. andre.] 

 

 

7 Tilrådning om endringer i tjenestestedsstruktur 
[Politimesterens tilrådning til POD: endringer i lensmannsdistrikt og politistasjonsdistrikt 

(grenseregulering) og tjenestesteder (kontor).] 
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8 Vedlegg  
 

1. Kart over forslaget og alternativet 

2. Risiko- og sårbarhetsvurdering for organisasjonsstruktur 

3. Risiko- og sårbarhetsvurdering for organisasjonsstruktur i Bergen, Sotra, Askøy og 

Øygarden 

4. Risiko- og sårbarhetsvurdering for ansatte ved tjenestesteder som foreslås 

avviklet. 

 

9 Referanser 
 

Tabell: 1. Budsjett for 2015 og 2016 (per 23.09.2016) – Kilde: Budsjett og VP-portal 

Tabell: 2. Lønnede årsverk per 01.06.2015 og 01.06.2016 – Kilde: Politiets lønns- og 

personaldatasystem 

Tabell: 3. Lønnede årsverk per 01.06.2015 og 01.06.2016 fordelt på stillingskategori – 

Kilde: Politiets lønns- og personaldatasystem 
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Dette dokumentet er basert på mal …… i HMS Håndboken 

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) av foreslåtte 

nedlagte tjenestesteder i Vest politidistrikt 
 

 

En ROS-vurdering av de mest sårbare tjenestestedene: 

 

ROS-vurderingen har målsettingen med reformen og kravene til tjenestesteder som ramme. 

Den har de mest sårbare tjenestestedene for å nå målsettingen og kravene som objekt. Farer 

som kan oppstå, sannsynligheter for at de oppstår og konsekvensen de gir er vurdert for å 

finne tiltak som gir et bedre polititilbud til befolkningen i de mest sårbare områdene enn de 

får i dag. Målet er også at polititjenestene leveres mer kostnadseffektivt i tiden framover. 

ROS-vurderingen undersøker hvordan tjenestestedene fungerer i dag, om bemanningen på 

tjenestestedene påvirker responstid og responskvalitet og dermed også liv og helse i 

lokalmiljøene. Videre beskriver vi risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak som kan fremme 

polititjenestene i de minste lokalmiljøene i tråd med målene for reformen selv om 

tjenestestedene avvikles. 

 

Målsettingen med reformen er at politiet skal være: 

1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling 

2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet  

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 

erfaringer 

5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi 

 

Målsettingen skal sikres gjennom å etablere tjenestesteder som har kapasitet og kompetanse 

til å: 

1. Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gir publikum veiledning om 

politiets tjenestetilbud 

2. Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

3. Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor 

kontortid minst en dag i uken 

4. Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 

minutters kjøretid til nærmeste tjenestested 

 

 

Beskrivelse av potensiell fare: 

 

De 21 tjenestesteder har kort åpningstid og/eller lav bemanning. De er ikke dimensjonert slik 

at de når målene med reformen, eller kravene til tjenestesteder. De er ytterligere sårbare ved 

fravær som kurs, utdanning, ferieavvikling, permisjoner og sykdom.  

 

I Sogn og Fjordane er dette Selje, Bremanger, Jølster, Balestrand, Hyllestad, Askvoll, Gaular, 

Aurland, Luster, Lærdal og Årdal. I Hordaland er dette Gulen, Solund og Masfjorden, 

Austrheim, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Ullensvang/Eidfjord, Ulvik og Jondal. 
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Årsakene til at faren oppstår: 

 

Årsakene til at tjenestestedene er for sårbare er: 

 

1. Det er ikke tilstrekkelig brukergrunnlag og arbeidsmengde til å bemanne 

tjenestestedene høyere. I konkurranse med områder med større brukergrunnlag og 

arbeidsmengde har de minste tjenestestedene nådd et kapasitetsnivå som ikke er 

forsvarlig lenger, etter de standarder som reformen setter  

2. Befolkningen flytter til de største lokalsentrene. Politiutfordringene øker der og avtar i 

de befolkningsfattige områdene. Politiet, som er satt til å prioritere mellom sine 

oppgaver, må organisere seg for å håndtere nye bosettingsmønstre 

3. Liten arbeidsmengde gir ikke de ansatte mengdetrening i å håndtere alvorlig 

kriminalitet og det er krevende å bygge tilstrekkelig kompetanse. Enkelte steder 

arbeider de som bemanner de små kontorene på større steder og opparbeider seg 

kompetanse der. Andre steder er det ikke slik. 

4. Ytterligere og strengere krav til avbyråkratisering og effektivisering forsvarer ikke å 

styrke bemanningen slik at hvert av tjenestestedene settes i stand til å nå målene med 

reformen og kravene til tjenestesteder 

5. Politiske føringer om- og langt strengere prioritering av de få alvorligste sakene, en 

styrket vakt- og beredskapstjeneste, mer profesjonalisert, målrettet og kunnskapsbasert 

politiarbeid krever sterkere og mer sentralisert styring og kontroll. Dette krever færre 

ledere, økt spesialisering og utvikling av en organisasjon som stadig må endre seg og 

tilpasse seg nye krav 
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Datagrunnlag, kilder og eventuelle usikkerhetsfaktorer knyttet til dagens situasjon på 

de sårbare tjenestestedene: 

 

Dataene beskriver dagens åpningstider, kapasiteter, bruker- og arbeidsgrunnlag og 

kjøreavstand
1
 og kjøretid til nærmeste alternative tjenestested.  

 

Selje lensmannskontor: 

 Kommune: Selje 

 Flateinnhold: 226 km
2
 

 Innbyggere: 2774 

 Bemanning: 2 politi og 0,5 politisivil 

 Åpningstid: mandag, tirsdag, torsdag kl 08.00-15.00 

 Kontorareal: 111m
2
 

 Husleie pr år: kr 108 870 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Vågsøy 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  45,7 km via Rv618 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 48  minutter 

 Spesielle forhold: Kystkommune mot Stadthavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Google maps er brukt som oppslagsverk. Enkelte tjenesteder er ikke lagt inn i søkeresultatet, og nærmeste 

tettsted er brukt som utgangspunkt. Avstandene kan avvike noe. Kjøreavstand likeså. 
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Bremanger lensmannskontor: 

 Kommune: Bremanger 

 Flateinnhold: 833 km
2
 

 Innbyggere: 3846 

 Bemanning: 3 politi og 0,83 politisivil 

 Åpningstid: 08.00 – 14.25 når politiet møter, ellers kontakt på telefon 

 Kontorareal: 245 m
2
 

 Husleie pr år: kr 247 209 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Florø 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 57,2 km  

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 54 minutter 

 Spesielle forhold: Industri med Elkem i Svelgen som største aktør. Havneområde. 

Avhengighet til Magnhildskartunnelen. Fare for isolasjon ved ekstremvær og stengt 

tunnel 

 

Jølster lensmannskontor: 

 Kommune: Jølster 

 Flateinnhold: 670 km
2
 

 Innbyggere: 3020 

 Bemanning: 2 politi og 0,8 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15.30 

 Kontorareal: 153 m
2
 

 Husleie pr år: kr 110 539 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Førde 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  42,7 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 41 minutter 

 Spesielle forhold: Knutepunkt for E39 

 

Askvoll lensmannskontor: 

 Kommune: Askvoll 

 Flateinnhold: 1588 km
2
 

 Innbyggere: 3023 

 Bemanning: 2,3 politi og 0,86 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.30 – 15.00 

 Kontorareal: 218 m
2
 

 Husleie pr år: kr 233 236 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Fjaler 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 22 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 20 minutter 

 Spesielle forhold:  
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Hyllestad lensmannskontor: 

 Kommune: Hyllestad 

 Flateinnhold: 384 km
2
 

 Innbyggere: 1395 

 Bemanning: 2 politi og 1 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15.00 

 Kontorareal: 181 m
2
 

 Husleie pr år: kr 142 670 

 Husleiekontrakt utløper: 6 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested:  Fjaler 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  40 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 40 minutter 

 Spesielle forhold:  

  

Gaular lensmannskontor: 

 Kommune: Gaular 

 Flateinnhold: 588 km
2
 

 Innbyggere: 2942 

 Bemanning: 2,3 politi og 0,7 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.30 – 14.30 

 Kontorareal: 195 m
2
 

 Husleie pr år: kr 167 104 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Førde 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 25 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 20 minutter 

 Spesielle forhold: Askvoll, Fjaler, Gaular og Hyllestad omtales samlet. 1/3 lensmann 

betyr samme lensmann for kontorene Askvoll, Fjaler og Gaular.  

 

Balestrand lensmannskontor: 

 Kommune: Balestrand 

 Flateinnhold: 535 km
2
 

 Innbyggere: 1294 

 Bemanning: 1,5 politi og 0,8 politisivil (delt med Høyanger) 

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 14.00 

 Kontorareal: 159 m
2
 

 Husleie pr år: kr 141 137 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Høyanger 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested:  47 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 40 minutter  

 Spesielle forhold:  
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Luster lensmannskontor: 

 Kommune: Luster 

 Flateinnhold: 2700 km
2
 

 Innbyggere: 5093 

 Bemanning: 4 politi og 0,5 politisivil  

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 286 m
2
 

 Husleie pr år: kr 328 494 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Sogndal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 29,4 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 29 minutter  

 Spesielle forhold: Den største tjenesteenheten i distriktet. Krevende geografi med 

rasutsatte strekninger og fjell. Dekker bygdesamfunn Solvorn, Hafslo, Veitastrond, 

Gaupne, Luster, Skjolden, Fortun. Dekker Nasjonalpark/Jostedalsbreen/Jotunheimen, 

cruiseanløp Skjolden (15 anløp 2016 i perioden april – aug). 

 

Aurland lensmannskontor: 

 Kommune: Aurland 

 Flateinnhold: 1467 km
2
 

 Innbyggere: 1764 

 Bemanning: 3 politi og 1 politisivil 

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 14.30 

 Kontorareal: 230 m
2
 

 Husleie pr år: kr 236 093 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Lærdal/Årdal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: Lærdal: 33 km, Årdal: 64,9 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: Lærdal: 31 minutter, Årdal: 57 minutter 

 Spesielle forhold: Aurland har det  3. største antallet cruiseanløp i Norge,  163 anløp i 

2016.  Cruiseanløp Flåm og Flåmsbanen (1.1 mill. reisende april - oktober).  Stor 

økning i sommertrafikken på E16 gjennom Aurland.  
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Årdal lensmannskontor: 

 Kommune: Årdal 

 Flateinnhold: 976 km
2
 

 Innbyggere: 5359 

 Bemanning: 6 politi og 1 politisivil  

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 14.00 

 Kontorareal: 394 m
2
 

 Husleie pr år: kr 504 030 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Lærdal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 31,7 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 30 minutter  

 Spesielle forhold: Årdal har det største innbyggertallet i denne vaktregion, Årdal 5391, 

Lærdal 2146, og Aurland 1753.  Industrisamfunn, Hydro i Øvre Årdal, Hydro 

Årdalstangen, Schengenhavn med over 300 anløp i året, og statlig mottak med 150 

asylsøkere  

 

Lærdal lensmannskontor: 

 Kommune: Lærdal 

 Flateinnhold: 1342 km
2
 

 Innbyggere: 2172 

 Bemanning: 3 politi og 0,9 politisivil  

 Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.00 

 Kontorareal: 200 m
2
 

 Husleie pr år: kr 242 580 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Årdal 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 31,7 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 30 minutter  

 Spesielle forhold: Plassert midt i aksen Aurland – Lærdal - Årdal 
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Solund, Gulen og Masfjorden 

 

 Kommune: Solund 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 785 

 Bemanning: 5 politi og 0 politisivil (delt med Gulen og Masfjorden) 

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 14.00 

 Kontorareal: 159 m
2
 

 Husleie pr år: kr 141 137 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd oppsigelse 

 Alternativt tjenestested: Masfjorden 
 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 75,9 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 2 timer og 3 (inkludert fergestrekningen Krakhella 

– Rutledal og at fergeruten treffer)  

 Spesielle forhold: Øysamfunn og avhengig av ferge. Organisert i driftsenhet med Gulen 

og Masfjorden i dag 

 

 Kommune: Gulen 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 2370 

 Bemanning: 5 politi og 0 politisivil (delt med Solund og Masfjorden) 

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 157 m
2
 

 Husleie pr år: kr 168 046 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2017 

 Alternativt tjenestested: Masfjorden 
 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 44,6 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 48 minutter 

 Spesielle forhold: Organisert i driftsenhet med Solund og Masfjorden i dag 

 

 Kommune: Masfjorden 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 1701 

 Bemanning: 5 politi og 0 politisivil (delt med Gulen og Solund) 

 Åpningstid: Onsdag fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 300 m
2
 

 Husleie pr år: kr 85 000,- 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2017 

 Alternativt tjenestested: Knarvik 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 26,6 km (med ferge), 112 km (uten 

ferge) 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 59 minutter (med ferge), 1 time og 46 minutter 

(uten ferge) 

 Spesielle forhold: Ligger tettest på E39 som er den største kriminalitetsdriveren i 

vaktområdet. Organisert i driftsenhet med Solund og Gulen i dag 
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Austrheim og Fedje lensmannskontor 

 

 Kommune: Austrheim og Fedje 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 2858 (Austrheim) og 576 (Fedje) 

 Bemanning: 0/1 politiansatt, 1 politisivil 

 Åpningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag (sommerstengt). Sjelden politi på stedet. 

Fra kl. 09.00 – 15.00 

 Kontorareal: 147 m
2
 

 Husleie pr år: kr 178 908 + strøm 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd 

 Alternativt tjenestested: Knarvik 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 41,6 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 51 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Nordhordland driftsenhet i dag 

 

Osterøy lensmannskontor 

 

 Kommune: Osterøy 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 7957 

 Bemanning: 1 politiansatt (ikke IP4) og 1,8 politisivile 

 Åpningstid: Mandag til torsdag fra kl 08.00 til kl 15.00 

 Kontorareal: 320 m
2
 

 Husleie pr år: kr 443 684 

 Husleiekontrakt utløper: 6 mnd 

 Alternativt tjenestested: Åsane/Dale 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: Åsane: 33 og Dale 45,6 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: Åsane: 31 minutter og Dale: 41 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Bergen nord driftsenhet i dag 

 

Vaksdal lensmannskontor 

 

 Kommune: Vaksdal 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 4125 

 Bemanning: 1 politiansatt og 1 politisvil (sommerstengt og stengt enkelte torsdager i 

året) 

 Åpningstid: Onsdag fra kl. 10.00 til 14.00 

 Kontorareal: 102 m
2
 

 Husleie pr år: kr 118 312 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd 

 Alternativt tjenestested: Voss 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 42,6 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 39 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Voss driftsenhet i dag 
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Ulvik lensmannskontor 

 

 Kommune: Ulvik 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 1116 

 Bemanning: 1 politiansatt (sommerstengt og stengt enkelte tirsdager i løpet av året) 

 Åpningstid: Tirsdag fra kl. 09.00 til 15.00 

 Kontorareal: 22 m
2
 

 Husleie pr år: kr 100 000 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2016 

 Alternativt tjenestested: Voss 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 40,3 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 49 minutter  

 Spesielle forhold: Organisert under Voss driftsenhet i dag 

 

Samnanger lensmannskontor 

 

 Kommune: Samnanger 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 2443 

 Bemanning: 1 politiansatt og 1 politisivil. Når vedkommende har dagvakt etter 

arbeidsplanen, bemannes kontoret med ytterligere en politiutdannet. Vedkommende 

har da med seg student. 

 Åpningstid: Onsdag og fredag fra kl 08.00 til kl. 15.00 

 Kontorareal: 118 m
2
 

 Husleie pr år: kr 150 000 

 Husleiekontrakt utløper: 31.12.2017 

 Alternativt tjenestested: Kvam 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 32,8 km (Dale: 36,8 km) 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 34 minutter (Dale: 36 minutter) 

 Spesielle forhold: Organisert under Kvam driftsenhet i dag 
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Ullensvang og Eidfjord lensmannskontor 

 

 Kommune: Ullensvang og Eidfjord 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: Ullensvang: 3401, Eidfjord: 925 

 Bemanning: 1 politiansatt  

 Åpningstid: Ullensvang: onsdag 10.00-11.30, Eidfjord: onsdag 12.30 til 14.00 

 Kontorareal: 33 m
2
 

 Husleie pr år: kr 29 860 

 Husleiekontrakt utløper: 6 mnd 

 Alternativt tjenestested: Odda eventuelt Voss 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: Odda: 40,9 km, Voss: 49,3 km  

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: Odda: 47, Voss: 48 

 Spesielle forhold: Organisert under Hardanger driftsenhet i Odda. Ressurser fra Voss 

brukes ved akutte tilfeller i Eidfjord etter at Hardangerbroen åpnet. Politiet disponerer 

ikke egne lokaler i Eidfjord og Eidfjord er ikke tatt med i kjøreavstanden, areal eller 

husleien. 

 

Jondal lensmannskontor 

 

 Kommune: Jondal 

 Flateinnhold:  

 Innbyggere: 1104 

 Bemanning: 1 politisivilt ansatt (sporadisk 1 politiansatt) 

 Åpningstid: Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 14.00  

 Kontorareal: 86,6 m
2
 

 Husleie pr år: kr 17 388 

 Husleiekontrakt utløper: 12 mnd 

 Alternativt tjenestested: Odda 

 Kjøreavstand fra tjenestestedet til alternativt tjenestested: 39,3 km 

 Normal kjøretid til alternativt tjenestested: 42 minutter 

 Spesielle forhold: Organisert under Hardanger driftsenhet i Odda i dag.  
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Beskrivelse av antatt sannsynlighet for at farene oppstår: 

 

Sannsynligheten for at farene oppstår er like for alle tjenestestedene. De beskrives derfor 

samlet. 

 

Åpningstidene er begrenset først og fremst på pga. lite og stadig fallende bruker- og 

arbeidsgrunnlag. Politikapasiteten som leveres, blir svært sårbar. På de minste stedene lengst 

fra de sentrale områdene er det problemer med rekruttering, kompetanseutvikling og læring. 

Å utvikle ett politi, med de kvaliteter som målene beskriver, vil ikke være mulig verken nå 

eller i framtiden. Det er fullt mulig å sende de ansatte på studier og kurs og dermed gi dem 

formalkunnskap i ulike politidisipliner. Utfordringen på de minste stedene er å videreutvikle 

kunnskapen til kompetanse som i tillegg til kunnskap også består av ferdigheter, evner og 

holdninger som best utvikles mengdetrening sammen med et tilstrekkelig antall kollegaer med 

ulik tjenesteerfaring..  

 

 Vakt- og beredskap ivaretas i dag med andre systemer enn tjenestestedenes åpningstider. 

Hvis hendelsene skjer i tjenestedenes åpningstider kan de ansatte utgjøre en forskjell på 

responstiden og responskvaliteten. Enkelte kontorer har svært kort åpningstid. I Sogn og 

Fjordane er åpningstiden gjennomgående lenger. Mange av dem som jobber på de sårbare 

tjenestedene deltar i vakt og beredskapstjenesten. Det er spesielt en risiko for at 

lokalkunnskapen forsvinner hvis politiansatte flytter pga at tjenestestedet avvikles.  

 

I politidistriktet er det 584 782 innbyggere. Dette innebærer at 58 478 innbyggere kan ha mer 

enn 45 minutters kjøretid til nærmeste polititjenestested. Samlet i de nedleggingstruede 

tjenestestedene bor det rundt 50 000 personer. Ikke alle disse vil få mer enn 45 minutters 

kjøretid om tjenestedene legges ned, eller slås sammen.  

 

Beskrivelse av mulig konsekvens ved nedleggelse av ovennevnte tjenestesteder: 

 

Konsekvensen er lik for alle tjenestestedene. De beskrives derfor samlet.  

 

Det er lange kjøreavstander mellom noen av tjenestestedene, men den tjenesten som tilbys nå 

er svært begrenset, sårbar og lite knyttet til responstid. I Hordaland er de sårbare kontorene 

ofte bemannet kun med politisivile og/eller politiansatte uten IP4 kompetanse. I Sogn og 

Fjordane tilbys polititjenester innenfor flere kategorier.  Det er kun hvis hendelser skjer i den 

begrensede kontortiden at responstiden i noen grad kan bli påvirket i positiv retning, eller om 

betjenter bor i regionen og har beredskapsvakt. Vedkommende vil om han kalles ut, være på 

stedet lenge før rullende patruljer kommer fra andre steder. Responskvaliteten er tilsvarende 

sårbar hvis vedkommende rykker ut alene. 

 

Politiets befolkningsundersøkelser viser at befolkningen først og fremst er opptatt av at 

kompetent politi er tilgjengelig når det trengs. Dette er først og fremst ved akutte hendelser. 

Få politiansatte som er spredt utover flere tjenestesteder, er en sårbar ressurs. Det er krevende 

å opprettholde og utvikle et fagmiljø med spisset kompetanse innen etterforskning og 

politioperative disipliner på slike steder. Årsaken er dels at det er få kolleger å forholde seg til 

å lære fra, og dels at arbeidsmengden er relativt liten og at de ansatte ikke får tilstrekkelig 

mengdetrening på de mest krevende oppdragene. Responstiden påvirkes ikke av at politiet 

betaler for bygninger på ulike steder når bygningene stor tomme mesteparten av tiden, eller er 

sårbart bemannet.  
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Responskvaliteten svekkes når det ikke er mulig å rekruttere og beholde ansatte. Da blir det 

ikke mulig å utvikle et fagmiljø. Et fagmiljø innebærer et tilstrekkelig antall kolleger med ulik 

erfaringer, kompetanse og perspektiver på oppgaveløsningen og som reflekterer sammen både 

før, under og etter at krevende oppdrag er utført. Enheter som består av ansatte som over tid 

har hatt få kolleger å forholde seg til kan ikke skape slike fagmiljø. De utvikler fort de samme 

erfaringene, den samme kompetansen og perspektivet på oppgaveløsningen. Oppgavene blir 

løst gjennom repetisjon av det man allerede gjør, og læringen og kompetanseutviklingen 

stopper opp. De svært få krevende oppgavene blir forsøkt løst på samme måte som 

dagligdagse hendelser noe som hemmer kvaliteten. Spissede fagmiljø er konsentrert om 

spesielle og avgrensede politioppgaver og utvikler spisskompetanse etter de samme 

prinsippene som andre fagmiljø. Poenget er at miljøet ikke kan være for lite, hvis det skal 

kalles et fagmiljø. 

 

På den andre siden er det en styrke for et lokalsamfunn å ha et bredt spekter offentlige 

tjenester. Noe som gjør lokalmiljøene mer attraktive å bosette seg i. Ikke bare for tilbudets 

egenverdi, men også fordi det sikrer lokale arbeidsplasser og inntekter. Politiet leverer en 

spesiell offentlig tjeneste fordi målet er å skape trygghet gjennom redusert kriminalitet og 

redusert plagsom atferd. Tradisjonelt har trygghet vært en subjektiv oppfatning som ikke bare 

påvirkes av hva politiet gjør, men også av hva politiet representerer som symbol. Det å ha et 

politikontor, eller en politiansatt i lokalsamfunnet representerer slike symboler. Noe som kan 

gi trygghet og danne rammer rundt den uformelle sosiale kontrollen som både skaper 

forventninger om hva som er riktig oppførsel, redusert kriminalitet, redusert plagsom atferd 

og som gir trygghet. Likevel må disse hensynene balanseres mot de øvrige målene med 

reformen og avbyråkratiserings- og effektiviseringskravene. Kravene til hva og hvordan 

politiet utfører sine oppgaver knyttes i samtiden nærmere til omdømme- og tillitsbegrepet, enn 

den symbolske dimensjonen. Nå måles politiets omdømme og tillit på hva politiet gjør og 

oppnår, og mindre på hva det skal være og hva det skal representere. Samtiden gir derfor 

føringer på hvordan politiet må organisere seg. 

 

Responstiden og responskvaliteten er i dag ikke tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt i 

områdene som ligger utenfor kravet om 45 min. kjøretid. Her vil ofte brannetaten ha kortest 

responstid til ulykker og hendelser. Dette har sammenheng med hvordan brannetaten har 

organisert seg kommunalt. I de folkefattige områdene er de brannansatte deltidsansatte. 

Rekruttering og tjenesteordninger kan optimaliseres for rask respons. Politiet kan ikke 

organisere seg på denne måten fordi det stilles andre krav til opplæring, kompetanseutvikling, 

tjenesteordninger og ansettelsesforhold. Politiet har et bredere samfunnsoppdrag og kan ikke 

optimalisere tjenesten utelukkende basert på krav til hurtig respons i alle deler av distriktet. At 

politiansatte med reservetjeneste bor i spredtbygde områder, kan gi bedre responstid for 

politiet. I et HMS perspektiv er det betenkelig at politiansatte på beredskapsvakt rykker ut 

alene til et åsted. I 2016 kan heller ikke politiet basere sin organisering på at politiansatte 

rykker ut på fritiden fordi de bor nær et åsted i spredtbygde områder. 

 

Legges tjenestestedene ned er det sannsynlig at politiansatte flytter ut fra de folkefattige 

områdene. Dermed mister politiet den detaljerte lokalkunnskapen som kan bidra til å løse 

oppdrag på en smidig måte. Noe som innebærer at lokalkjent politi kan spille på sin kjennskap 

til innbyggerne og roe ned eskalerende situasjoner på en effektiv måte. Og at de bruker 

mindre makt av samme grunn. Ikke minst at de kan løse kriminalsaker fordi de kjenner modus 

og operasjonsområder til ulike lovbrytere.  

 

Denne typen lokalkunnskap utvikles ved at politiansatte har en rolle i lokalmiljøet både på 
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jobb og på fritid, forebyggende, idrettslag, folk tar kontakt med de som de kjenner etc.. At 

befolkningen flytter fra disse områdene er likevel en samfunnstrend. Det er langt svakere  

befolkningsvekst i alle disse områdene enn i regionsentrene. 

 

At politiet skal være til stede og nær der folk bor må ses i et risiko- og 

vesentlighetsperspektiv. Dette innebærer at politiet må være til stede med rett kompetanse og 

kapasitet der og når befolkningen har behov for det. Dette skjer regelmessig oftere i disse 

regionsentrene. 

 

Politiets tilgjengelighet og nærhet til de minste lokalmiljøene er ikke forankret i politilokaler 

som står tomme store deler av uken. Det finnes konsekvensreduserende tiltak som ivaretar 

både kravet til tilgjengelighet og nærhet på bedre måter, og samtidig bedre ivaretar de øvrige 

målene med reformen. 

 

 

Sannsynlighetsreduserende tiltak for at farene oppstår: 

 

Det anbefales at tjenestestedene legges ned og/ eller slås sammen, og knyttes til enheter med 

større brukergrunnlag, bedre bemanning og større forutsetninger for å nå målene med 

reformen og kravene til tjenestesteder.  
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Tiltak for å redusere konsekvensen hvis farene slår til. 

 

Skal politiet lykkes å gi de folkefattige områdene en bedre polititjeneste enn i dag, er det en 

absolutt forutsetning at det lykkes med de konsekvensreduserende tiltakene.  

 

• Risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak knyttet til kommuner som mister tjenestested: 

• En forutsetning at tilgjengelighet og nærhet ikke bare er knyttet til lokasjon 

– Flere små tjenestesteder i dag, vurderes til å være for sårbare og ikke i 

stand til å levere tilstrekkelig politikraft og service ut til innbyggerne. Man 

skal oppnå dette på en bedre og mer effektiv måte ved å organisere 

tjenestestedene mere robust og bærekraftig. Dette skal kunne tilby et mer 

mobilt politi som kan være der folk bor i mye større grad. Tilbud, 

tilgjengelighet, responstid, og synlighet skal styrkes på denne måten.   

• Mobile enheter som kan opprette lokasjoner der det trengs (teknologi) 

– Stor mulighet for å kunne etablere et kontaktpunkt til gitte tider gjennom 

uken, f.eks i kommunetorget. Dette til tross for at tjenesteperson er 

stedsplassert organisatorisk i en annen kommune. (ref. "Politikontakt") 

• "Politiarbeid på stedet" som sikrer raskere og bedre dokumentasjon (metode) 

– Arbeidsmetodikk med bedre teknologi og organisering, som gir vesentlig 

bedre effekt og kvalitet på politiarbeidet. Bidra positivt for impliserte 

parter, å få gjort mest mulig på stedet, samt innen kortest mulig tid. 

• Politikontakt (bedre kontakt med kommunene) 

– Daglig kontaktledd mot kommunene. Sikrer best mulig dialog og kontakt 

mellom politi og kommune. 

• Politirådet profesjonaliseres (gjensidige krav og forpliktelser mellom politi og 

kommune) 

– Formaliseres og gjennomføres for å sikre et strategisk tverretatlig 

samarbeid. Myndighet til å beslutte.   

• Politiets nettsider bygges ut for å lette tilgjengeligheten for politiet 

– Bedre IKT-løsninger og muligheter for å styrke mulighetene for 

samhandling og kommunikasjon mellom politiet, innbyggerne, kommune 

og andre samarbeidsparter.  

• Politiet og kommunene utvikler og styrker samarbeid innen beredskap  

– Dette er et godt utviklet samarbeid også pr. i dag. Meget viktig å sikre godt 

samarbeide innenfor området. Dette gjelder særlig planlegging, planverk/ 

objektplaner, øvelser, organisering vedr. kriseberedskap osv. Herunder 

også samarbeid vedr. ROS-analyser av egen kommune og politidistrikt 

(Geografisk driftsenhetsområde) 
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Konklusjon og anbefalinger 

 

Ut fra denne ROS-vurderingen og under forutsetning av at de risiko- og 

sårbarhetsreduserende tiltakene som er beskrevet over, iverksettes med støtte fra den 

tjenesteenheten og geografiske driftsenheten tjenestestedet organiseres under, 

foreslår vi følgende: 

 

1) Tjenestedet Selje avvikles. Området ivaretas fra Vågsøy. Vaktsamarbeid reguleres av 

ny driftsenhetsleder og kommunene  

2) Tjenestestedet i Bremanger avvikles. Området ivaretas fra Florø. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

3) Tjenestestedet i Jølster avvikles. Området ivaretas fra Førde. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

4) Tjenestestedet i Askvoll avvikles. Området ivaretas fra Fjaler. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

5) Tjenestestedet i Hyllestad avvikles. Området ivaretas fra Fjaler. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene 

6) Tjenestestedet i Gaular avvikles. Området ivaretas fra Førde. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

7) Tjenestestedet i Balestrand avvikles. Området ivaretas fra Høyanger. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

8) Tjenestestedet i Luster avvikles. Området ivaretas fra Sogndal og Leikanger. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene  

9) Tjenestestedet i Aurland avvikles. Området ivaretas fra Lærdal eller Årdal. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

10) Tjenestestedene i Lærdal og Årdal må utredes nærmere. Ett av kontorene avvikles. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

11) Tjenestestedene i Gulen og på Solund avvikles. Det etableres ett tjenestested i 

Hosteland i Masfjorden. Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og 

kommunene. 

12) Tjenestestedene på Osterøy og Vaksdal må utredes nærmere. Ett av stedene avvikles. 

Området ivaretas fra Voss. Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og 

kommunene.  

13) Tjenestestedet i Austrheim og Fedje avvikles. Området ivaretas fra Nordhordland. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene.  

14) Tjenestestedet i Samnanger avvikles. Området ivaretas fra Kvam. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene.  

15) Tjenestestedet i Ullensvang avvikles. Området ivaretas fra Hardanger. 

Vaktsamarbeidet reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

16) Tjenestestedet i Ulvik avvikles. Området ivaretas fra Voss. Vaktsamarbeidet reguleres 

av ny driftsenhetsleder og kommunene.  

17) Tjenestestedet i Jondal avvikles. Området ivaretas fra Hardanger. Vaktsamarbeidet 

reguleres av ny driftsenhetsleder og kommunene. 

 

Vurderingen foretatt av / dato: 

 

Prosjekt nye politidistrikt, Arbeidsgruppe Geografiske driftsenhetsleder. 01.10.2016 

 

Beslutning foretatt av: Oddbjørn Dyrdal,  01.10.2016 
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Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) av 

tjenestestrukturen i Bergen kommune 
 

 

Aktivitet / arbeidsoppgave: 

 

Polititjenesten i Bergen kommune skal bedres i tråd med Nærpolitireformen. Målsettingen er 

at politiet i Bergen skal være: 

1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling 

2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet  

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 

erfaringer 

5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi 

 

Målsettingen skal sikres gjennom etablering av tjenestesteder som har kapasitet og 

kompetanse til å: 

1. Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gir publikum veiledning om 

politiets tjenestetilbud 

2. Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

3. Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor 

kontortid minst en dag i uken 

4. Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 

minutters kjøretid til nærmeste tjenestested 

 

Målsettingen skal videre sikres gjennom etablering av tjenesteenheter som har kapasitet og 

kompetanse til å: 

1. Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten 

2. Ha publikumsekspedisjon 

3. Utføre kriminalitetsforebyggende arbeid 

4. Etterforske det store flertallet av straffesaker 

5. Ha kontakt med samarbeidspartnere 

6. Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver 

 

Målsettingen operasjonaliseres ved at den geografiske driftsenheten (GDE) i sum skal ha 

kapasitet og kompetanse til å levere de definerte funksjonene: 

1. Politipatrulje 

2. Øvings- og beredskapsplanlegging (rolle: Operativ planlegging) 

3. Arrest 

4. Politiråd 

5. Politikontakt 

6. Etterforskning av vold i nære relasjoner 

7. Etterforskning ved geografiske driftsenheter 

8. UEH 
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9. Etterretning 

10. Forebygging 

11. Sivil rettspleie 

12. Etterforskning av vold og seksuallovbrudd mot barn 

13. administrative fellesoppgaver 

14. Bedre koordineringen av ressurser til vakt og beredskap 

15. Bedre koordineringen av ressurser til etterforskning 

16. Bedre koordineringen av ressurser til forebygging 

17. Bedre koordineringen av ressurser til forvaltningsoppgavene 

 

For å nå disse målsettingene er det fremmet tre alternativer for organiseringen av politiet i 

Bergen kommune. Alternativene er: 

 

Alternativ 1 – markedsbasert og geografisk organisert 

Bergen kommune deles inn i fire tjenesteenheter (likt i dag). Alle polititjenester leveres på de 

fire tjenesteenhetene (som i dag). Ressursallokering og koordinering ivaretas av 

driftsenhetsleder (som også er tjenesteenhetsleder for en av tjenesteenhetene). 

Driftsenhetsleder har budsjett, mål og resultatansvar og står fritt til å fordele ressursene innen 

driftsenheten og de fire tjenesteenhetene. Organiseringen blir relativt lik dagens ordning, men 

koordineringsutfordringene løses ved at det er en sjef. Det blir ett straffesaksmottak, og 

publikumsmottakene opprettholdes som i dag. 

 

Alternativ 2 – funksjonelt organisert 

Bergen kommune deles inn i ett tjenestested, en tjenesteenhet og en driftsenhet. De fire 

fagfeltene vakt/beredskap, etterforskning, forebygging og administrasjon/forvaltning blir 

funksjonelt styrt i fellesavdelinger for hele Bergen kommune. Det blir fire lokasjoner (dagens) 

med avsnittsledere innen de tre fagfeltene vakt/beredskap, etterforskning og forebygging. 

Avdelingen for administrasjon/forvaltning sentraliseres i sentrum. Det blir ett 

publikumsmottak i Bergen sentrum og ett straffesaksmottak samme sted. På sikt kan det 

vurderes om tjenestestedene legges ned og at alle politifunksjonene blir samlet i sentrum. 

Bygningsmassen i bydelene kan overtas av fellesfunksjoner/staber til leiekontrakten er gått ut 

og nytt politihus er etablert. 

 

Alternativ 3 - matriseorganisert 

Innebærer en kombinasjon av den markedsbasert og den funksjonelle organiseringen. Man 

setter sammen personer fra de markedsbaserte enhetene med personer fra de funksjonelle 

enhetene. Dette skjer i prosjekter. Bergen kommune blir inndelt i fagavdelinger med 

spisskompetanse og i geografiske enheter som skal levere polititjenester som i dag.  

 

Beskrivelse av potensiell fare: 

 

Farene i alle alternativene er at politiet ikke lykkes med alle, eller noen av de spesifikke 

målsettingene og forutsetningene for tjenestestedene, tjenesteenhetene og den geografiske 

driftsenheten. 
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Årsaker: 

 

Årsaken til at politiet ikke lykkes med målsettingen og forutsetningene er forankret i: 

1. At politiet ikke får til strekkelig økning i antall tjenestepersoner (gap mellom oppgaver 

og ressurser) 

2. At organiseringen ikke realiserer kravet til lokal forankring og samhandling 

3. At organiseringen ikke realiserer kravet til bedre koordinering og forventede 

stordriftsfordeler i Bergen der stordriftsfordelene har størst potensial i distriktet 

4. At organiseringen deler opp Bergen kommune slik at politirådet i Bergen hemmes 

5. At politiet ikke får teknologi som effektiviserer og støtter politiarbeidet i tilstrekkelig 

grad 

6. At prosjekt Politiarbeid på stedet og Etterforskningsløftet ikke lar seg realisere 

(forankret i pkt. 1, 3 og 5) 

 

 

Datagrunnlag, kilder og usikkerhetsfaktorer: 

 

Det er utført ROS-vurderinger knyttet til de tre alternativene. Utgangspunktet for 

vurderingene er de mål og krav som stilles i reformen. ROS-vurderingene følger i egne 

vedlegg. 

 

Datagrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen, er en kartlegging gjort av dagens 

driftsenheter i Bergen kommune. Det er videre gjennomført dialogmøter med 

driftsenhetsledere og seksjonsledere i dagens organisasjon. Det er usikkerhet knyttet til de 

definerte årsakene for at målsettingen ikke nås. Det er usikkert om politiet vil beholde 

gevinster ved reduksjon av lokasjoner i reformen. Det er usikkert om politiet vil nå 

målsettingen om 2 polititjenestepersoner pr. 1000 innbygger innen 2020. Videre er det 

usikkerhet knyttet til finansieringen av politiet i årene som kommer og hvordan politiet må 

prioritere mellom personelløkning versus innkjøp av materiell og utstyr.  

 

Organisasjonsteorien (Jacobsen og Thorsvik 2007 s. 67-85) peker i tillegg på fordeler og 

ulemper både ved en markedsorientert (geografisk) organisering (alternativ 1), en 

funksjonsbasert organisering (alternativ 2) og en matriseorganisering (alternativ 3). Det som 

er en fordel ved den alternativ 1er en ulempe ved alternativ 2 og vice versa. I tillegg er det 

både fordeler og ulemper med matriseorganiseringen i alternativ 3. Dette er i tillegg den 

organisasjonsformen som er mest krevende å koordinere og drive i prosjektfasene. 

 

Politianalysens er forankret i en funksjonsbasert tilnærming (alternativ 2) og dette stiller andre 

krav til organiseringen enn det politiske Nærpolitiforliket som er sterkere forankret i en 

markedsorientert tilnærming (alternativ 1). Dagens organisering av politiet på distriktsnivå 

baserer seg på en matrisemodell. Der fellesenhetene i prosjekter skal arbeide sammen med de 

tjenesteenhetene som har behov for bistand. Tema for dette alternativet er om det er 

hensiktsmessig å organisere seg slik også innen Bergen kommune som egen geografisk 

driftsenhet. 
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Beskrivelse av antatt sannsynlighet: 

Alternativ 1 vil fremme mange av kravene knyttet til Nærpolitireformen i Bergen kommune.  

Den vil gi en lokal forankring slik tilfellet er i dag. Likevel er det en fare for ikke å skåre godt 

på målet om å bli mer enhetlig og levere likere polititjenester med bedre kvalitet, mer 

målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap innen hele Bergen kommune, 

bedre kompetanse eller kapasitet og dele kunnskap og lære av erfaringer. Det er også en fare 

for at tjenestestedene ikke blir tilstrekkelig robuste til å bidra til et kvalitativt løft for 

etterforskningsarbeidet. Videre at tjenestestedene ikke har fleksible åpningstider som gjør det 

mulig å få utført polititjenester hos politiet utenfor kontortid minst en gang i uken. 

 

De utfordringene som er definert med dagens organisering, er knyttet til dårlig koordinering 

av polititjenestene, ulike prioriteringer, dobbeltarbeid, svake muligheter for 

ressursallokeringer og samhandling på tvers av enhetene. Årsaken til dette skyldes manglende 

helhetstenkning forankret i at hver enhetsleder stilles til ansvar for egne resultater og egen 

økonomistyring. Alternativ 1 vil til en viss grad bygge ned disse risikofaktorene i og med at 

resultatansvar og økonomistyringen blir gitt en leder. Alternativet krever at lederen har god 

lederstøtte for å klare den krevende rollen som leder for hele enheten basert på fire 

tjenesteenheter med ulike styrker, svakheter, muligheter og utfordringer.  Eventuelt 

dobbeltarbeid knyttet til etterforskningstjenesten kan reduseres med ett straffesaksmottak, 

men alternativet vil i liten grad realisere stordriftsfordeler. Alternativet vil fortsatt realisere 

smådriftsfordeler ved stor fleksibilitet, god samhandling internt og et oversiktlig arbeidsmiljø. 

 

Alternativ 2 vil fremme færre av kravene knyttet til Nærpolitireformen, men vil fremme ideen 

bak Politianalysen i større grad. Likevel er det en fare for ikke å skåre godt på målet om å 

være mer tilgjengelige og tilstedeværende med god lokal forankring og samhandling, 

forebyggende arbeid og det å ha kontakt med samarbeidspartnere i lokalmiljøet. 

 

Den lokale tilstedeværelsen og nærheten til befolkningen er likevel ikke avhengig av 

lokasjoner, men at politiet er synlig og kommer når det er behov. Alternativet vil kunne 

fremme stordriftsfordeler på en bedre måte enn alternativ 1 og frigjøre ressurser som i dag er 

bundet opp i driften av fire driftsenheter. Koordineringen blir lettere og det blir mindre 

dobbeltarbeid. Organisasjonen kan bli mer rigid og mindre fleksibel når den øker i antall 

ansatte i samme enhet. Administrasjonskostnadene kan øke mer enn forutsett, og 

stordriftsfordelene reduseres. Det kan bli større skott mellom politiavdelingene og 

oppmerksomheten kan bli for stor knyttet til eget fag istedenfor befolkningen i nærmiljøene. 

 

Alternativ 3 – forsøker å kombinere alternativ 1 og 2. Her bygger man mindre fag- og 

spesialistmiljøer som i prosjekter skal samarbeide med ansatte i geografiske enheter og bidra 

med spisskompetanse. Det store spørsmålet er om Bergen kommune rår over tilstrekkelig 

mange ressurser til å utvikle spesialister på denne måten. Det er derfor fremmet forslag om at 

lederne for de funksjonelle enhetene vakt/beredskap, etterforskning og forebygging ikke skal 

ha egne ressurser. De skal bruke alle sine ressurser fra de geografiske enhetene, og kun 

fungere som styrings- og koordineringsmekanismer.  

 

 

Beskrivelse av mulig konsekvens: 

Det som er fordeler i alternativ 1 er ulemper i alternativ 2 og vice versa. Alternativ 3 har sine 

egne utfordringer. 

 

Alternativ 1 utgjør en liten endring fra dagens modell. Alternativet ivaretar det som funger bra 
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i dagens ordning, og skårer godt på målene og de fleste kravene. Den opprettholder et 

tilgjengelig politi med gode relasjoner til nærmiljøet og lokale samarbeidspartnere. Den gir et 

oversiktlig arbeidsmiljø og bevarer fleksibiliteten mellom de ulike politifagene 

vakt/beredskap, forebygging og etterforskning lokalt. Etableringen av èn leder på tvers av 

tjenesteenhetene, kan utløse flere stordriftsfordeler og fremme koordinering spesielt vertikalt. 

Det er likevel en fare for at administrasjonskostnadene øker pga. flere formelle 

styringsaktiviteter i og med at resultatansvaret og økonomistyringen ikke lenger blir 

styringsparametere vis a vis tjenesteenhetslederne. Andre styringsaktiviteter må erstatte mål- 

og resultatstyringsprisnippet som er bærende i staten. Styringsaktiviteter som ivaretar både det 

helhetlige og lokale perspektivet. Hvilke aktiviteter dette blir, vet vi ikke og her ligger det en 

risiko. Hvordan skal driftsenhetslederen styre og koordinere tjenesten bedre enn i dag, uten 

mål og resultatstyring som verktøy? Det er en fare for at de fire tjenesteenhetene i det daglige 

ikke klarer å realisere reformens målsettinger og krav fordi det fremdeles vil være gap mellom 

prioriterte oppgaver og ressurser, og at stordriftsfordelene ikke blir realisert så godt som de 

kunne vært med et annet alternativ. 

 

Konsekvensen av alternativ 1 kan bli at tjenesten på driftsenhetene fortsetter å være  

fragmentert fordi det helthetlige perspektiv sprer oppmerksomheten over flere utfordringer 

innenfor hele Bergen kommune. Dette kan svekke det vi lykkes med lokalt med dagens 

organisering, der ansvarsforholdene er sterkere definert og knyttet til et mindre og mer 

oversiktlig geografisk område. Konsekvensen kan også bli at politiet lykkes bedre med de 

prioriterte saksområdene fordi ressursene lettere kan samles mot disse. Dette forutsetter gode 

analyser, godt beslutningsmateriale, god ledelse og tydelige beslutninger. 

 

En annen konsekvens er at alternativet opprettholder politiets oppmerksomhet mot 

lokalbefolkningens individuelle ønsker der og da. Dette kan gjøre prioriteringene mer 

krevende. Et styringsmål som er gitt lite oppmerksomhet i Nærpolitireformen, er det klare 

kravet om å prioritere den alvorligste kriminaliteten langt høyere enn i dag. Dermed kan ikke 

politiet samtidig rette for stor del av oppmerksomhet mot befolkningens ønsker der og da, på 

forhold som ikke er prioritert.   

 

Alternativ 2 utgjør en stor endring fra dagens modell. Likevel er det en fortsettelse av den 

sentraliseringen som har skjedd i Bergen kommune fram mot forrige politireform. 

Alternativet vil gi befolkningen et mer robust og døgnåpent publikumsmottak i Bergen 

sentrum. Det vil ikke bli publikumsmottak i bydelene. Kjøreavstanden for befolkningen vil 

øke med ca. 15 minutter i gjennomsnitt fra bydelene i vest, nord og sør. Et bedre koordinert 

politi vil kunne være mer til stede når folk trenger det. Alternativet gir fordeler på de fleste 

mål og krav, men det er en risiko for at den lokale forankringen forvitrer og at samhandlingen 

med lokale aktører blir svakere. Oppmerksomheten mot lokalmiljøet kan forskyves mot mer 

oppmerksomhet til faget. Dette kan svekke samhandlingen med lokalmiljøet generelt, men 

sette organisasjonen bedre i stand til å arbeide målrettet ihht gitte prioriteringer i større grad 

enn i dag. 

 

Alternativ 3 utgjør en endring fra dagens situasjon. Opprettelse av formelle ledere for 

funksjoner kan bygge spesialistmiljøer som de geografiske enhetene kan samarbeide med. 

Dagens ressurser i Bergen kommune gir ikke rom for å bygge disse fagenhetene. Dessuten er 

det meningen at disse skal bygges på politidistriktnivå. Likevel må polititjenesten i Bergen 

styres og koordineres bedre enn i dag. Et alternativ som er fremmet, er at det kun opprettes 

fagsjefer for fagene vakt/beredskap, etterforskning og forebygging. Disse skal ikke disponere 

egne mannskaper, men kun koordinere ressursene som til daglig arbeider på de geografiske 
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enhetene som i dag. Forholdet mellom fagleder og geografisk leder vil få innebygde 

spenninger. Rollefordelingen blir vanskelig å trekke. Spenningene vil oppstå på daglig basis, 

og det stilles spørsmål ved om driftsenhetsleder vil ha kapasitet til å håndtere disse 

spenningene. Ledere av fagenheter uten personell, men med fagansvar kan fort komme i 

konflikt med ledere geografiske enheter uten fagansvar, men med personell. Vi stiller 

spørsmål ved om det er klokt å organisere inn slike latente spenningsforhold. 

 

 

Sannsynlighetsreduserende tiltak: 

Alternativ 1 

 GDE leder må gis lederstøtte for å kunne lede både egen tjenesteenhet og GDE uten 

styringsredskaper som delegert mål- og resultatansvar og økonomistyring 

 Tjenesteenhetene må styrkes mannskapsmessig for å kunne bidra til et 

etterforskningsløft og bedre tjenester 

 Tjenesteenhetene må styrkes mannskapsmessig for å kunne levere 

publikumsekspedisjoner også utover normal arbeidstid en dag pr uke. 

 

Alternativ 2 

 Forebyggere som arbeider mot utsatt ungdom, barn og ungdomsmiljøer må 

organiseres slik at de får en lokal tilstedeværelse, lokal forankring og settes i stand til å 

samhandle med relevante aktører i nærmiljøene 

 Patruljemannskaper må organiseres slik at de også settes i stand til å operere i områder 

som de kjenner tilstrekkelig godt til å gjøre gode vurderinger under sin tjeneste 

 Etterforskerne må organiseres slik at de har forutsetninger for å gjøre gode vurderinger 

i sin etterforskning knyttet til tilstrekkelig lokalkunnskap og personkunnskap 

 Det må utvikles paroler som sikrer god informasjonsflyt om kriminelle hendelser, 

personer og områder som krever særlig innsats 

 

Alternativ 3 

 Fagavdelingene må tilføres personell 

 Fagavdelingene må bistå de geografiske enhetene på tidsbegrensede prosjekter og ikke 

ta høyde for å lede og koordinere tjenesten på permanent basis 
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Konsekvensreduserende tiltak: 

 

Alternativ 1 

 Tjenesteordningen må evalueres kontinuerlig etter driftsstart knyttet til sannsynlige 

farer. Samarbeidspartnere må inngå i evalueringen. Annen organisering må vurderes 

om evalueringen tilsier det 

 

Alternativ 2 

 Tjenesteordningen må evalueres kontinuerlig etter driftsstart knyttet til sannsynlige 

farer. Samarbeidspartnere må inngå i evalueringen. Annen organisering må vurderes 

om evalueringen tilsier det. 

Alternativ 3 

 Tjenesteordningen må evalueres kontinuerlig etter driftsstart knyttet til sannsynlige 

farer. Samarbeidspartnere må inngå i evalueringen. Annen organisering må vurderes 

om evalueringen tilsier det. 
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Konklusjon / prioriterte tiltak / beslutning: 

 

Vi konkluderer derfor med alternativ 2: 

 

Det er risikofaktorer knyttet til alle de tre alternativene. Valget handler om å prioritere mellom 

økt rasjonalisering, effektivisering og mer målrettet tjeneste. Eller beholdet et nært og lokalt 

forankret politi som i større grad også håndterer uprioriterte områder, og det å beholde 

legitimiteten knyttet til den spesifikke borgers ulike ønsker der og da. Politiet har i en årrekke 

forsøkt å kombinere de to ulike kravene. De prioriterte oppgavene har derfor ikke fått 

tilstrekkelig oppmerksomhet fordi de uprioriterte oppgavene er så mange og dominerer de 

daglige aktivitetene i organisasjonen. De prioriterte oppgavene derimot er færre og gis til små 

grupper i organisasjonen. Dette er en hovedårsak til de negative funn som er gjort i rapportene 

og analysene som førte fram til politireformen. Mange, men ikke alle, målene i 

Nærpolitireformen tilsier likevel at politiet fortsatt skal spre oppmerksomheten, men gjøre det 

samme mer og hurtigere med bedre teknologi, nye arbeidsmetoder og helst også større 

ressurser. 

 

Dagens grunnleggende reformideer ønsker å etablere større organisasjonsenheter, 

standardisere arbeidsoppgavene og bygge ut hierarkier for å kunne styre sterkere mot 

prioriterte mål. Politidirektoratet har fått økt kapasitet nettopp for å nå disse reformideene. 

 

En mer likeartet og målrettet tjeneste er etter vår oppfatning, best forankret i alternativ 2. 

Dette krever likevel at politiet har analyser og arbeider målrettet mot de fenomener som 

lokalbefolkningen i stort er opptatt av. Dermed toner man ned individuelle og lavt prioriterte 

ønsker fra borgerne som oppstår der og da og som i dag tar mye av oppmerksomheten fra de 

prioriterte områdene. Å identifisere og å håndtere slike satsningsområder, krever gode 

analyser, godt beslutningsgrunnlag samt enhetlig og tydelig ledelse på alle nivåer. Ikke minst i 

operasjonssentralen og i straffesaksmottaket som er og vil bli premissleverandører for en mer 

målrettet polititjeneste.  

 

Alternativ 2 vil gi bedre koordinerte og mer målrettede polititjenester i det mest 

kriminalitetsbelastede området i politidistriktet. Området er lite, relativt avgrenset og ligger 

vel til rette for å samle de ulike tjenesteområdene. Dette vil best håndtere kritikken fra 

forskningshold om at politiet "smører ressursene for tynt utover et for stort område", dvs. 

prioriterer ikke de alvorligste hendelsene og fenomenene. 

 

Likevel må forebyggende barne- og ungdomsarbeid organiseres slik at samhandlingen med 

andre etater og virksomheter i nærmiljøet styrkes.  Patruljemannskapet må også settes i stand 

til å gjøre best mulige vurderinger basert på kjennskap til operasjonsområdet og de som bor 

der. Det siste må oppnås med gode analyser som spres til mannskapene på en hensiktsmessig 

måte, og at de settes i stand til å gjøre seg kjent i et tilstrekkelig stort område. 

 

Vår anbefaling er med dette alternativ 2. Alternativt er dristig. Det innebærer noe nytt, og 

bygningsmassen må utredes for eventuelt å samle ressursene til ett bygg. Det må evalueres og 

følges opp.  
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Vurderingen foretatt av / dato: 

 

Martin Kjelby og Morten Ørn, 06.09.2016  

 

Beslutning foretatt av: Oddbjørn Dyrdal, 01.10.2016 
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kommune; Ulvik kommune; Vaksdal kommune; Vik kommune; Voss kommune; 
Vågsøy kommune; Øygarden kommune; Årdal kommune 

Emne: 201603042-119  Nærpolitireforma - Arbeidsgruppa sitt forslag til plassering av 
tenestestader og deira tenesteeiningar 

Vedlegg: Arbeidsgruppa sitt forslag til plassering av tenestestader og deira tenesteeiningar.pdf; 
RapportGDE_innstilling til PM.pdf; Vedlegg 1 Kart_alt 1 og 2.pdf; Vedlegg 2 
ROSvurdering Orgstruktur.pdf; Vedlegg 3 ROSvurdering Orgstruktur BG.pdf 
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Vedlagt følgjer: Nærpolitireforma - Arbeidsgruppa sitt forslag til plassering av tenestestader 

og deira tenesteeiningar. 

 

Med helsing 

Vest politidistrikt 

(post.vest@politiet.no <mailto:post.vest@politiet.no>) 
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Geografiske driftseiningar i nye Vest politidistrikt – framlegg frå Samnanger kommune

Samnanger kommune har saman med kommunane Voss, Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Ulvik og

Vaksdal levert framlegg til ny strukturløysing for den regionen som er omfatta av nemnte kommunar.

Dette meiner me er eit godt initiativ tidlig i prosessen. Samstundes vil me påpeike at pressemeldinga

som gjekk ut 25.08.16 var upresis. Det vart i pressemeldinga informert om at nytt kontor skulle

adresserast på Osterøy/ Vaksdal. Den korrekte informasjonen skulle her vore Osterøy/ Vaksdal/

Samnanger då dette var i samsvar med Samnanger sine innspel og dette var og i samsvar med

framlegg som vart overlevert politiet på møte om Nærpolitireforma i Førde 24.08.16 – sjå vedlegg.

Me ønskjer å påpeike dette fordi Samnanger si forståing av oppnådd semje var at Samnanger kunne

vere ein like aktuell kandidat for nytt kontor som både Vaksdal og Osterøy. Utifrå pressemeldinga får

ein inntrykk at Samnanger har gitt frå seg dagens kontor utan vilkår. Det stemmer altså ikkje.

Samnanger vil påpeike at det i ein slik omfattande prosess må vere rom for å vurdere mogelege

løysingar undervegs i prosessen, sjølv om mykje skal skje på kort tid.

I notat frå lensmann Terje Sperrevik i Kvam og Samnanger til arbeidsgruppeleder Oddbjørn Dyrdal

datert 24.08.16 blir det mellom anna presentert ein modell som tek utgangspunkt i Samnanger si

sentrale geografiske plassering. Sperrevik ser for seg ei løysing kor tenesteeininga i utgangspunktet

dekker regionen Kvam, Fusa, Samnanger, Vaksdal, Osterøy og deler av Arna. Med ein slik modell blir

Samnanger eit naturleg sentrum med berre er 25 – 30 min kjøretid til sentrum for dei andre

kommunane.

Samnanger kommune synes framlegget frå Terje Sperrevik er spennande og framtidsretta, og noko

me kan gje vår fulle støtte til. Me meiner at med ein slik modell bør det vere naturleg at dagens

kontor i Kvam, Fusa, Osterøy og Vaksdal held fram som tenestestader. Me meiner også at framlegget

frå Sperrevik ikkje er i strid med framlegg frå kommunane Voss, Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy,

Ulvik, Samnanger og Vaksdal, men at det er med å gjere løysinga betre. Me meiner at ei slik løysing

vil optimalisere dei forholda ein har innanfor geografi og samferdsel i vår regionen og at løysinga er

med å aukar sannsynligheten for at ein oppnår politireforma sine målsettingar.

Til slutt vil me og påpeike at ein ny E16 med framtidsretta tilkopling til FV7 ytterligare vil vere med å

forsterke modellen me her gjer framlegg om.

247 av 306



248 av 306



249 av 306



1

SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE-002
Arkivsaksnr: 13/783 Løpenr: 16/8687
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 17.11.2016 084/16 TR

UTTALE FRÅ SAMNANGER KOMMUNE TIL INTENSJONSPLAN FOR ETABLERING
AV VESTLANDSREGION

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune støtter intensjonen om å etablera ein Vestlandsregion.
Det bør setjast krav om at det vert gjennomført tilsvarande organisering for fylkesmannsembedet.
Nynorsk må vera administrasjonsspråket i ein Vestlandsregion.

Dokument som er vedlagt:
Brev til medlemmer om språk i Vestlandsregionen 231016.docx
hoyringsbrev.pdf

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Hordaland fylkeskommune har ved skriv av 14.10.2016 informert om arbeidet med etablering av
ein Vestlandsregion. Intensjonsplanen er sendt oss til høyring med frist for å gje uttale innan
30.11.2016.

Bakgrunnen for at det no er starta ein slik prosess i fylkeskommunane er at Stortinget i samband
med handsaming av St.meld om «Kommunereforma – nye oppgåver til større kommunar» vedtok å
invitera fylkeskommunane inn i kommunereforma. Hordaland fylkeskommune har gjennomført
nabosamtalar og forhandlingar om ein intensjonsplan for samanslåing av fylkeskommunane Sogn
og Fjordane, Hordaland og Rogaland til ein ny Vestlandsregion.

Intensjonsplanen med tilhøyrande dokument er lagt ut på www.hordaland.no/regionreform
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Fylkeskommunane har stilt ein del premissar for samanslåinga.

Det er lagt til grunn ei politisk styringsform etter formannskapsmodellen. Bergen er foreslått som
administrasjonssenter for den nye regionen med lokalisering av rådmannsfunksjonane og politisk
leiing til Bergen.

I planen er det m.a. skissert ei arbeidsfordeling mellom dei noverande fylkeskommunane.

Spørsmålet om målform for den nye regionen har ein ikkje avklara. I oversendingsskrivet les ein:

251 av 306



3

Vurderingar og konsekvensar:
Spørsmålet om eksistensen til fylkeskommunane har vore mykje debattert opp gjennom åra. Det har
vore reist spørsmål ved m.a. føremålet og effektiviteten med å ha tre forvaltningsnivå. Det var også
mange som meinte at kommunereformprosessen ikkje var fullstendig før den også omfatta
fylkeskommunane og kva oppgåver dei skulle ta seg av. Ei avklaring på dette burde vera interessant
når ein vurderer kva som er føremålstenleg storleik på ein primærkommune. Seint i prosessen kom
innspelet/ invitasjonen frå staten til fylkeskommunane, og fylkeskommunane på Vestlandet har tatt
denne invitasjonen til seg.

Etter rådmannen sitt syn bør fylkeskommunane, dersom ein fortsett skal ha tre forvaltningsnivå,
femna om eit større område enn dei har i dag. Dei tre fylka – Rogaland, Hordaland og Sogn og
Fjordane må seiast å vera ein naturleg region i alle fall dersom ein vel å halda dagens grenser
mellom fylkeskommunane uendra. Det vert ei stor geografisk eining, og med fjordar og fjell er det
ikkje berre enkelt å ta seg fram i regionen. Spørsmålet er vel om i kor stor grad ein treng å ta seg
fram. Digitalisering har gjort og vil gjera mange av reisene unødvendige, og slik sett ligg tilhøva
vesentleg betre for ei samanslåing no enn tidlegare.

Rådmannen har ikkje føresetnader for å ta stilling til fordeling av arbeidsoppgåver, økonomi og
tilhøva for dei tilsette m.m., men meiner at det er på tide å få ein stor og slagkraftig Vestlandsregion
som kan vera ei tydeleg stemme inn mot det sentrale austlandet.

Når det gjeld administrasjonsspråk, så vil eg seia som Jon Fosse «Vestlandet er utenkjeleg utan
nynorsken, og nynorsken er utenkjeleg utan Vestlandet».

252 av 306



LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) 
Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Telefon 22 33 14  00 – Post@LNK.no 
Bankgiro 3450 07 00574 – Org.nr. 974 339 943 

 
 

 

 

 

   
   
   
Til våre medlemmer    
   
   
   
   Dato: 
    24. oktober 2016 
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LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) 
Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Telefon 22 33 14  00 – Post@LNK.no 
Bankgiro 3450 07 00574 – Org.nr. 974 339 943 

 
 

  
Med vennleg helsing  
  
Vidar Høviskeland  
      dagleg leiar  
  
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 

 
 

 
 
 

 

  
  

 
 

 Språk i den nye Vestlandsregionen  
 
Intensjonsplanen av 16.09.2016 mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, slår 
ikkje fast at den nye Vestlandsregionen skal ha nynorsk som administrasjonsspråk. Dei 
tre fylkesordførarane har alle i ettertid stadfesta at det ikkje er tatt endeleg stilling til 
kva administrasjonsspråk den nye regionen skal ha. Dette skal avklarast i den vidare 
prosessen.  
 
LNK vil oppmoda alle medlemmene våre, kommunar, interkommunale selskap og andre 
institusjonar og verksemder, til å gje fråsegn om den nye Vestlandsregionen.  Den nye 
regionen vil vera ein stor produsent av skriftleg materiale. Det vil såleis vera eit stort 
tilbakesteg for nynorsken om ikkje dette skjer på nynorsk, med same omfang som i dag.  
Ein ny stor vestlandregion bør ha gode føresetnader for styrking av nynorsken. 
 
LNK vil be medlemmene våre å ta inn eit punkt om språk i fråsegna si om den nye 
regionen.  Eit forslag til formulering kan vera: 
 
«………… kommune/ museet/ IKS/KF/AS  ber om at Vestlandsregionen klarare støttar 
opp om det nynorske språket når den nye regionen skal skipast.  Desse tilleggspunkta 
om språk bør difor inn i intensjonsplanen: 
 

1. Staten skal bruke nynorsk i sin skriftlege kommunikasjon med regionen 
2. Regionen skal ha nynorsk som administrasjonsspråk 
3. Det skal utarbeidast eigne språkreglar for tilsette, som tek vare på dei språklege 

rettane for private rettssubjekt (personar, bedrifter, organisasjonar, institusjonar) 
4. Regionen skal vere eit føredøme for klart språk i offentleg forvaltning» 

 
 
Lukke til med arbeidet. 
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FYLKESORDFØRAREN 

       
  

 

 

Hordaland fylkeskommune 

SAMFERDSELSAVDELINGA 

Agnes Mowinckels gate 5 

PB 7900 

5020 Bergen 

Tlf: 55 23 90 00 

e-post: hfk@hfk.no 

www.hordaland.no 

Org.nr. NO 938 626 367 mva. 

Kontonr. 5201 06 74239 

 
 
Intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion - høyring 
 
I samband med at Stortinget i vårsesjonen 2015 handsama St.meld. 14 (2014 - 15) 
«Kommunereforma – nye oppgåver til større kommunar», vart det vedteke å invitere fylkeskom-
munane inn i kommunereforma, med sikte på å fastlegge struktur for eit nytt regionalt folkevald 
nivå våren 2017.   
 
Med grunnlag i vedtaket i Stortinget vart fylkeskommunane i brev frå Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 2.7.2015, inviterte til å «ta nabosamtalen» og å fatta vedtak om 
strukturendringer på regionalt nivå i løpet av hausten 2016.  
 
Som ei oppfølging av denne invitasjonen er det gjennomført nabosamtalar og forhandlingar om 
ein intensjonsplan for samanslåing av fylkeskommunane Sogn og Fjordane, Hordaland og 
Rogaland til ein ny Vestlandsregion.  
 
På fylkestinget, 5.oktober 2016, vart det vedteke å legge denne intensjonsplanen ut på høyring før 
endeleg vedtak om etablering av Vestlandsregionen på fylkestinget i desember 2016: 

 
 1. «Fylkestinget ser på forhandlingsresultatet i intensjonsplanen for samanslåing av Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar som eit godt utgangspunkt for endeleg 
handsaming av etablering av Vestlandsregionen på fylkestinget i desember 2016.  

2. Fylkestinget legg intensjonsplanen for samanslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 
fylkeskommunar ut på offentleg høyring fram mot fylkestinget i desember 2016. Som ein del av 
høyringsgrunnlaget blir fylkesrådmannen bedt om å utarbeide ein samla rapport av felles 
utgreiingsarbeid som vart lagt til grunn for forhandlingane om intensjonsplanen.  

3. Dersom dei andre fylkeskommunane gjennom sine vedtak ikkje godkjenner intensjonsplanen og 
forhandlingsresultatet, som grunnlag for endeleg handsaming av etablering av ein 
Vestlandsregion, får styringsgruppa fullmakt til å avklare om forhandlingsutvalet skal starte ein ny 
dialog med den av fylkeskommunane som seier ja, for å vurdere andre moglege nye 
regionløysingar. 

4. Spørsmålet om kva administrasjonsspråk det nye Vestlandsfylket skal ha, blir ein del av 
høyringsprosessen og vil bli avgjort av fylkestinget i dei tre fylkeskommunane etter at alle 
høyringsinstansane har fått uttalt seg.» 

 
Med grunnlag i dette vedtaket vert intensjonsplanen for etablering av Vestlandsregionen lagt ut på 
open høyring. Det vert med utgangspunkt i denne intensjonsplanen bedt om synspunkt på om 
Hordaland fylkeskommune bør inngå i eit nytt regionalt folkevald nivå saman med 
fylkeskommunane Rogaland og Sogn og Fjordane.    

Høyringspartar 

 

  

  

                                                                                                 

Dato: 14.10.2016 

Vår ref.: 2015/1434-8      

Saksbehandlar: thoaare 

Dykkar ref.:  
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Side 2/2 

 

Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 

PB 7900 

5020 Bergen 

Tlf: 55 23 90 00 

e-post:  hfk@hfk.no 

www.hordaland.no 

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. 

Kontonr. 5201 06 74239 

 
Intensjonsplanen med tilhøyrande dokument er lagt ut på www.hordaland.no/regionreform,  
 
Eventuelle spørsmål kan rettast til Thorbjørn Aarethun, tlf.nr 92058252 eller i epost til 
thorbjorn.aarethun@hfk.no 
 
Høyringssvar kan sendast som epost til hfk@hfk.no, innan høyringsfristen som er sett til 
30.november 2016.  
 

 
 

Med helsing 
 
 

Anne Gine Hestetun 
fylkesordførar 

 

  

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 

 

 
 

256 av 306

www.hordaland.no/regionreform
mailto:hfk@hfk.no


1 

 

SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Marianne Soleng  Arkivkode:  FA-U62, TI-&18 

Arkivsaksnr: 16/429    Løpenr:  16/7438 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. 

Kommunestyret 17.11.2016 085/16 MS 
 
 
 
 

 

 

SPAR BJØRKHEIM - SALSLØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRYKK 2016-2020 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

K.Knutsen AS (org.nr. 871061882) v/ Erlend Steinsland får med heimel i Alkoholloven §1-6 løyve 

til sal av alkoholhaldig drykk til og med gruppe 1 (jf. Alkoholforskriften §1-1) i lokala til Spar 

Bjørkheim på Bjørkheim. Løyvet gjeld til 30.september 2020. 

 

 

Dokument som er vedlagt:     

Vandelsvurdering i høve salsløyve 

Uttale til søknad om salsløyve Spar Bjørkheim 
 

 
 
 

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

Søknad datert 20.09.2016. 

Utgåande brev datert 29.09.2016 – Innhenting av uttale frå Politi og Sosialteneste.  

Alkoholloven 

Alkoholforskriften 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Samnanger kommune mottok 20.09.2016 søknad om kommunalt salsløyve for sal av alkoholhaldig 

drykk gruppe 1 (Alkoholforskriften §1-1) frå K.Knutsen AS v/ Erlend Steinsland. 

Løyvet skal nyttast i nybygde butikklokale på Bjørkheim. Lokala står truleg ferdige våren 2017. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  
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K.Knutsen AS har i dag eitt salsløyve for alkoholhaldigdrykk gr.1 knytt til butikklokala til Spar 

Tysse  (Ytre Tysse 40) på Tyssekaien. Kommunen har ikkje motteke nokon rapportar frå 

skjenkekontrollen med avvik eller brot på lovverk så lenge bedrifta har hatt gyldig salsløyve.  

 

Kommunalt salsløyve for sal av alkoholhaldig drykk gjeld for opptil 4 år i gongen, med opphøyr 

seinast 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dersom kommunen etter 

kommunevalet har føretatt ein gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen samt vurdert 

løyvepolitikken, kan kommunen velja å gje løyve som går utover 4 år. Kommunen kan vedta at 

ingen løyver opphøyr, eller fastsetja nærare retningsliner for kva løyve det må søkjast fornying for. 

 

Samnanger kommune har ikkje gått igjennom alkoholpolitikken i kommune i inneverande 

kommunestyreperioden. Dette gjer til at eit vedteke salsløyve for K.Knutsen AS – Spar Bjørkheim 

vil gjelda fram til seinast 30.september 2020.   

 

Administrasjonen har henta inn uttale frå politi og sosialtenesta jf. alkohollova §1-7 samt 

vandelssjekka løyvehavar og personar som har vesentleg innflytelse på verksemda opp mot 

alkohollovgjevinga og avgjerd i anna lovgjeving som har samanheng med alkohollova sitt formål.  

Forhold som er eldre enn 10 år skal ikkje takast omsyn til. 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Marianne Soleng Arkivkode: FE-033
Arkivsaksnr: 15/736 Løpenr: 16/8636
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Kommunestyret 17.11.2016 086/16 MS

VAL AV MEDLEMMAR - PLASSNEMND FOR SENTRALIDRETTSANLEGGET I
HAGABOTNANE

Arbeidsutvalet for val av ymse nemnder, råd og utval sitt framlegg til vedtak:

Representantar i plassnemnda for sentralidrettsanlegget i Hagabotnane 2015-2019:
• Leiar - Monica Tjønna (Sp)
• Vidar Tveiterås (A)
• Karl B. Kollbotn (Frp)

Dokument som er vedlagt:
Oversikt - Fotballstyret 2016

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Det vart vedteke i kommunestyresak 18/2000 ”at det skal vera eit styre/ kontaktorgan for
sentralidrettsanlegget i Hagabotnane. I dette styret sit representantar frå brukarane saman med
kommunalt oppnemnde medlemmar. Frå kommunen skal det veljast 3 representantar med
vararepresentantar. Kommunen bør og peika ut leiar og nestleiar.”

Etter at dette vart vedteke i 2000, har kommunestyret valt nye representantar til styret kvar
kommunestyreperiode.

Kommunestyret skal no velja dei kommunale representantane som skal sitja i plassnemnda for
sentralidrettsanlegget i Hagabotnane for gjeldande kommunestyre 2015-2019.
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Saka var fyrste gong oppe til handsaming i sak 053/15 på kommunestyremøte 26.november 2015.
I framlegg til vedtak frå arbeidsutvalet (jf. kommunestyrevedtak i sak 043/15) vart følgjande
representantar føreslåtte:

• Leiar - Monica Tjønna (Sp)
• Vidar Tveiterås (A)
• Karl B. Kollbotn (Frp)

26.11.2015 Kommunestyret
Handsaming i møtet:
Olaug K. Øystese (A) bad om at saka vert utsett.

Det vart samrøystes vedteke å utsetja saka til det er avklara om Monica Tjønna (Sp) trer av som
leiar i fotballgruppa eller om ho vert sitjande.

Vedlagt til dette saksframlegget ligg utskrift frå Samnanger idrettslag si heimeside. - Oversikt
Fotballstyret 2016.

Monica Tjønna har trekt seg som leiar og set som sekretær i fotballgruppa i 2016.
Det er då, ifølgje vedtaket i førstehandsaminga av saka, på tide å velja representantane som skal
representera kommunen i denne kommunestyreperioden.
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SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Ragnhild Lønningdal  Arkivkode:  FE-216 

Arkivsaksnr: 16/884    Løpenr:  16/8071 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. 

Naturutvalet 08.11.2016 057/16 RLØ 

Kommunestyret 17.11.2016 087/16 RLØ 
 
 

 
 
 
 

 

 

OPPSTART AV REVISJON - OVERORDNA ROS-ANALYSE 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Det vert starta opp revisjon av kommunen sin overordna ROS-analyse frå mai 2011 med følgjande 

organisering og mandat: 

 

Organisering av arbeidet 

• Styringsgruppe; Naturutvalet 

• Hovudansvarleg; Ass.rådmann Hilde-Lill Våge 

• Prosjektleiar;  planleggar Ragnhild Lønningdal 

• Arbeidsgruppe; Leiarforum og sakshandsamarar som er aktuelle 

 

Mandat 

Utarbeide overordna ROS-analyse der eksterne aktørar (einingane) er involvert i arbeidet, samt 

identifisera tiltak og vurdera behov for meir detaljerte analysar. 

 

Akseptkriterium: 

 

Sannsyn Kategori Tidsintervall, returperiode 

Svært sannsynleg S-6 Årleg 

Ganske sannsynleg S-5 Ikkje årleg, men oftare enn kvart 20. år. 

Sannsynleg S-4 Sjeldnare enn kvart 20.år, men oftare enn kvart 100. 

Noko sannsynleg S-3 Sjeldnare enn kvart 100.år, men oftare enn kvart 500. 

Lite sannsynleg S-2 Sjeldnare enn kvart 500.år, men oftare enn kvart 1000. 

Usannsynleg S-1 Sjeldnare enn kvart 1000.år 
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Konsekvens Kategori Liv og helse Ytre miljø Materielle verdiar 

Katastrofal K-6 fleir enn 10 døde og/eller 

meir og meir enn 20 

alvorleg skadde.  

Varige, til dels irreversible 

og alvorlege miljøskader 

av stort omfang 

Skader for meir enn kr 

250 000 000.  

 

Kritisk K-5 Inntil 10 døde og/eller 

inntil 20 alvorleg skadde. 

I verste fall alvorleg 

skade på miljøet som det 

tar generasjonar å rette 

opp 

Skader for inntil kr 

250 000 000. 

 

Alvorleg K-4 Inntil 3 døde og/eller inntil 

15 alvorleg 

personskadar. 

Store og alvorlege 

miljøskadar som det kan 

ta over  ti år å rette opp. 

Skader for inntil kr 

50 000 000. 

 

Moderat K-3 Inntil 5 alvorlege 

personskadar 

Middels alvorlege 

miljøskadar av stort 

omfang eller alvorlege 

skadar av lite omfang 

Skader for inntil kr  

5 000 000. 

 

Liten K-2 Mindre skadar Små skadar på miljøet 

som vert retta opp 

naturleg innan eitt år. 

Skader for inntil kr 500 

000. 

 

Ubetydeleg K-1 Ingen eller ubetydelege 

personskadar. 

Små utslepp med 

ubetydeleg miljøskade. 

Ubetydelege kostnader  

 

Risikomatrise for liv og helse 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

Risikomatrise for ytre miljø 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

Risikomatrise for materielle verdiar 
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Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

 

 

 

 

 

08.11.2016 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet: Planleggar R.Lønningdal orienterte om arbeidet og metoden for ROS-analyse. 

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.    

 

NAT-057/16 VEDTAK: 

Det vert starta opp revisjon av kommunen sin overordna ROS-analyse frå mai 2011 med følgjande 

organisering og mandat: 

 

Organisering av arbeidet 

• Styringsgruppe; Naturutvalet 

• Hovudansvarleg; Ass.rådmann Hilde-Lill Våge 

• Prosjektleiar;  planleggar Ragnhild Lønningdal 

• Arbeidsgruppe; Leiarforum og sakshandsamarar som er aktuelle 

 

Mandat 

Utarbeide overordna ROS-analyse der eksterne aktørar (einingane) er involvert i arbeidet, samt 

identifisera tiltak og vurdera behov for meir detaljerte analysar. 

 

Akseptkriterium: 

 

Sannsyn Kategori Tidsintervall, returperiode 

Svært sannsynleg S-6 Årleg 

Ganske sannsynleg S-5 Ikkje årleg, men oftare enn kvart 20. år. 

Sannsynleg S-4 Sjeldnare enn kvart 20.år, men oftare enn kvart 100. 

Noko sannsynleg S-3 Sjeldnare enn kvart 100.år, men oftare enn kvart 500. 

Lite sannsynleg S-2 Sjeldnare enn kvart 500.år, men oftare enn kvart 1000. 

Usannsynleg S-1 Sjeldnare enn kvart 1000.år 

 

Konsekvens Kategori Liv og helse Ytre miljø Materielle verdiar 

Katastrofal K-6 fleir enn 10 døde og/eller 

meir og meir enn 20 

alvorleg skadde.  

Varige, til dels irreversible 

og alvorlege miljøskader 

av stort omfang 

Skader for meir enn kr 

250 000 000.  
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Kritisk K-5 Inntil 10 døde og/eller 

inntil 20 alvorleg skadde. 

I verste fall alvorleg 

skade på miljøet som det 

tar generasjonar å rette 

opp 

Skader for inntil kr 

250 000 000. 

 

Alvorleg K-4 Inntil 3 døde og/eller inntil 

15 alvorleg 

personskadar. 

Store og alvorlege 

miljøskadar som det kan 

ta over  ti år å rette opp. 

Skader for inntil kr 

50 000 000. 

 

Moderat K-3 Inntil 5 alvorlege 

personskadar 

Middels alvorlege 

miljøskadar av stort 

omfang eller alvorlege 

skadar av lite omfang 

Skader for inntil kr  

5 000 000. 

 

Liten K-2 Mindre skadar Små skadar på miljøet 

som vert retta opp 

naturleg innan eitt år. 

Skader for inntil kr 500 

000. 

 

Ubetydeleg K-1 Ingen eller ubetydelege 

personskadar. 

Små utslepp med 

ubetydeleg miljøskade. 

Ubetydelege kostnader  

 

Risikomatrise for liv og helse 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

Risikomatrise for ytre miljø 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

Risikomatrise for materielle verdiar 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       
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S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

 

 

 

 

Dokument som er vedlagt:     

ROS-analyse - overordna prinsipp.pdf 
 

 
 

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 

FylkesROS Hordaland 2015 

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap, og denne rolla er 

tydeleggjort og lovfesta gjennom Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

 

Føremålet i § 1 seier: «Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og 

trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers 

av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 

materielle verdier.» 

 

Fylkesmannen si beredskapsavdeling har hatt tilsyn med Samnanger kommune sitt 

samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid i 2016. Dei peika mellom anna på at kommunen sin 

overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) frå 2011 har nokre manglar og er moden for 

revisjon. Viktige og relevante risikotilhøve er ikkje omtalte, og analysen manglar involvering av 

eksterne aktørar. I tillegg er tilhøve som treng ytterlegare oppfølging ikkje identifiserte – dette kan 

vera identifisering av moglege tiltak eller meir detaljerte analysar. Det må no gjerast eit 

oppstartsvedtak for revisjon av ROS-analysen, og det må gjerast vedtak om akseptkriteria som 

analysearbeidet skal basera seg på. 

 

Organisering av arbeidet 

• Styringsgruppe; Naturutvalet 

• Hovudansvarleg; Ass.rådmann Hilde-Lill Våge 

• Prosjektleiar;  planleggar Ragnhild Lønningdal 

• Arbeidsgruppe; Leiarforum og sakshandsamarar som er aktuelle 

 

Mandat: Utarbeide overordna ROS-analyse der eksterne aktørar (einingane) er involvert i arbeidet, 

samt identifisera tiltak og vurdera behov for meir detaljerte analysar. 

 

Den heilskaplege risiko- og sårbarheitsanalysen skal: 

 Gje oversikt over uønska hendingar 

 Gje medvit om risiko og sårbarheit i kommunen 
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 Fanga opp risiko og sårbarheit på tvers av sektorar 

 Gje kunnskap om tiltak for å unngå og redusera risiko og sårbarheit i kommunen 

 Identifisera tiltak som er vesentlege for kommunen sine evner til å handtera påkjenningar 

 Gje grunnlag for mål, prioriteringar og nødvendige avgjerder i kommunen sitt arbeid med 

samfunnstryggleik og beredskap 

 

Som ein del av den overordna ROS-analysen må det gjerast greie for akseptkriterium og metodeval, 

og akseptkriteria skal vera fastlagt av kompetent organ (kommunestyret) i forkant av sjølve 

analysearbeidet. Akseptkriteria er dei kriteria som definerer grensene mellom ulike grader av 

akseptabel risiko og uakseptabel risiko. Arbeidet med ein ROS-analyse må forankrast i 

kommuneleiinga fordi uakseptabel risiko må følgjast opp med risikoreduserande tiltak 

(førebyggjande eller skadebøtande), og det vil kunna føra med seg økonomiske konsekvensar. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin rettleiar  Veileder til helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse i kommunen skal brukast i arbeidet med denne overordna ROS-analysen. 

FylkesROS Hordaland 2015 er også eit viktig grunnlagsdokument. 

 

Risiko blir definert som summen av kor sannsynleg ei uønska hending er og den konsekvensen 

den uønska hendinga har. Grad av sannsyn og grad av konsekvens kan vidare klassifiserast i ulike 

kategoriar/klassar. 

 

Akseptkriteria som me brukte i 2011 var delte i fire risikoklassar og fire konsekvensklassar, men me 

ser no behovet for å dela dei i seks klassar, slik at dei vert like som dei akseptkriteria me nyttar ved 

arealplanlegging. Den overordna ROS-analysen heng på mange vis saman med både 

kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. I tillegg skal den femna om kommunen sine 

beredskapsplanar.  

 

Difor må det gjerast nytt vedtak av akseptkriteria: 

 

Sannsyn Kategori Tidsintervall, returperiode 

Svært sannsynleg S-6 Årleg 

Ganske sannsynleg S-5 Ikkje årleg, men oftare enn kvart 20. år. 

Sannsynleg S-4 Sjeldnare enn kvart 20.år, men oftare enn kvart 100. 

Noko sannsynleg S-3 Sjeldnare enn kvart 100.år, men oftare enn kvart 500. 

Lite sannsynleg S-2 Sjeldnare enn kvart 500.år, men oftare enn kvart 1000. 

Usannsynleg S-1 Sjeldnare enn kvart 1000.år 

 

Konsekvens Kategori Liv og helse Ytre miljø Materielle verdiar 

Katastrofal K-6 fleir enn 10 døde og/eller 

meir og meir enn 20 

alvorleg skadde.  

Varige, til dels irreversible 

og alvorlege miljøskader 

av stort omfang 

Skader for meir enn kr 

250 000 000.  

 

Kritisk K-5 Inntil 10 døde og/eller 

inntil 20 alvorleg skadde. 

I verste fall alvorleg 

skade på miljøet som det 

tar generasjonar å rette 

opp 

Skader for inntil kr 

250 000 000. 

 

Alvorleg K-4 Inntil 3 døde og/eller inntil 

15 alvorleg 

personskadar. 

Store og alvorlege 

miljøskadar som det kan 

ta over  ti år å rette opp. 

Skader for inntil kr 

50 000 000. 

 

Moderat K-3 Inntil 5 alvorlege 

personskadar 

Middels alvorlege 

miljøskadar av stort 

omfang eller alvorlege 

skadar av lite omfang 

Skader for inntil kr  

5 000 000. 
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Liten K-2 Mindre skadar Små skadar på miljøet 

som vert retta opp 

naturleg innan eitt år. 

Skader for inntil kr 500 

000. 

 

Ubetydeleg K-1 Ingen eller ubetydelege 

personskadar. 

Små utslepp med 

ubetydeleg miljøskade. 

Ubetydelege kostnader  

 

Når den uønskte hendinga er plassert i kategoriar for sannsyn og konsekvens vert den sett inn i ei 

risikomatrise. I denne matrisa er det definert kva risiko som er akseptabel (grøn) eller uakseptabel 

(raud). Om ei hending er vurdert som uakseptabel må ein gjere tiltak for å redusere risiko. I 

risikomatrisa er det og definert felt som er gule. Om ei hending hamnar i desse felta tyder det at ein 

bør sette i verk risikoreduserande tiltak om det er økonomisk og miljø-/ samfunnsmessig forsvarleg. 

Det er behov for tre ulike risikomatriser: 

Risikomatrise for liv og helse 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

Risikomatrise for ytre miljø 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       

S4       

S3       

S2       

S1       

Risikomatrise for materielle verdiar 

Konsekvens 

Sannsyn 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S6       

S5       
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S4       

S3       

S2       

S1       

 

Avbøtande tiltak: 

Med avbøtande tiltak meiner ein førebyggjande tiltak (sannsynlegheitsreduserande) og beredskap 

(konsekvensreduserande) som bidreg til å redusera risiko. Når uønska hendingar er førte inn i 

risikomatrisa skal dei følgjast opp på denne måten: 

 

 Raude felt – risikoreduserande tiltak er naudsynte. 

 Gule felt – risikoreduserande tiltak bør vurderast. 

 Grøne felt – akseptabel risiko.  

 

Kommunestyret må gjera vedtak av både akseptkriteria og risikomatrisene. 
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Generell skildring av kommunen 

Samnanger kommune har eit areal på 265.5 km2, med 267 vatn og tjørner. Heile 84% av arealet 

ligg over 150 m.o.h. Innan kommunen finn me mange landskapstypar, frå fjord til høgfjell, og 

med lier dominert av furuskog og lauvskog. Mellom dei store fjella er det tronge vassførande 

dalar og juv. Samnanger ligg i den såkalla nedbørmaksimumsona i midtre strøk av fylket. På 

Kvitingen (ca 400 moh.) er den normale årsnedbøren 3442 mm, men enkelte år kjem det godt 

over 4000 mm. Også nedbørhyppigheita er høg i heile kommunen, med 220-240 nedbørsdagar i 

året. Gjennomsnittstemperaturen i låglandet ligg mellom 0 og -4 °C i januar, og i juli 12-16 °C. 

 

Innbyggjartalet 01.01.2011 var 2394 personar. Dei tettast befolka områda finn me inst i fjorden. 

Største befolkningskonsentrasjonen har ein frå Ådland til Bjørkheim, og frå Lønnebakken til 

Haga og vidare til Tysse. Kommunesenteret er på Tysse, medan Bjørkheim dei siste 15 åra har 

etablert seg som handelssenteret i kommunen.  

 

I vest grensar kommunen mot Bergen, i aust mot Kvam, i sør mot Os og Fusa og i nord mot 

Vaksdal. Fv 7 er hovudferdselsåra gjennom Samnanger, den er m.a. brukt av vegfarande mellom 

vestlandet og austlandet. Vegen har særleg tett trafikk i vinterhalvåret då byfolket reiser til hytter 

og skiaktivitetar på Kvamskogen. Vegstandard og reisetid er vesentleg forbetra dei siste 30 åra. 

Fv 48 frå Tysse til Eikelandsosen buktar seg framleis gjennom sentrum på Ytre Tysse. Med ny 

tunnel bak Tysse som er planlagt  ferdig i 2013 vil dei fleste flaskehalsane på denne vegen vera 

borte. Fv 137 mot Os går forbi kommunen sitt næringsområde i Rolvsvåg. Vegen har fleire smale 

parti, men er utbetra noko dei siste åra. Det er fylkeskommunale vegar til Kvittingen, Høysæter 

og Utskot. Alle vegane er smale, dei to første er i tillegg svært rasutsette, og dei har dårleg 

sikring. Det er 25 km kommunal veg med til dels store utfordringar for å halda oppe ein 

akseptabel standard. Dei største utfordringane med tanke på sårbarheit finst på Liavegen der det 

ofte har skjedd utrasing.  

 

Den langstrakte fjorden er eit ynda område for bading og båtliv om sommaren, og isfiske om 

vinteren når isen er trygg. 

 

Samnanger satsar på auke i folketalet. Mange nye hus er bygde på Lønnebakken dei siste åra, og i 

kommuneplanen er fleire område avsett til bustadbygging både i felt og spreiddbygd.  

Tilrettelegging for auka bustadutbygging og den positive utviklinga dei siste åra, gjev 

forventingar om  større tilflytting og mindre utflytting. Det tilseier òg ein større vekst i barnetalet, 

samt i aldersgruppa 20 – 66 år. Det er rundt 1000 bustadeiningar i Samnanger, mest alle er 

einebustader.  

 

I tillegg til fast busetnad er det meir enn 700 hytter i kommunen. Den største konsentrasjonen er i 

Eikedalen, men det er større hyttefelt både på Høysæter og i Svensdal. Ein god del hytter finst òg 

langs fjorden.  

 

Det er kommunale VA-anlegg i dei tettast befolka områda inst i fjorden, samt i delar av 

Rolvsvåg. Anlegga, dvs. leidningsnetta, er av varierande standard, noko som kan vera ei 

utfordring i høve til kapasitet ved brann og pga. lekkasje. Vassforsyninga elles skjer ved private 

brønnar som hovudsakleg forsyner ein til to husstandar.  
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Kommuneplanens samfunnsdel  er frå 2007 og arealdelen er frå 2003. Det er ikkje utarbeidd 

ROS-analyse for heile kommunen, men det er laga ei sjekkliste for ROS som vert brukt ved 

utarbeiding av reguleringsplanar. Samfunnsdelen fokuserer på dei seks ”satsingsdråpane” 

levekår, bustad, arbeid/næring, infrastruktur, kommuneorganisasjon og marknadsføring. Under 

kvar av dråpane er det formulert hovud- og delmål, samt korleis kommunen arbeider for å nå dei. 

Kommuneplanens arealdel skal reviderast neste år, der vil det verta gjennomført ein meir detajert 

ROS-analyse.  

 

Arbeidet med ROS-analysen 

Denne ROS-analysen vert utført etter pålegg frå Fylkesmannen i samband med tilsyn på 

samfunnstryggleiksarbeidet til kommunen. Ein såkalla overordna ROS-analyse fokuserer ikkje på 

ein bestemt arealbruk innanfor eit avgrensa område, slik som er tilfelle når ein analyserer i 

samband med arealplanlegging. Grovanalysen er ein kvalitativ risikoanalyse som i praksis vert 

gjennomført for å få oversikt over risikoområde og risikonivå. Risiko vert definert som sannsyn x 

konsekvens.  

Kommunen sin strategi for å avdekka farar og potensielle uønskte hendingar har vore å dela 

kommunen inn i mindre analyseområde og å bruka lokalkunnskap og tilgjengeleg kartmateriale 

for å skildra tilhøva innan kvart område. Deretter er dei avdekte farane kategoriserte og 

klassifiserte med omsyn til sannsyn og konsekvens, i hovudsak basert på lokalkunnskap. 

Risikomatrisene er brukte slik at alle hendingar i ein kategori som er vurdert å kunna skje 

vesentleg sjeldnare enn kvart 100 år ikkje er tekne med i matrisene i det heile. Akseptkriteria i 

risikomatrisene vart vedtekne i kommunestyret 27.04.2011.  

Klimaendringar er ikkje handsama i denne analysen av di den har ein relativt kort tidshorisont. 

Slike problemstillingar vil verta tekne opp i ROS-analyse ved rullering av kommuneplanens 

arealdel. 
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Akseptkriteria 

Risikomatrise: 

 

 
Konsekvens 

S
a
n

n
sy

n
 

 K1 K2 K3 K4 

S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 Grøn Gul Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

 

Sannsyn Definisjon/Frekvens 

S1 Lite sannsynleg Hending sjeldnare enn  kvart 100. år 

S2 Noko sannsynleg Ei hending pr 10-100 år 

S3 Sannsynleg Ei hending pr 1-10 år 

S4 Svært sannsynleg Ei hending pr år eller oftare 

 

Konsekvens Liv og helse Ytre miljø Materielle verdiar 

K1 Ufarleg Ingen eller små 

personskadar 

Ubetydeleg skade på miljøet – 

sjølvreparerande 

Skadar for inntil 50 

000 kroner 

K2 Moderat Alvorleg personskade 

/sjukdom 

Miljøskade som krev mindre 

tiltak 

Skadar for mellom 

50 000 og 500 000 

kroner 

K3 Stor Eitt til tre dødsfall, inntil 

ti alvorleg skadde/sjuke 

Større skade på miljøet som 

krev tiltak, og som vil utbetrast 

på sikt 

Skadar for mellom 

500 000 og 2 mill. 

kroner 

K4 Kritisk Meir enn tre døde, meir 

enn ti alvorleg 

skadde/sjuke 

Omfattande og varig skade på 

miljøet 

Skadar for meir enn 

2 mill. kroner 

 

Avbøtande tiltak: 

Med avbøtande tiltak meiner ein førebyggjande tiltak (sannsynreduserande) og beredskap 

(konsekvensreduserande) som bidreg til å redusera risiko. Når uønska hendingar er førte inn i 

risikomatrisa, skal dei følgjast opp på denne måten: 

 

 Raude felt – risikoreduserande tiltak er naudsynte. 

 Gule felt – risikoreduserande tiltak bør vurderast. 

 Grøne felt – akseptabel risiko. 
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Temainndelt risikoanalyse 

Ras 

Med mange bratte fjellsider og mykje nedbør er dette er eit svært aktuelt tema i Samnanger. 

Klimaendringar vil òg truleg føra til meir nedbør, med påfølgjande større fare for ras.  

Kommunen har mange vegstrekningar som er rasutsette, både med nedfall av stein og andre 

lausmassar, snø og is, og med fare for at sjølve vegen rasar ut. Dette gjeld særleg nokre 

kommunale vegar og eit par av dei fylkeskommunale.  Strekningar som kan nemnast spesielt er 

Liavegen, Nyutletrævegen, Høysætervegen, Liaros, Verkane, Øpstebø og Kvittingsvegen. Dette 

er kjente stader der det går stein- og jordras. Mange av vegane fører fram til busette utan 

omkøyringsmoglegheiter. Aktsemdkart frå NGU indikerer at eksisterande bustadområde og 

einskildbustader ligg i område potensielt utsett for steinsprang. Dette aktsemdkartet er basert på 

datamodelleringar som ut frå helling på fjellsida og geologisk informasjon viser potensielle 

utløysingsområde for steinsprang. Det viser òg berekna utløpsområde. Me vurderer det slik at 

kartgrunnlaget er for grovt til å gjera ei grundig analyse av steinsprang. Kommunedelplan for 

kystsona som nyleg har vore ute til offentleg høyring har gjennomført ROS-analyse for nye 

byggjeområde langs fjorden. Det er avdekt potensielt rasfarlege område, og desse skal etter 

motsegn frå NVE følgjast opp med omsynssoner i kartet og tilhøyrande føresegner som krev 

nærare undersøkingar i samband med plan- og byggjesak. Ei liknande løysing vil verta 

innarbeidd i kommuneplanen ved neste rullering. 

Snøras skjer frå tid til annan, også med alvorlege konsekvensar. Ved skianlegget i Eikedalen og 

på Kleivane har det vore hendingar i 2010. Aktsemdkart frå NGU viser svært mange potensielle 

område for snøras i kommunen. Også desse er utarbeidd ved modellering, og me kan vanskeleg 

sjå at snøras er eit så omfattande problem nede ved fjorden som dette kartet indikerer. På same 

måte som for steinsprang har NVE kravd at omsynssoner må takast inn i kystsoneplanen. Slike 

vil me også vurdera å ta med ved rullering av kommuneplanen. 

Dei fleste snøras med tap av menneskeliv vert utløyste av menneskeleg aktivitet i risikoområde. 

Informasjon og kunnskapsformidling er førebyggjande tiltak ein kan gjera. 

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Ras Raud Raud S4 Ras Raud Raud Raud S4 Gul Ras Raud Raud 

S3 Grøn Gul SR Raud S3 SR Gul Raud Raud S3 SR Gul Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

Ras = Fjell og lausmassar, SR = Snøras 
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Flaum og isgang 

Samnanger har mykje nedbør, mange stader er det bratte fjellsider som får vatnet til å renna raskt 

til fjorden, men det er òg ein del område som er flaumutsette. Det er ikkje utarbeidd 

flaumsonekart for kommunen. Langeland er eit utsett område, og BKK som regulerer Storelva er 

merksam på det. Gjennom regulering og manøvreringsreglement kan kraftutbyggjar redusera 

faren for, og konsekvensane av flaum.  Flaum førekjem tidvis på Tyssereinane, Nordvikelva 

(inkl. Reistadpøyla), Hisdalsflatane, Ådland, Rossebotn og Nordbø. Flaumane fører i hovudsak til 

materielle skadar på bygningar og infrastruktur. 

Kommunedelplan for kystsona som nyleg har vore ute til offentleg høyring har gjennomført 

ROS-analyse for nye byggjeområde langs fjorden. Det er avdekt potensielt flaumfarlege område 

og desse skal, etter motsegn frå NVE, følgjast opp med omsynssoner i kartet og tilhøyrande 

føresegner som krev nærare undersøkingar i samband med plan- og byggjesak. 

Isgang er stort sett ikkje eit problem for matfiskanlegget på Nygård då isen i hovudsak går ut på 

motsett side av fjorden. Me er heller ikkje kjende med at isgang på Frølandsvatnet utgjer spesiell 

risiko. 

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 Flaum Gul Raud Raud S3 Flaum Gul Raud Raud S3 Grøn Flaum Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

 

Radon 

Det er ikkje utarbeidd radonkart for Samnanger kommune. Det er nyleg gjort målingar i 

Dråpeslottet og Nordbygda barnehagar som viser noko høge verdiar. Desse vart tekne om 

vinteren  med ventilasjonen på eit minimum. Førebyggjande tiltak vert no gjort. NGU og Statoil 

har utført enkelte radonmålingar som viser middels nivå av uran i Bjørkheim/Bjelkarvik-området 

og elles låge verdiar (NGU-aktuelt 2009). Berggrunnskartet (NGU) viser at det ikkje er registrert 

reine førekomstar av alunskifer, granitt/ryolitt, monzonitt/latitt - som er knytt opp til radonfare, i 

Samnanger. Granittisk gneis er òg knytt til høgare utslepp av radon. Det er førekomstar av 

granittisk gneis i området Nordvik, Bjelkarvik, Haukanes og Barmen/Førøyna/Kleppsvika (frå 

KU-en til kystsoneplanen). Bustadeigarar som er uroa bør få utført radonmålingar på eige 

initiativ.  

Me har ikkje sett radonfaren inn i ei risikomatrise, forde akseptkriteria er hendingsbaserte. Radon 

må verka over tid for å utgjera ein fare, det er difor avgjerande kor lenge ein har 
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budd/regelmessig oppheldt seg under slike tilhøve. Radonproblematikken har fokus når nye 

bustadområde vert peika ut i kommuneplanen, samt når reguleringsplanar vert utarbeidde.  

Høg vasstand 

Kommunedelplan for kystsona har nyleg vore ute til offentleg ettersyn. Det vart gjort ROS-

analyse for alle nye byggjeområde. Nye naust skal i følgje føresegnene oppførast slik at det vert 

teke høgde for auka vasstand. Naust som alt er oppførte er det lite å gjera med. Finst der hus eller 

hytter heilt i vasskanten må dei kartleggjast. Det er stormflo frå tid til annan, og dersom nokon 

har vore utsett for spesiell risiko må ein gå ut i frå at det er oppdaga og utbetra. 

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 HV Gul Raud Raud S3 HV Gul Raud Raud S3 Grøn HV Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

HV = høg vasstand 

Sterk vind 

Ved sterk vind kan det skje nedfall av større flater med skog. Det er knytt risiko til arbeid med 

hogst av slikt vindfall. I tillegg kjem det økonomiske tapet, som vil variera etter kor stort areal 

som er råka, treslag, kor hogstmoden skogen er etc. 

Sterk vind kan også skapa problem for bygningar under oppføring, noko som vert føresett 

handtert av utbyggjar.  

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 Grøn Gul Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud 

S2 Grøn SV Gul Raud S2 SV Grøn Gul Raud S2 Grøn SV Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

SV = sterk vind 

Brann 

Det er ein god del bustader i spreiddbygde område og dei fleste har utfordrande vassforsyning 

med tanke på kapasitet på sløkkjevatn. Det same gjeld også i nokre område med offentleg 

vassforsyning.  Den nyinnkjøpte tankbilen vil avhjelpa  slike situasjonar. Dersom ein skal bruka 

kommunal vassforsyning i Rolvsvågen til brannsløkking, må ein manuelt/ved oppmøte på 

anlegget kopla vatnet forbi reinseprosessen, av di her ikkje er noko basseng. Dette fører også til 
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at ureinsa vatn blir levert til abonnentane, og det må gjerast ei gjennomspyling før vatnet er 

garantert reint att. 

Med mange bratte lier er mykje av skogen i kommunen vanskeleg tilgjengeleg. Barskog og lyng 

set fart på ein skogbrann, og dette finst det mykje av, gjerne i blanding med lauvskog. Einskilde 

hus eller husklyngjer kan verta truga av skogbrann ute av kontroll. Det er den ordinære 

brannstyrken som i første omgang må handtera denne type hendingar. Sivilforsvaret, 

brannmannskap i nabokommunar og evt. det lokale Røde Kors Hjelpekorps er naturlege instansar 

å venda seg til for hjelp.  

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 SB BB Raud Raud S3 SB/ BB Gul Raud Raud S3 Grøn SB Raud BB 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

SB = skogbrann, BB = bygningsbrann 

Dammar 

I Samnanger er det  to dammar i klasse 2 (Fiskevatn, Kvitingvatn) og tre dammar i klasse 1 

(Grønsdalsvatn, Nedre og Øvre Dukavatn). Alle desse er BKK sine og er knytt til 

kraftproduksjon. NVE stiller krav til dameigar om at det vert gjort dambrotsbølgeberekningar for 

alle dammar i klasse 4, 3 og 2, jf. damtryggleiksforskrifta § 7-3. Dei reviderte 

damtryggleiksforskriftene (2010) legg til grunn at dameigarane nyttar risikoanalysar som 

grunnlag for beredskapsplanar (§ 7-4), vurdering av sikringstiltak (§ 7-6) og vurdering av 

informasjonstryggleik (§ 7-8). På Ytre Tysse er det eit damanlegg som tidlegare vart brukt som 

vassinntak for kommunalt vassverk. Det er høgdebasseng på Tyssereinane og Reistadliane, samt 

basseng ved Myra reinseanlegg. Brot på desse vert ikkje vurdert å utgjera risiko for tap av 

menneskeliv. Andre private, mindre dammar er det ikkje noko god oversikt over, men desse vil 

truleg vera i klasse 0, som tyder at dei ikkje har stort skadepotensiale. 

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 Grøn Gul Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 LD Grøn SD Gul S1 LD SD Grøn Gul S1 Grøn Grøn LD SD 

SD = Dambrot, stor dam, LD = Dambrot, liten dam 
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Drikkevassforsyning 

Dei to kommunale vassverka forsyner ca 540 abonnentar. Ein del av leidningsnettet har trong for 

utbetring.  Mange stader ligg vassleidningane i vegbanen, og dei er gjerne utsette for teleskadar, 

med påfølgjande lekkasje eller brot. På Bjørkheim ligg vassleidningane i same grøft som 

avløpsleidningane, ompakkingsmassane er dårlege og det er truleg ein del kloakklekkasje. Det er 

fare for at kloakk kan sugast inn i vassleidningane ved vassleidningsbrot som fører til undertrykk. 

Også i vegen opp til øvre Steinsland ligg vatn og kloakk i same grøft. Her har ein hatt 

videoinspeksjon av kloakkleidningane, og desse er i dårleg stand. 

Dei stadene der kommunal vassleidning ligg i sjø kan ei punktering føra til at sjøvatn vert soge 

inn og levert i springen til abonnentane, men slik hending fører ikkje til fare for liv eller helse. 

Det nye reinseanlegget i Myra har Fitjavatnet som vasskjelde. Det er ikkje lagt ned restriksjonar 

på bading, men det er sett opp skilt med informasjon om at det er drikkevasskjelde. Det går òg 

ein del dyr på beite. Det er to barrierar i vassverket – felling og UV-stråling – slik at denne type  

forureining vert handtert i reinsinga. Tilsikta forureining kan enkelt utførast. Anlegget har ikkje 

aggregat, men bassenget har kapasitet til om lag ein dags forbruk til dagens tal abonnentar. Når 

det reinsa vatnet i bassenget er brukt opp, kan ein tilsetja klor og levera vatn som ikkje har gått 

gjennom reinseanlegget, med visse restriksjonar. Anlegget i Rolvsvågen har aggregat, men ikkje 

basseng. Reinsinga består i dobbel UV-stråling. Inntaket har ikkje overbygg, og sabotasje er 

enkelt. Inntaket kan også frysa, dette skjedde vinteren 10/11, og kommunen har gått til innkjøp av 

ein tankbil som mellom anna kan brukast til å frakta vatn til abonnentane.  

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 Grøn DV Raud Raud S3 DV  Gul Raud Raud S3 Grøn DV Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

DV = drikkevassforsyning. 

Kloakkhandtering 

Ca 525 eigedomar er knytt til dei kommunale avløpsanlegga   Fleire stader i kommunen er 

avløpsnettet dårleg, med stort sannsyn for lekkasjar. Sjå punktet om drikkevassforsyning for 

diskusjon om konflikt der kloakk- og vassrøyr ligg i same grøft. Nokre slamavskiljarar på det 

kommunale avløpsnettet vil gå i overløp i tank som kan tømast, andre får lekkasje ved overløp. 

Ved grendahuset i Nordbygda vil kloakken gå ut i terrenget ved stopp i pumpestasjonen og 

påfølgjande overløp. På tomta til Samangerheimen på Haga er det ein stor slamavskiljar, denne 

har heller ikkje ekstra tank. På Indre Tysse er avløpsnettet eit virvar av dårlege leidningar som 

vert ført inn på bekkar som er lagt i røyr, med ureinsa avløp rett i sjøen.  Miljøbelastninga er 

truleg stor. 
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Mange bustader og fritidsbustader rundt omkring i kommunen har privat septiktank og utslepp av 

avløpsvatn til sjø eller elv/bekk. Feil/brot på slike avløpsanlegg er uheldig, men fører truleg ikkje 

til vesentlege skadar på menneske, miljø eller samfunn. Det finst ikkje oversikt over om slike 

anlegg potensielt kan forureina naboar sine drikkevasskjelder. 

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 KL Gul Raud Raud S3 Grøn KL Raud Raud S3 Grøn KL Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

KL = Kloakklekkasje 

Telekommunikasjon 

Ein fiberoptisk kabel vart for nokre år sidan riven av ved eit graveuhell i Fusa kommune, noko 

som førte til bortfall av all telekommunikasjon i Samnanger, inklusiv naudsambandet. Etter 

denne hendinga har Telenor sikra ei alternativ linje inn i kommunen, ein fiberoptisk kabel over 

Kvamskogen. 

Det er fem telefordelingssentralar i kommunen, på Ytre Tysse, i Rolvsvågen, i Nordbygda, på 

Høysæter og i Eikedalen. Dersom ein av desse vert slått ut, er det berre eit mindre område av 

kommunen som vert utan telefon. Det går linjer frå telefordelingssentralane til basestasjonane for 

mobiltelefon, desse vert difor også sett ut av spel.  Ein må truleg ikkje reisa langt for å få 

mobildekning frå ein annan basestasjon. 

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 Grøn Gul Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud 

S2 Grøn BT Gul Raud S2 BT Grøn Gul Raud S2 Grøn BT Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

BT = brot på telekommunikasjon 

Kraftforsyning 

I Børdalen har BKK og Statnett Samnanger transformatorstasjon. Denne er for tida under 

utviding i samband med den nye 420 kV linja frå Sima til Samnanger. Anlegget er potensielt 

sårbart for brann og sabotasje. Viktige linjer på sentralnettet kan då verta slått ut. 

Høgspentlinjer er sårbare for ulike typar uvêr (vind, stort snøfall) og nedfall av skog. Linjene kan 

også  blåsa ned og forårsaka skogbrann. BKK har planar for prioritering og omdirigering av 
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straum ved brot på linjer. Lågspentlinjer er særleg utsette for vind og nedfall av skog forårsaka av 

vind. Områda som vert utan straum er mindre enn ved nedfall av høgspent, og det er gjerne 

enklare å reparera skaden. 

Fleire offentlege bygg har behov for aggregat ved straumbrot, men det er mangel på slike i 

kommunen i dag. Ved lengre brot om vinteren vil manglande oppvarming verta eit stort problem. 

Det er dialog med BKK for å prioritera viktige institusjonar i kommunen.  

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 KF Gul Raud Raud S3 KF Gul Raud Raud S3 Grøn KF Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

KF = brot på kraftforsyning 

Veg 

Mange stader i kommunen har berre tilkomst med einskildvegar. Dersom desse vert stengde over 

lengre tid på grunn av ulukker, skred, flaum eller liknande, vil det isolera folk på innsida og dei 

vil vera avskorne frå akutthjelp ved sjukdom eller ulukker. Transport vil måtta skje med 

alternativ transport, t.d. båt og ambulansehelikopter. 

Ulukker på FV 7 vil stogga gjennomgangstrafikken i kommunen, berre nokre stader er det 

omkøyringsmoglegheiter. Det vil vera mogleg med utrykking frå ein av nabokommunane til 

områda me sjølve ikkje kjem til, men dette vil i mange tilfelle ta noko lenger tid. 

Haukanestunnelen, Hagaåstunnelen, Liarostunnelen og Fossen bratte tunnelen har spesielle 

problemstillingar. Haukanestunnelen er svært fuktig og difor er tunnelveggane mørke. Dette gjer 

at ein ved innkøyring i tunnelen får store problem med å sjå noko som helst. Å måla 

tunnelveggane kvite ville kunna gjort dette problemet mindre. Hagaåstunnelen manglar 

radiosamband eller mobildekning av di den er så lang. Dette er eit stort problem for brannvesenet 

ved utrykking. I tillegg er det eit problem at stopplysa på utsida av tunnelen ikkje får folk til å 

stoppa. Lysa er i dag monterte på sjølve tunnelmunninga, Samnanger brannvesen meiner det ville 

hjelpt å flytta lysa vekk frå munninga, gjerne heilt til avkøyringskryssa i begge endar av tunnelen. 

Liarostunnelen og Fossen bratte tunnelen manglar samband fordi dei ligg avsides til i ein smal dal 

med høge fjell omkring. 

Kryssing av FV 7 for å koma til busstoppet nedanfor vegen ved Lønnebakken. Her finst 

undergang, men den er lite brukt, spesielt når det er mykje snø. Ei løysing ein kunne sett på er at 

bussane i begge retningar køyrer inn i ”rundkøyringa” på same sida som bustadfeltet.  
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Kommunen har utarbeidd ein eigen trafikksikringsplan der hovudfokuset er på dei mjuke 

trafikantane.  

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud TU Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 SV Gul Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud S3 SV Gul TU Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

SV = stengt veg, TU = trafikkulukker 

Avfall og forureining 

Miljøstatus.no viser ein lokalitet med forureina grunn i Samnanger, eit gamalt avfallsdeponi 

(Gruvo) på Utskot. Dette er i dag fylt over med stein- og jordmassar, med avrenning til fjorden.  

(http://www.klif.no/grunn/VISLokalitet.asp?LOKID=1242001)  

BIR driv gjenvinningsstasjon på Raunekleiva. Privatpersonar leverer avfall til 

gjenvinningsanlegget, og det kan potensielt skje at FG-avfall vert levert, noko som gjev ekstra 

fare ved brann. Sjølvtenning av stoff er òg ei aktuell problemstilling. 

Fleire stader i kommunen står det parkert gamle lastebil- og bilvrak, containerar og anna skrot på 

privat eigedom. I Rolvsvågen ligg også ein sokken fiskebåt. Kommunen kan med heimel i 

forureiningslova §§ 28 og 37 gje pålegg om opprydding, då desse er potensielt miljøfarlege.  

Forureining  frå offentlege og private deponi er ikkje teke inn i risikomatrisene, fordi 

akseptkriteria er hendingsbaserte. Eventuell forureining frå deponi skjer over tid. Me vurderer 

ikkje faren for liv og helse som særleg høg. Når det gjeld Gruvo så vart dette deponiet fylt over i 

samråd med fylkesmannen, og ei prøvetakingsregime vart sett opp. 

Me har eitt setjefiskanlegg og eitt matfiskanlegg i fjorden. Aktuelle problemstillingar er som for 

andre liknande anlegg, sjukdomsutbrot, rømming, biologisk og kjemisk forureining, oppbevaring 

av eksplosjonsfarleg gass. Me har ikkje grunn til å tru at risikoen for uhell er større enn for andre 

anlegg i Hordaland, og syner til vurderingane i FylkesROS. 

 

Friluftsliv 

Kommunen har store fjellområde og mange vatn og elvar, her er stort potensiale for å skada seg. 

Bruk av eingongsgrillar utgjer ein auka fare for skogbrann. På fjorden er det båtliv, (is-)fiske, 

bading, og (motor-)ferdsle på isen. Ingen spesielle problemstillingar, og beredskapen er 

tilfredsstillande med unntak av at Samnanger brannvesen ikkje har beredskap til førsteinnsats ved 

ulukker i sjø/vatn.  
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I Eikedalen skisenter skjer det jamleg små og større personulukker i anlegget. Skisenteret har 

sjølv redningspatrulje. Snøras førekjem, men den problemstillinga har me handsama under eit 

anna avsnitt. 

 
Konsekvens Liv og helse Konsekvens Ytre miljø 

Konsekvens 

Materielle verdiar 

S
an

n
sy

n
 

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

S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud S4 Gul Raud Raud Raud 

S3 Grøn FU Raud Raud S3 Grøn Gul Raud Raud S3 FU Gul Raud Raud 

S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud S2 Grøn Grøn Gul Raud 

S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul S1 Grøn Grøn Grøn Gul 

FU = friluftsulukker 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Knut Harald Frøland Arkivkode: FE-030, TI-&01
Arkivsaksnr: 16/936 Løpenr: 16/8437
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 07.11.2016 061/16 KHFR
Kommunestyret 17.11.2016 088/16 KHFR

GODKJENNING AV AVTALE

Ordførar sitt framlegg til vedtak:
Framlegg til vedtak vert lagt fram i møtet.

07.11.2016 FORMANNSKAPET
Handsaming i møtet:

Knut Harald Frøland (BL) sette fram framlegg om at møtet vart lukka under handsaminga av saka,
med heimel i kommunelova § 31.3 (”Eit folkevald organ skal vedta å lukke eit møte når det skal
behandle ei sak som vedkjem ein arbeidstakars tenesteforhold."). Møtet vart lukka under
formannskapet sin debatt over om handsaminga skulle gå for lukka dører.

Møtet vart opna igjen før formannskapet røysta over om handsaminga av saka skulle gå for lukka
dører. I røystinga vedtok formannskapet med 6 mot 3 røyster at handsaminga skulle gå for lukka
dører.

Følgjande representantar røysta for at handsaminga skulle gå for lukka dører:
• Knut Harald Frøland (BL)
• Øyvind Røen (SP)
• Monica Tjønna (SP)
• Lena Tveit (BL)
• Odd Arne Haga (FRP)
• Øyvind Strømmen (MDG)
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Følgjande representantar røysta imot at handsaminga skulle gå for lukka dører:
• Inge Aasgaard (KRF)
• Arild Røen (H)
• Nils Aadland (AP)

Etter denne røystinga vart møtet lukka igjen. Møtet var lukka under resten av handsaminga av sak
061/16.

Knut Harald Frøland sette fram følgjande framlegg til vedtak:

Formannskapet har fullmakt til å behandle avtale om alderspensjon for Tone Ramsli i
samsvar med delegasjonsreglement for Samnanger kommune § 2.2.11 "Personal- og
økonomiutvalet får fullmakt til å tilsetja, og seia opp ass. adm.sjef, samt gjere vedtak om
løns- og arbeidsvilkår for adm. sjef og ass. adm. sjef.

Det vart røysta over framlegget. 5 representantar røysta for og 4 imot.

Følgjande representantar røysta for framlegget:
• Knut Harald Frøland (BL)
• Øyvind Røen (SP)
• Monica Tjønna (SP)
• Lena Tveit (BL)
• Odd Arne Haga (FRP)

Følgjande representantar røysta imot framlegget:
• Inge Aasgaard (KRF)
• Arild Røen (H)
• Nils Aadland (AP)
• Øyvind Strømmen (MDG)

Knut Harald Frøland sette fram følgjande framlegg til vedtak:

Samnanger kommune godkjenner avtale om alderspensjon for rådmann Tone Ramsli. Det
vert nedsett eige arbeidsutval med mandat å rekruttere ny rådmann til Samnanger
kommune. Arbeidsutvalet skal bestå av ordførar, varaordførar, leiar i naturutvalet, Lena
Tveit – Bl, gruppeleiar Ap og hovudtillitsvald. Ordførar leiar arbeidsutvalet.

Det vart røysta over framlegget. 5 representantar røysta for og 4 imot.

Følgjande representantar røysta for framlegget:
• Knut Harald Frøland (BL)
• Øyvind Røen (SP)
• Monica Tjønna (SP)
• Lena Tveit (BL)
• Odd Arne Haga (FRP)

Følgjande representantar røysta imot framlegget:
• Inge Aasgaard (KRF)
• Arild Røen (H)
• Nils Aadland (AP)
• Øyvind Strømmen (MDG)
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Øyvind Strømmen (MDG) sette fram krav om at saka skal leggjast fram for kommunestyret, med
heimel i § 14-4 i kommunen sitt delegasjonsreglement (mindretalsanke). Følgjande 4 representantar
røysta for å krevja at saka skal leggjast fram for kommunestyret:

• Øyvind Strømmen (MDG)
• Inge Aasgaard (KRF)
• Arild Røen (H)
• Nils Aadland (AP)

Følgjande representantar røysta imot:
• Knut Harald Frøland (BL)
• Øyvind Røen (SP)
• Monica Tjønna (SP)
• Lena Tveit (BL)
• Odd Arne Haga (FRP)

På bakgrunn av at 4 representantar røysta for å krevja at saka skal leggjast fram for kommunestyret,
må saka etter reglane om mindretalsanke i § 14.4 i kommunen sitt delegeringsreglement leggjast
fram for kommunestyret.

FORM-061/16 VEDTAK:

Vedtak i formannskapet:
Formannskapet har fullmakt til å behandle avtale om alderspensjon for Tone Ramsli i samsvar med
delegasjonsreglement for Samnanger kommune § 2.2.11 "Personal- og økonomiutvalet får fullmakt
til å tilsetja, og seia opp ass. adm.sjef, samt gjere vedtak om løns- og arbeidsvilkår for adm. sjef og
ass. adm. sjef.

Samnanger kommune godkjenner avtale om alderspensjon for rådmann Tone Ramsli. Det vert
nedsett eige arbeidsutval med mandat å rekruttere ny rådmann til Samnanger kommune.
Arbeidsutvalet skal bestå av ordførar, varaordførar, leiar i naturutvalet, Lena Tveit – Bl, gruppeleiar
Ap og hovudtillitsvald. Ordførar leiar arbeidsutvalet.

Mindretalsanke:
På bakgrunn av at 4 representantar røysta for å krevja at saka skal leggjast fram for kommunestyret,
må saka etter reglane om mindretalsanke i § 14.4 i kommunen sitt delegeringsreglement leggjast
fram for kommunestyret.

Dokument som er vedlagt:
Avtale om alderspensjon

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Sjå vedlagte avtale. Avtalen vert lagt fram for formannskapet til godkjenning.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Arnved Soldal Lund Arkivkode: FA-D11
Arkivsaksnr: 15/24 Løpenr: 16/7885
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 20.10.2016 048/16 ASL

HAGABOTNANE IDRETTSANLEGG - VAL AV DEKKE I HALVSIRKEL OG
FINANISERING

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Det vert lagt drensasfalt med eit tynt kunststoffdekke i halvsirkelen for å letta vedlikehaldsarbeidet
og det vil og gjera at anlegget framstår som meir heilskapleg. Med dette dekke vil ein kunne tilby
ein stad til uorganisert aktivitet som tennis og ulike ballaktivitetar.
Kostnaden vert finanisert av restmidlar i prosjektet og ved å omdisponera midlar sett av til
ungdomsaktivitet i Sima-Samnanger-fondet.

20.10.2016 FORMANNSKAPET
Handsaming i møtet:
Utvalet drøfta rådmannen sitt framlegg og ønska å erstatte densasfalt med kunststoffdekke med
kunstgrasdekke. Finansiering av meirkostnaden vart drøfta og Monica Tjønna (Sp) sette fram
følgjande tilleggsframlegg:
«Meirkostnaden samanlikna med drensasfalt med å få fullverdig kunstgrasdekke i eine

halvsirkelen, vert finansiert som gåve frå Samnanger Fotball, med makspris på kr. 100.000.»
Det vart røysta over tilleggsframlegget, som vart samrøystes vedteke.

Formannskapet vedtek å nytta hasteparagrafen til å finansiera kunstgrasdekket inntil kr. 352.158,-,
jf Kommunelova §13.
Melding om vedtak gjort i medhold av denne paragraf skal verte lagt føre kommunestyret i neste
møte.

Eit samrøysta formannskap slutta seg til å bruke hasteparagrafen.
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FORM-048/16 VEDTAK:
1. Det vert lagt kunstgrasdekke i den eine halvsirkelen. Kostnaden vert finanisert av restmidlar

i prosjektet og ved å omdisponera midlar sett av til ungdomsaktivitet i Sima-Samnanger-
fondet. Til saman kr. 352.158.

2. Meirkostnaden samanlikna med drensasfalt for å få fullverdig kunstgrasdekke i eine
halvsirkelen, vert finansiert som gåve frå Samnanger Fotball, med makspris på kr. 100.000.

Formannskapet vedtek å nytta hasteparagrafen, jf Kommunelova §13.

Melding om vedtak gjort i medhold av denne paragraf skal verte lagt føre kommunestyret i neste
møte.

Dokument som er vedlagt:
Kunstgrasbane - statusrapport

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
I den eine halvsirkelen i det nye anlegget i Hagabotnane er det planlagt grus. Det har kome innspel
frå Samnanger idrettslag i prosessen med planlegginga av anlegget om mogeleg bruk av arealet, det
har òg kome innspel frå fridretten i Hordaland, Teknisk driftseining og kommunestyrerepresentant
Martin Haugen (BI) i kommunestyret 29.9.16

I det anlegget som vart bestilt, så er det planlagt grus i den eine halvsirkelen. Den økonomiske
ramma for anlegget var kr 8 100 000 og anlegget som er bestilt kostar kr 7 911 455. Ved bygging av
idrettsanlegg kan me søke om spelemidlar, og det vil me gjera med dette anlegget. Av den
økominske ramma for prosjektet er det ein kommunal del på kr 4 200 000.

Me har bestilt dei tre opsjonane som er omtalt i notatet, korkgranulat, to ekstra løpebanar, ein sektor
med kunststoffdekke til tekniske øvingar i fridrett. Nettokostnaden for dei tre tillegga er på omtrent
kr 520 000. Me har i tillegg satt av inntil kr 100 000 til innkjøp av nødvendig vedlikehaldsutstyr og
kr 200 000 til uføresette utgifter. Med reknestykket sett opp i notatet, skal det då vera kr 100 000
igjen i prosjektet.

Vurderingar og konsekvensar:
Rådmannen er ikkje ueinig at det bør vera eit anna dekke enn grus i halvsirkelen. Dersom det ligg
grus der, så vil det verta trekt med inn både på løpebanen og fotballbanen. Det kan gjera at slitasjen
vert større og at det trengs meir vedlikehald.

I tillegg til å lette vedlikehaldsarbeidet vil eit anna dekke enn grus føra til auka aktivitet.

Arealet det er snakk om er på 1 177 m2, forma som ein halvsirkel. Det er i utgangspunktet eit areal
det er vanskeleg å nytta til konkurranseidrett anna enn friidrett. I eit tradisjonelt friidrettsanlegg
ville det arealet vorte nytta til kasteøvingane. Dei har me valt bort ettersom me skal leggja
kunstgras, og fordi me ikkje har lagt inn eit kastebur i prosjektet. Kasteøvingane kan gjerast på
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grusbanen. Me har ikkje eit behov for å leggja til rette for kasteøvingane ved det nye anlegget.
Arealet kan nyttast til anna aktivitet.

Det er ein økonomisk kostnad med å leggja eit fast dekke i halvsirkelen. Det er avhengig av kva for
eit dekke som vert valt. Dei ulike moglegheitene er lista nedanfor.

1. Asfalt
2. Asfalt med tynt dekke med kunststoffdekke
3. Kunststoffdekke med kulesektor
4. Kunstgras
5. Ikkje gjera noko

1. Drensasfalt
Asfalt er den rimelegaste løysinga dersom det skal gjeras noko. Det vil då verta lagt drensasfalt for
å sikra at vatn trekk ned i grunnen. Prisen for asfalt er omtrent kr 250 per m2, kr 294 250 ekskl.
mva.

Med asfalt slepp me at det kjem grus i løpebanen og fotballbanen. I tillegg kan arealet nyttast til
aktivitet. Det er få idrettar som nyttar asfalt som underlag, men det er mogeleg å nytte arealet til
idrettsleg aktivitet eller leik.

Pris er estimert til underkant av kr 300 000 ekskl. mva.

2. Drensasfalt med tynt kunststoffdekke
Ein vil leggja drensasfalt for avrenning av vatn og spraye på eit tynt lag med kunststoffdekke.
Kunststoffdekket vil ikkje tilfredsstilla dei krava som friidretten stiller til underlag for konkurranse.
Arealet kan framleis i hovudsak nyttast til idrettsleg aktivitet og leik, men det vil vera eit betre
underlag å gjera det på. I tillegg vil anlegget vera meir estetisk å sjå på. Ein vil få same farge på
underlaget i begge halvsirklane.

Pris er kr 352 158 ekskl. mva.

3. Kunststoffdekke med kulesektor
I eit tradisjonelt friidrettsanlegg ville denne halvsirkelen vorte nytta til kasteøvingane. Me har på eit
tidleg tidspunkt valt bort kasteøvingane med å leggja kunstgras på fotballdelen. Spyd, slegge og
diskos vil øydelegge kunstgraset i tillegg til at det er få utøvarar som driv med det. Dersom det skal
gjennomførast kasteøvingar, så kan det gjerast på grusbanen. Me har heller ikkje planlagt å sette
opp eit kastebur.

Me kan vert lagt inn ein sektor for kule i halvsirkelen, men kule kan òg utøvast på grusbanen. For
kule er det ikkje eit krav om kunststoffdekke.

Dersom det leggjast kunststoffdekke i halvsirkelen får me eit dekke som kan nyttast til trening og
konkurranse for friidretten, men me kan òg sjå for oss andre aktiviteter idrettslege aktivitetar og
leik. Kunststoffdekket vil vera mjukare enn asfalt med eit tynt dekke.

Pris er kr 611 098 ekskl. mva

4. Kunstgras
Fotballgruppa i Samnanger idrettslag har spelt inn kunstgras tidleg og seint i prosessen, og
kommunestyrerepresentant Martin Haugen (BI) har kome med innspel om kunstgras i
kommunestyret den 29. september 2016.
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Å leggja kunstgras i halvsirkelen har tidlegare vorte avvist grunna at det vert ei utfordring med
drenering. Måten banen vert bygd opp på, gjer at grunnen under kunstgraset vert tørt. Det vert lagt
ein tett duk imellom og vatnet vert leda ut i dreneringsrør i ytterkant av kunstgraset.

Dette lar seg ikkje gjera i halvsirkelen. Halvsirklane skal byggast opp utan fall på grunn av krav i
friidretten. Kunstgraset må leggjast med at dreneringa går ned i grunnen. Me har tidlegare vurdert
massane under grasbanen til å vera tilfredsstillande, men for å vera sikre må masane på denne delen
skiftast ut.

Dersom det vert lagt kunstgras der kan me sjå for oss at det er fotball som er den dominerande
aktiviteten.

Pris er kr 455 341 ekskl. mva

5. Ikkje gjera noko
Arealet vil ikkje kunne nyttast til anna enn leik og det vil kome grus inn på kunstgrasbana og
løpebanene.

Ingen kostnad.

Det er to hovudaktiviteter på det nye anlegget. Fotball og friidrett, og begge idrettane kan nytte seg
av arealet. Fotballgruppa ynskjer kunstgras. Dei meiner at det kan leggjast ei 3’er-bane der. Ei 3’er-
bane vert nytta av utøvarar under sju år i kamp. Ved å leggja kunstgras så får fotballen litt meir
treningsareal.

Den anbefalte speleflata for 3’er-fotball er 10 m x 15 m, og med tryggleikssoner på 3 m vert den
totale arealbruken 234 m2. Halvsirkelen har eit areal på 1177 m2.

Med å bytte ut grasbana med ein kunstgrasbane så vert brukstida auka frå 150 timar i året til inntil
2 000 timar. Det er ei auke på 5 timar kvar dag heile året. I tillegg har me òg ein grusbane med
inntil 2 000 brukstimar i året ved sidan av. Kunstgrasbana får ei speleflate på 6 400 m2 og grusbana
har eit areal på 6 000 m2. Det totale arealet sett av til fotball vert 12 400 m2.

Samnanger idrettslag hadde i 2015 14 fotballag med omtrent 145 aktive utøvarar. I 2016 sesongen
er den største banestørrelsen dei nyttar 9’er. Ein 9’er-bane er den nest største banestørrelsen. Til ein
9’er-bane kan ein nytta den eine halvsida av fotballbanene, eller frå sekstenmeter til sekstenmeter.

Rådmannen meiner at behovet til fotballen vert oppfylt av grusbanen og den planlagde
kunstgrasbanen.

Som nemnt tidlegare så vert dette arealet nytta til kasteøvingane i friidrett. Dei må gjerast på
grusbanen. Rådmannen meiner at friidretten ikkje har behov for arealet.

Frå ein idrettsfagleg ståstad er det best med kunststoffdekke, men at arealet vert nytta til anna
aktivitet enn friidrett. Det kan til dømes vera tennis, volleyball, bordtennis eller eit leikeareal.
Dersom det vert lagt kunstgras i halvsirkelen, så vil fotballen nytta arealet til organisert aktivitet.
Ved å leggja eit kunststoffdekke, og leggja til rette for anna aktivitet, så vil me leggja til rette for
meir uorganisert eller eigenorganisert aktivitet.

Å driva med idrett og fysisk aktivitet har ein eigenverdi for den enkelte. Dei føl glede med aktivitet,
og det er det som er drivkrafta. For Samnanger kommune har idrett og fysisk aktivitet ein
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nytteverdi. Å vera i god fysisk form påverkar helsa til den enkelte positivt, og ei frisk befolkning er
Samnanger kommune tent med.

Å leggja kunststoffdekke i halvsirkelen er det dyraste alternativet, og på grunn av det vil ikkje
rådmannen anbefala det. Den økonomiske situasjonen til Samnanger kommune gjer at me må
vurdera kva kostnad dei ulike alternativa har.

Finansieringshøve vårt er å nytta dei midla som er igjen i prosjektramma, og å omdisponera midlar
frå Sima-Samnanger-fondet vårt. Der er det satt av kr 756 477 til ungdomsarbeid som ikkje er
bunde opp i økonomiplanen.

Å nytta midlar som er satt av til ungdomsarbeid kan forsvarast med at idrett først og fremst er ein
barne- og ungdomsaktivitet. Det er flest barn og unge som er aktive utøvarar i idretten. Med det nye
anlegget vil deira høve til fritidsaktivitet vera god.

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og at fotballen og friidretten sine behov er godt nok
ivaretatt, så foreslår rådmannen at me vel å leggja drensasfalt for å letta vedlikehaldsarbeidet og eit
tynt kunststoffdekke for det estetiske. Dette dekket kan òg nyttast til uorganisert aktivitet. Det vert
finanisert av restmidlar i prosjektet og å omdisponera midlar satt av til ungdomsaktivitet i Sima-
Samnanger-fondet.
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SAMNANGER KOMMUNE 
Rådmannskontoret 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

Til:  

Knut Harald Frøland og formannskapet 
           

           
           

           
           

           

 

Frå: 
Tone Ramsli 

 

 

KUNSTGRASBANE - STATUSRAPPORT 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

16/56/16/6654/ASK/TR  FE-233, FA-D11 31.08.2016 

 

 

Det fysiske arbeidet med kunstgrasbana starter etter planen 4.9.2016 og det skal med få 

unnatak vera ferdig i desember 2016. Sjølve toppdekket på løpebanene må utstå til sommaren 

2017 då det krev ein viss temperatur ved legging.  

 

Anlegget er finansiert som fylgjer: 

Kommunale midlar     kr 4.200.000 

Private midlar (Mohn/idrettskretsen) kr    500.000 

Forventa tippemidlar    kr 3.100.000 

Sum      kr 7.800.000 

 

Kontrakten på arbeidet er på   kr 6.544.648  

Det må reknast inn nokre 100-tusen til uføresett.  

I kostnaden er det ikkje lagt inn pengar til nødvendig utstyr til vedlikehald av bana. 

Kostnaden med det er kr 100.000 

 

Ut frå klare politiske føringar vil den eine opsjonen knytt til korkdekke verta nytta. Dvs. 

tilleggskostnad på 133.334.  

 

Dvs. at me forventer eit mindre forbruk på kr 800.000.  

 

Det er teikna to andre opsjonar  

 Full opprusting av ein sektor til tekniske øvingar  kr 611.098 

 To løpebaner (anlegget vert då med 4 løpebaner)  kr 622.365 

 

Ved å gjennomføra dei to siste punkta vil me få auka statstilskot (tippemidlar) med kr 

847.029. Netto kostnad vert for dei to tiltaka ca 390.000 kroner.  
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Vurderingar: 

Me er usikre på om det er rett å bruke mykje pengar på friidrettsanlegget all den tid at 

brukargruppa er lita  og erfaringane våre har vist at anlegget også då det var relativt nytt 

hadde få brukarar. Samtidig ser me at det er god deltaking når det er enkelthendingar med 

friidrett i Samnanger. Forfallet på eksisterande anlegg er stort, m.a. ser me attgroing på 

løpebaner og sektorar. Me må kunne forvente at brukarane av anlegget tek ein god del av 

vedlikehaldet, men dette er vanskeleg dess mindre brukargruppa er.  

 

Me har ikkje andre friidrettsanlegg i kommunen. Det tilseier at me i alle fall bør sette anlegget 

i stand slik at det kan gjennomførast ein del av dei tekniske øvingane i tillegg til løping. Dei 

tekniske øvingane bør primært skje i sektorane. Kasteøvingane kan skje på grusbanen. 

Dersom me ikkje set dei i stand kan ein i teorien etablere ei hoppegrop i forlenging av ei av 

sprintbanene. I anbodet ligg det to løpebaner og 4 sprintbaner inne. Gjennomfører me dei to 

siste opsjonane utløyser det ekstra tippemidlar, og netto kostnad vert då relativ låg for desse 

tiltaka som vil heve friidrettsanlegget vesentleg. Anlegget kan då i større grad nyttast til 

konkurranse med dei krav Friidrettsforbundet har. 

 

I forarbeidet til prosjektet er det omtala at friidrettsanlegget skal oppretthaldast. Kva som ligg 

i dette kan diskuterast. Det er i dag fleire løpebaner enn det som er inne i hovudprosjektet, 

men ei oppgrusing av dei banene som ikkje er i anbodet vil kunne løysa dette.  

 

Det kan også vera ei utfordring for kunstgrasbana med grus for nære innpå bana då det fører 

til at grus vert trakka inn på kunstgrasbana med påfylgjande større slitasje og  meir 

vedlikehald. Dette taler for at det vert lagt fast dekke på området nærast bana. 

Administrasjonen sitt forslag inneber at det fortsett vert grus i den eine sektoren.  

 

Idrettslaget har kome med innspel tidleg i prosessen og også no i sluttfasen at det bør leggjast 

kunstgras i den eine sektoren noko som vil gjera at ein får ei litt større speleflate. Ein kan 

nytte det arealet til 3’er fotball for dei under 7 år. Til det er å seia at dette vart avvist tidleg i 

fasen, og det er derfor ikkje henta inn prisar på dette. Dvs. det ligg ikkje inne i anbodet og 

heller ikkje som opsjon. Den løysinga som er vald for kunstgraset, leggje det på toppen av 

grasbana, kan ikkje gjennomførast for ei bane på sektoren. Det vil vera eit omfattande arbeid å 

få til drenering/avrenning m.m. 

 

Me er usikre på om det er rett å bruke mykje pengar på friidrettsanlegget all den tid at 

brukargruppa er lita  og erfaringane våre har vist at anlegget også då det var relativt nytt 

hadde få brukarar. Forfallet på eksisterande anlegg er stort, m.a. ser me attgroing på løpebaner 

og sektorar. Me må kunne forvente at brukarane av anlegget tek ein god del av vedlikehaldet, 

men dette er vanskeleg dess mindre brukargruppa er.  

 

Konklusjon 

Administrasjonen sin konklusjon er at arbeidet med kunstgrasbana vert starta opp som 

planlagt den 4.9. Det vert budsjettert med kr 200.000 i uføresett. Dei tre opsjonane vert nytta. 

Kork vert vald som dekke. Det vert bygd to ekstra løpebaner, slik at me får 4 fullverdige 

løpebaner. Den eine sektoren vert sett i stand til bruk for tekniske øvingar som høgde og 

lengdehopp.  Dett vert kjøpt inn nødvendig utstyr til vedlikehald avgrensa til kr 100.000. 

Mindreforbruk i høve til budsjettet vert ført attende til fond. (grønt fond). 

 

Avtalen basert på dette vert underskriven 02.09.2016. 
 

Kopi til: 

Erdal, Nina;  Lund, Arnved Soldal 
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Side 1 

REFERAT FRÅ Møte mellom Samnanger kommune og Skyss 

MØTELEIAR Målfrid Vik Sønstabø 

REFERENT Gudrun Einbu 

MØTEDATO 05.10.2016 TID 09:00 MØTESTAD Skyss 

REF. DATO 05.10.2016 ARKIVSAK  ARKIVNR  

DELTAKARAR 

 
Knut Harald Frøland, ordfører Samnanger 
Arnved Soldal Lund, kultursjef Samnanger 
 
Målfrid Vik Sønstabø, avdelingsleder trafikktilbud, Skyss 
Gudrun Einbu, faggruppeleder tilbudsutvikling, Skyss 
 

FRÅVÆR  

KOPI TIL  

 

 

Bakgrunn for møtet var henvending frå Samnanger, med grunnlag i brev frå ungdomsrådet 

om skuleskyss og kollektivtilbod. 

Representantane frå kommunen la fram to problemstillingar frå ungdomsrådet. Den eine 

gjaldt betre tilrettelegging av skyss til vidaregåande skule. Skyss orienterte om 

opplæringslova retten til skuleskyss spring ut frå, generelt om kven som har rett på skyss, og 

kva fylkeskommunen reknar som akseptabel gange-, reise- og ventetid. Elevar som har behov 

for skuleskyss må melde dette via skulen. 

Når det gjeld ønsket om generelt betre kollektivtilbod med fleire avgangar spesielt på 

kveldstid og i helga, er dette er kjend utfordring. Kvar avgang har ein kostnad, og Skyss 

vurderer kontinuerleg korleis bruke dei tilgjengelege ressursane best mogleg. Lovpålagt 

skuleskyss og dei største reisestraumane er viktigaste prioritering. Kommunen kan kome med 

konkrete innspel til ønska omprioriteringar til årleg ruteendring i august kvart år. Slike 

endringar bør helst kome i løpet av hausten året før, og gjerne være så konkrete som mogleg. 

Styringsdokument for Skyss; kollektivstrategi, handlingsprogram og årsrapport er å finne på 

skyss.no/rapportar. Her ligg også ulike utgreiingar og anna fagstoff. 
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Opplæringslova og skoleskyss

Forskrift til opplæringslova § 10-1: 

• Fylkeskommunen har ansvaret for skyss etter reglene i 
opplæringslova § 7-2 for elevar som er busette i fylket

• Fylkeskommunen kan velje om eleven skal få gratis skyss eller full 
skyssgodtgjering

• Fylkeskommunen har etter reglane i dette kapitlet ikkje ansvar for 
skyss når eleven vel eit anna tilbod om vidaregåande opplæring enn 
det fylkeskommunen gir

1
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Kven har rett til skoleskyss i VGS?

2

• Skolevegen er over 6 km

1. Innanfor ungdomsbillett-
sona (område med 
tilfredstillande 
kollektivtilbod på fritida) må 
eleven betala billetten sjølv 

2. Utanfor sona for 
ungdomsbillett får eleven 
gratis skoleskyss

• Eleven er funksjonshemma

• Eleven har fått ein skade
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Gange-, reise- og ventetid

3

• Elevane må være innstilt på 
gangavstand til 
haldeplass/hentestad

– For elevar i VGS er grensa 3 
km

• Ein må også pårekna venting på 
transportmiddel som følgje av 
rutetider, samordning med 
annan skoleskyss etc

– Akseptabel ventetid er rekna 
for å vere ein time venting 
både formiddag og 
ettermiddag kvar dag heile 
veka
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06.10.2016

Ruteendring

HFK budsjett Bestille nytt 
materiell?

Frist bestille 
oppdrag

Revisjon 
kjøretider

Planlegge 
skoleskyss

Budsjett-
innspill
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Samnanger kommune 

Tyssevegen 217 

5650 TYSSE 

 

   

  

Vår dato: 07.11.2016         

Vår ref.: 201104255-49     

Arkiv: 312 / 055.51Z   Saksbehandler: 

Deres dato:    Finn Roar Halvorsrud 

Deres ref.:    

   

     

         

Avvisning av klage på vedtak om vassdragskonsesjon til Aldalselva 

kraftverk 

 

Bakgrunn for saken 

NVE viser til brev fra Samnanger kommune ved rådmannen av 24.5.2016 der det klages på NVEs 

vedtak av 2.5.2016 om vassdragskonsesjon til Aldalselva kraftverk, samt utfyllende informasjon sendt i 

brev fra rådmannen av 21.7.2016.   

NVE skal avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt (forvaltningsloven § 

33). Ett av disse vilkårene er at det må være klaget innen klagefristen (forvaltningsloven § 29). Fristen 

for å klage er tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram. Det vil si fra 

tidspunktet brevet har nådd mottakers postkasse/meldingsboks. For den som ikke har mottatt 

underretning om vedtaket, er fristen tre uker fra denne har fått eller burde skaffet seg kjennskap til 

vedtaket.  

Kommunen har etter vannressursloven (vrl) § 24 klagerett i samme utstrekning som innsigelsesretten 

etter plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6. Kommunen har dermed i utgangspunktet klagerett. For øvrig 

er det som hovedregel kommunestyret som kan treffe vedtak på vegne av kommunen, jf. kommuneloven 

§ 6, første ledd annet punktum.  

Videre mottok NVE et brev fra Aldal Kraft AS som stiller spørsmål ved gyldigheten av klagen fra 

kommunen. Aldal Kraft AS mener klagen ikke har blitt korrekt håndtert, ettersom klagen er skrevet av 

rådmannen uten at kommunestyret har behandlet klagesaken og at klagen dermed er ugyldig. 

Klagen 

Samnanger kommune skriver i klagen at de mener det ikke er foretatt grundige nok vurderinger rundt 

friluftsinteressene i området, spesielt rundt Fitjavatnet, og hva en regulering av vannet vil gi av 

konsekvenser for bruken av området. 

De er og bekymret for hva en utbygging vil gjøre med drikkevannsforsyninga i kommunen, og mener 

eventuelle konsekvenser av reguleringen ikke er godt nok utredet. 
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Side 2 

 

 

 

NVEs vurdering 

Samnanger kommune har ikke overholdt klagefristen. Vedtaket ble sendt til Samnanger kommune 

2.5.2016. Det fremgår av rådmannens brev til NVE av 21.7.2016 at NVEs vedtak ble mottatt av 

kommunen pr. e-post 2.5.2017. Når vedtaket er sendt direkte til kommunen, er det tidspunktet vedtaket 

er kommet frem som er avgjørende for når fristen begynner å løpe. Det fremgår av oversendelsesbrevet 

at klagefristen er tre uker etter at vedtaket er kommet frem til part eller andre med rettslig klageinteresse. 

Klagen ble mottatt hos NVE 25.5.2016. Klagen er dermed kommet inn to dager etter at klagefristen gikk 

ut. Kommunen har ikke bedt om utsatt klagefrist i saken.  

Samnanger kommune påpeker i sin klage to forhold de mener er mangelfullt utredet. Det er forholdene 

for friluftslivet rundt Fitjavatnet, og at Fitjavatnet er drikkevannskilde for kommunen. NVE har vurdert 

klagen etter forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b, om det er særlige grunner som gjør at klagen 

skal tas til behandling selv om fristen er oversittet. 

Vi mener klagens innhold ikke inneholder noen nye elementer som ikke har blitt vurdert godt nok for å 

fatte vedtak i saken. Vi anser temaene som tilstrekkelig undersøkt og belyst i forkant av vedtaket, basert 

på de uttalelsene vi har mottatt, søkers vurdering og NVEs notat «Bakgrunn for vedtak». Vi viser også 

til post 4 i merknader til vilkårene i samme notat, som omtaler drikkevannsforsyningen. 

NVE har fått en vurdering fra kommunen om saksgang i forkant av innsendt klage, og vi har ikke funnet 

grunnlag for å vurdere klagens gyldighet nærmere. 

Konklusjon 

NVE avviser klagen fra Samnanger kommune som følge av at klagefristen ikke er overholdt, jamfør 

forvaltningsloven § 29. 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til OED innen 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage bør begrunnes skriftlig, og skal stiles til OED og 

sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Øystein Grundt 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:       

  

Kopi til: 

Aldal Kraft AS 
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Fra: Knut Harald Frøland
Sendt: laurdag 5. november 2016 13:30
Til: Marianne Soleng
Emne: Fwd: Uttale om endring av kalkulasjonsrenta
Vedlegg: Uttale etter Solstrandmøte 3.november 2016.pdf; ATT00001.htm

Info til kommunestyre

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Tveit Anved Johan <anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no>
Dato: 5. november 2016 kl. 12.57.13 CET
Til: "'finans@stortinget.no'" <finans@stortinget.no>, "'hans-
olav.syversen@stortinget.no'" <hans-olav.syversen@stortinget.no>
Kopi: "to@lvk.no" <to@lvk.no>, Atle Kvåle <atle.kvale@fusa.kommune.no>, Eirik Haga
<eirik.haga@vaksdal.kommune.no>, Hans Erik Ringkjøb
<hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no>, Thorbjørnsen Hans Petter
<Hans.Petter.Thorbjornsen@ulvik.kommune.no>, Jon Larsgard
<jon.larsgard@jondal.kommune.no>, Jostein Ljones <josljo@kvam.kommune.no>,
Karstein Totland <karstein.totland@masfjorden.kommune.no>, Knut Harald Frøland
<knut.harald.froland@samnanger.kommune.no>, Peder Sjo Slettebø
<peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no>, Haug Roald Aga
<roald.a.haug@odda.kommune.no>, Siri Klokkerstuen
<siri.klokkerstuen@etne.kommune.no>, Solfrid Borge
<solfrid.borge@ullensvang.herad.no>, Tom Kristian Thorsen
<tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no>
Emne: Uttale om endring av kalkulasjonsrenta

Til finanskomiteen
v/ Hans Olav Syversen

Ordførarar og rådmenn frå kraftkommunane i Hordaland registrer ein stor nedgang i
eigedomsskatteinntektene frå kraftanlegg. Ein av grunnane til dette er at
Finansdepartementet ikkje har nedjustert kalkulasjonsrenta som vert nytta ved
verdivurderinga av kraftanlegg. Dette til tross for at Stortinget i 2012 sa at denne skulle
vurderast kvart år. I vedlagde uttale meiner me difor at finanskomiteen må be
Finansdepartementet om å endra kapitaliseringsrenta i tråd med endringane i
marknadsrenta.

Med venleg helsing

Kraftkommunane i Hordaland

Anved Johan Tveit
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