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1.0 INNLEDNING
Utsira kommunes første ROS analyse ble utført i 2005 med revisjon i 2009. Revideringen er
nå i 2013 basert på denne og vi har ajourført den opp mot gjeldende regelverk.
De fleste tiltak fra tidligere ROS er videreført inn i ny forbedret struktur. Gjennom et
arbeidsmøte den 4. mars 2013, bestående av politikkere, næring og administrasjonen har vi
fått på plass de tiltakene vi ser kan være aktuelle for Utsira kommune nå og framover.
Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens
sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en
kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og
spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. Bestemmelsene om kommunal
beredskapsplikt er derfor meget viktig og skal bidra til at kommunen står bedre rustet til å
forebygge og håndtere uønskede hendelser.
Det oppstår større og mindre farer i samfunnet vi lever i. Enkelte ganger resulterer disse
farene i uønskede hendelser. Disse uønskede hendelsene kan være naturrelaterte som følge av
mye nedbør, sterk vind, høy vannstand eller som følge av innbyggernes egne handlinger som
forurensning, brann eller kriminalitet. I sivilbeskyttelsesloven av 01.01.11 plikter kommunen
å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse
hendelsene inntreffer og sammenstille resultatet i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal være grunnlag for kommunens langsiktige
mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet. Dette gjelder både forebyggende tiltak og beredskapstiltak. Med
utgangspunkt i analysen vil vi ta en gjennomgang på vår overordnet beredskapsplan og
planlegge beredskapsøvelser. Analysen kan avdekke forhold som må ivaretas i planer og
prosesser etter plan- og bygningsloven.
Utsira kommune har følgene målsetting i kommuneplan (2012 – 2022) under kapitel 10.1 om
samfunnssikkerhet:
Til enhver tid å ha oppdaterte planer og rutiner for sikkerhet og beredskap slik at alvorlige
uønskede hendelser unngås, eller reduseres mest mulig.

Arbeid med håndtering og forebygging av risiko skjer på to fronter:

1.1 Forebyggende arbeid
Ved målrettet arbeid mot at uønskede hendelser oppstår, eksempler kan være:
2
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Brann- og feiertjenestens tilsyn med pipe og ildsteder.
Det lokale el-tilsynets tilsyn med elektriske anlegg i boliger og virksomheter.
Arealplanlegging som bidrar til klimahensyn gjennom løsninger for energibruk
og transport

1.2 Konsekvensreduserende arbeid
Ved målrettet arbeid, sørge for at konsekvensene ved en uønsket hendelse reduseres så
langt det er mulig, eksempler kan være:
 Installere sprinkleranlegg

Utsiktene til økt utslipp av klimagasser vil også utfordre sårbarheten i Utsira kommune med
varmere, våtere og villere vær. Arealplanleggingen må ta hensyn til økte nedbørsmengder,
havnivåstigning, vind, flom og skred. Kravet til vurdering av risiko- og sårbarhet i forbindelse
med arealplanlegging er styrket i ny plan- og bygningslov. Ny kunnskap om potensielle
fareområder og effekter av klimaendringer kan føre til at areal som tidligere har vært ansett
som tilstrekkelig sikre ikke lenger innfrir kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven.
En hendelse kan av og til utløse andre nye hendelser, eller en kjede av årsaker (dominoeffekt):
KRAFTIG NEDBØR + LAVVTLIGGENDE AREAL + MANGLENDE SIKRING =
SKADEFLOM
Ros analysen skal:
 Kartlegge aktuelle hendelser og sette disse opp i en risikomatrise.
 Få frem det som er farligst, og hvor og når det kan skje
 Beskrive årsaker
 Beskrive forebyggende og skadebegrensende tiltak
 Beregne sannsynlighet og konsekvenser
 Benytte kunnskapene i
o Forebyggende planarbeid – Kommuneplan, reguleringsplaner, økonomiplan
o Skadebegrensende arbeid – Tas med i alle berørte etaters planer på en
systematisk og riktig vektlagt måte
o Samordnet plan for kommunens kriseledelse
o Kommunens risikoanalyse for dimensjonering av brannvesen/brannordning.
o Kommunens varslingsplaner
o Målrettet beredskapssatsing – Opplæring
o Fordele ansvar og oppfølging av de enkelte sårbare områder slik at det faktisk
skjer endringer og alle er klar over sitt ansvar
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2.0 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET




Skape trygghet for kommunens innbyggere med hensyn til liv, helse og eiendom
Redusere risikoen for at krisesituasjoner kan oppstå ved å få frem sannsynlighet og
konsekvenser.
Det viktigste er å forebygge uønskede hendelser ved å ta tilstrekkelig hensyn til slike
forhold i planleggingsprosesser.

METODIKK FOR RISIKOVURDERING

3.0



Metodikken er hentet fra veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, som er
utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Sannsynlighet (S) for at hendelse vil skje er satt opp i 4 kategorier. Nedenstående
skjema er satt opp med sannsynlighet, vekttall og forventet frekvens

Sannsynlighet
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig


Vekttall
S1
S2
S3
S4

Forventet frekvens
Mindre enn en gang hvert 50. år
Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50 år
Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år
Mer enn en gang hvert år

Konsekvensen (K) av hendelser er rangert etter forventet skadeomfang med hensyn til
mennesker, miljø og økonomiske verdier:

Begrep

Vekttall Mennesker

Miljø

Økonomiske
verdier
Ingen miljøskader
Skader opptil
kr. 1.500.000
Mindre miljøskader Skader opptil
kr. 4.000.000
Omfattende skader Skader opp til
på miljøet
kr. 7.500.000
Alvorlige skader på Skader opp til
miljøet
kr. 22.000.000

Ufarlig

K1

Ingen personskader

En viss fare

K2

Få og små personskader

Farlig

K3

Kritisk

K4

Få men alvorlige
personskader
Opptil 5 døde, opptil 15
alvorlige skadde, opptil
25 evakuerte
Over 5 døde, over 15
Svært alvorlige og Skader over
alvorlig skadde, over 25 langvarige skader på kr. 22.000.000
evakuerte
miljøet

Katastrofalt K5

Risiko (R) er lik produktet av sannsynlighet (S) x konsekvens (K). S x K = R
4
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3.1

Eksempel

En hendelse som vil inntreffe mellom hvert år og en gang hvert 10. år, og kan gi skade opptil
kr. 7 500 000. Her vil risikoen være: S3 x K3 = R9.
RISIKOMATRISE

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul
eller grønn.
Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.
Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
En slik risikomatrise vil på oversiktsnivå være beheftet med betydelig usikkerhet. Enkelte
farer må håndteres og følges opp uansett i forbindelse med arealforvaltning og planlegging.
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4.0
Risikobildet – Hvilke forhold
utgjør fare for uønsket hendelse i Utsira
kommune
NATURFARER
Stormflo
Storm og orkan

MENNESKE-OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER
Akutt forurensning; i vår
Bortfall av kraft, tele og
nærhet ved kysten,
data
Akutt forurensing i grunn,
Terror og sabotasje
arbeid på forurenset grunn
Radioaktivt nedfall
Skyteepisode i skolen
eller blant publikum
Drikkevannsforsyning
Ulykker i skole
barnehage og lekeplass
Stor samferdsels ulykke
Storbrann sykehjem,
overnattingssted etc.
Posttraumatisk reaksjon
Brann i tett
trehusbebyggelse
Akuttmedisinsk sykdom
Lyng og skogbrann
Smittevern

Generelt sett anses risikobildet som akseptabelt. Ingen av de analyserte hendelser gir
samtidig både store konsekvenser og høy sannsynlighet for å inntreffe.
Det er en rekke hendelser hvor risikoen er vurdert som akseptabel, men hvor en med fordel
kan sette inn tiltak for å redusere risiko ytterligere. Spesielt gjelder dette der hvor det finnes
enkle og lite ressurskrevende tiltak.
Følgende uønskede hendelser er vurdert og disse hendelsene deles i to hovedgrupper:
naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer:

4.1
4.1.1

Naturfarer
Stormflo
Klimaendringer med havnivåstigning og mer ekstremvær, kan gi rekordhøye nivåer av
stormflo de neste 50 til 100 år. Tall fra NOU 2010:10 «Tilpassing til eit klima i
endring» viser at 100 års stormflo i 2100 kan bli 70 cm over dagens normalvannstand
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(kote 0 i landbaserte kart). Bølger og lokale variasjoner (f. eks i grunne farvann og i
elveoser) kommer i tillegg. Det er primært bygg og infrastruktur i strandlinja som
rammes. Se K-plan retningslinjer til Arealdel pkt. 5.9
Tiltak: Tidlig varsling til publikum, økte krav til infrastruktur og bygg pga
klimaendringer.
Etablering av bestemmelser for minimum byggehøyder over havet i kommunen.
Sannsynlighet S3

4.1.2

Konsekvens

K2

= Risiko R6

Storm og orkan
Klimaendringer medfører endringer i været. Det blir mer ekstremvær enn tidligere
med varmere, våtere og villere klima.
Dette gir utslag så som utfall av infrastruktur; strøm kan falle bort, brudd på telenett,
skader på bygninger og anlegg.
Tiltak: Informasjon til publikum for å sikre liv og eiendom. Sikre infrastruktur
gjennom høyere krav og alternativer ved bortfall.
Sannsynlighet S3

Konsekvens K2

= Risiko R6

4.2 Menneske- og
virksomhetsbaserte farer
4.2.1

Forurensning

Akutt forurensning; i vår nærhet ved kysten
Skipsfart langs kysten vår gir en risiko for oljeutslipp, kjemikalie og annen forurensning.
Tiltak: Utsira kommune er i dag med i interkommunalt samarbeid innenfor akutt
forurensning. Lokale øvelser og beredskapsplaner bør gjennomføres og gjennomgås.
Kartlegge sårbare naturområder. Dette er utført.
Sannsynlighet S2

Konsekvens K3

= Risiko R6
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Forurensning i grunn – arbeid på forurenset grunn
Nedgravde gamle parafintanker er en risiko for forurensning av grunn. Dette gjelder særlig for
gamle tanker som har sviktende grad av tilsyn eller ettersyn.
Tiltak: Kartlegge nedgravde parafintanker. Nedgravde tanker bør inngå på samme
kart.
Sannsynlighet S2
Konsekvens K1
= Risiko R2

4.2.2

Radioaktivt nedfall

Hendelsen omhandler utslipp med radioaktive materialer fra anlegg eller transportmiddel som
følge av ulykke eller terrorhandling. Dette er primært aktuelt ved hendelser i nærliggende
land.
Konsekvenser kan bli katastrofale for hele kommunen. I et absolutt verstefall scenario må
deler eller hele kommunen evakueres for kortere eller lengre tid. Et nedfall kan også
båndlegge landbruks- og viltareal for lengre tid. Utsira har i likhet med 90% av Norges
befolkning åpen vannkilde som drikkevannsforsyning og denne vil være naturlig utsatt.
Tiltak:
Sannsynligheten for at hendelsen inntreffer anses imidlertid som svært liten, men Utsira
kommune bør planlegge tiltak for å sikre innbyggerne ved slike hendelser. Det vises særskilt
til fylkesROS.
Sannsynlighet S1

4.2.3

Konsekvens K5

= Risiko 5

Drikkevannsforsyning

Forurensning av råvannskilden Laugarvatnet kan skje i form av avrenning fra beitende sau og
fugleskitt. Vannet som slippes ut på ledningsnettet blir renset for bakterier med UV bestråling
og tilført begrenset mengde soda.
Bortfall av strømkraft over 3 døgn vil stoppe forsyningen ut på nettet. Ved driftsstans i
forbindelse med strømbrudd på vannbehandlingsanlegget har høydebassenget en
forsyningskapasitet på 3 dager ved normal forbruk.
Tiltak: Beredskapsplan for vannforsyning og internkontrollsystemet for vannverket er viktige
å oppdatere jevning og planen inneholder beskrivelser av tiltak i krisesituasjoner.
Sannsynlighet S2

Konsekvens K3

= Risiko R6
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4.2.4

Store samferdselsulykker

Store ulykker med helikopter, fly, båt, skip eller bil, inntreffer sjelden, men konsekvenser kan
bli svært store med mange skadde eller døde. I skipsleia utenfor kommunen er det stor trafikk,
men med begrenset trafikk inn til Utsira.
I skipsleia forbi Utsira foregår det passasjer- og nyttetrafikk av alle slag og med til dels store
passasjerskip. Samtidig som at det fraktes ulike kjemikalier, gass og olje
Ved ulykke der et passasjerskip er involvert kan antallet personer som kommer til skade eller
omkommer lett komme opp i flere hundre personer. Ulykker, brann eller havari av skip som
fører kjemikalier, olje eller gass kan også føre til skade på land og fare for de fastboende.
Slike ulykker vil også lett føre til at natur og miljø svekkes.
Den daglige beredskapen, både i form av brannvesen og helseberedskap er dimensjonert og
forberedt på å håndtere små ulykker.
En ulykke med store skader vil trenge betydelige eksterne ressurser og operasjonen vil bli
ledet av Hovedredningssentralen. I tillegg vil det raskt bli et behov for informasjon og
håndtering av pårørende.
Helikopterulykker kan skje i forbindelse med ankomst og avgang Utsira. Det er viktig å holde
landingsplass fri for fremmedelementer.
Hendelser tilknyttet den kommunale rutebåten MS Utsira blir håndtert av Karmøy
Skipsconsult Management. Den kommunale kriseledelsen trer i kraft hvis hendelsen er av en
slik art at den berører lokalsamfunnet.
Tiltak:
Det er viktig å trene på ulike scenarier som bør skje årlig for beredskapsstaben.
Sannsynlighet Konsekvens
S3

4.2.5

K2

= Risiko R6

Bortfall av kraft, tele og info

Langvarige strømbrudd over 6 timer skjer noen ganger på Utsira.
Konsekvenser for befolkning og næringslivet kan i ekstreme tilfeller utgjøre en fare. Gjerne
kan strømbrudd av denne typen komme i forbindelse med sterk vind. Dette er da særlig kritisk
for eldre hjemmeboende.
Strømbrudd med påfølgende svikt i IKT-systemer vil medføre samfunnsøkonomiske
konsekvenser og samtidig som kritiske samfunnsfunksjoner delvis stopper.
Tiltak: Sykestua som er mest utsatt for strømbrudd, har aggregattilkobling. Eldre
hjemmeboende kan tas inn midlertidig på sykestua.
9
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Basestasjoner til mobilnettet har bare backup batteri med begrenset kapasitet (2-6 timer).
Eventuelt vurdere å opprette kommunale samlesteder med mat og varme.
Prosedyre for at nødstrømsaggregat til enhver tid er i funksjon. Forsikre seg om at en får låne
nødstrømsaggregat for hele øya når det skjer. Haugaland Kraft AS prioriterer
nødstrømsaggregat hvis strømforsyningen svikter.
Få etablert radiosambandet.
Sannsynlighet S3

Konsekvens K2

= Risiko R6

4.2.6
Posttraumatiske reaksjoner og Traumatiske
opplevelser som gir traumatiske lidelser
Ved store påkjenninger vil mange oppleve krisereaksjoner. Kommunen er forberedt på å yte
psykososial støtte til de som rammes og deres pårørende. Støtteapparat for mennesker i krise
(kriseteam) kommer sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og
andre hendelser. Det kommunale kriseteamet er et supplement og/eller alternativ til tilfeller
der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelige hjelperessurser. Ved større
katastrofer/ulykker skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.
Det faste kriseteamet trekker inn de ressurser som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle.
Tiltak:
Tiltakene er innarbeidet i helse- og sosialberedskapsplanen for Utsira kommune.
Sannsynlighet S3

Konsekvens

K2

= Risiko R6

4.2.7
Akuttmedisinske sykdomsutbrudd eks hjerteinfarkt
og hjerneslag
Høy akuttmedisinsk beredskap er nødvendig, førstehjelpsutstyr og rask transport til
legevakt/lege/sykehus
Tiltak:.
Viktig med lav terskel for rekvirering av luftambulanse i samarbeid med og vurdering av
kommunelege (AMK).
Sannsynlighet S4

Konsekvens

K2

= Risiko R8
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4.2.8

Ulykker i skoler, barnehager og ved lekeplasser

Mindre ulykker inntreffer av og til, og konsekvenser kan være kritiske for liv og helse. Større
ulykker med mange involverte skjer svært sjelden, og kan i ekstreme tilfeller gi katastrofale
konsekvenser. Fokus på ulykkesforebygging, internkontroll for sikkerhet, samt
beredskapstiltak, bidrar til å redusere risikoen.
Tiltak: Årlig kontroll i lekeområder, samt videreføre og forsterke fokus på
sikkerhetsvurderinger i arbeid med barn. For å forebygge ulykker må det være et stort fokus
på å rette opp avvik fra tilsynsetatene.
Sannsynlighet S2

4.2.9

Konsekvens K2

= Risiko R4

Smittevern

a. Pandemisk influensa
Hendelsen inntreffer hvert 20-40 år. (Jamfør svineinfluensa i 2009, samt at en regner at det
har vært 3 pandemier på 1900-tallet). Hendelsen kan ved en alvorlig pandemi (f. eks
tilsvarende spanskesyken), føre til mange dødsfall i kommunen, og gi store problemer med
å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. Å forebygge at hendelsen inntreffer er ikke
mulig.
Tiltak: Det er utarbeidet egen smittevern- og pandemiplan.
Sannsynlighet S1

4.2.10

Konsekvens K3

= Risiko R3

Kriminalitet

b. Terror og sabotasje
Hendelser i den senere tid har vist at terror anslag også kan skje i vår del av verden.
Sabotasje er mer konkret ødeleggelse av objekt for å ramme eier økonomisk, mens terror
ønsker mer å spre frykt for å oppnå et politisk eller religiøst mål.
Sannsynlighet S1

Konsekvens K5

= Risiko R5

c. Skyteepisoder i skolen og blant publikum
Skyte episoder i skolen eller alvorlige volds episoder med farlig våpen er noe vi har vært
forskånet for i Norge i nyere tid. Fra utlandet ser vi omfanget slike alvorlige hendelser kan
få. Det er dessverre grunn til å tro at slike hendelser også vil finne sted i Norge.
Tiltak: Vurderes i samarbeid med politi. Forebyggende tiltak i skolen mot mobbing samt
fokus på inkludering.

11
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Sannsynlighet S1

4.2.11

Konsekvens K5

= Risiko R5

Brann og eksplosjonsvern

d. Storbrann sykehjem, overnattingssted etc.
Dette er ett scenario som kan finne sted for eksempel på Siratun sykestue,
overnattingssteder, forsamlingslokaler med mer. Disse hendelsene inntreffer relativt
sjeldent men det har store konsekvenser nå de inntreffer. Brannobjekter med stort
skadepotensiale er registrert som særskilte brannobjekter og dette utløser tekniske og
organisatoriske krav.
Tiltak: Gjennomføre opplæring og øvelser som gjenspeiler risikoen i objektet. Nok
ressurser i brannvesenet slik at årlig tilsyn kan gjennomføres og kort innsatstid for
brannvesenet.
Sannsynlighet S2

Konsekvens K4

= Risiko R8

e. Brann i tett trehusbebyggelse
Indre havn i Nordevågen består av mye eldre tett trehusbebyggelse. Bebyggelsen er
regulert til «spesialområde bevaring». Det er nasjonale målsetninger å unngå tap av
uerstattelige kulturhistoriske verdier, samt redusere tap av materielle verdier. Denne
bebyggelsen er en svært viktig del av Utsiras identitet.
Tiltak: Det bør utarbeides egen detaljert brannsikringsplan for Indre havn i Nordevågen
som kan inntas i reguleringsplan/bestemmelser for sentrum.
Strenge krav til forebyggende brannvern i bygninger. Forsere utbygging av brannkummer
i området, som tas inn i økonomiplan.
Sannsynlighet S2

Konsekvens K4

= Risiko R8

f. Lyng og Skogbrann:
Det er enkelte skogplantninger og store lyngarealer i kommunen. Disse kan utgjøre en
risiko for bebygd område ved en brann.
Tiltak:
Kontrollert lyngbrenning og tynning av skog er et forebyggende tiltak. I tillegg bør
brannkorpset øve på dette en gang i året.
Sannsynlighet S3

Konsekvens K2

= Risiko R6
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5.0 Grov oversikt over risikobildet i
Utsira kommune
NB. En slik risikomatrise vil på oversiktsnivå være beheftet med betydelig usikkerhet.
Enkelte farer må håndteres og følges opp uansett i forbindelse med arealforvaltning og
planlegging.
Det må også advares mot bruk av risikomatrise på oversiktsnivå for å sette ulike hendelser
opp mot hverandre.
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Utsira 18.april 2013 – AH/AE.
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