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1 Oppsummering og konklusjon
Arbeidet med oppdatering av helhetlig ROS i Drangedal startet opp i desember 2014 og ble avsluttet i
mai 2015. Arbeidsgruppa har arbeidet med mange ulike analysetemaer, men vi har valgt å holde oss
til de 11 som er omtalt i rapporten. Hendelser som Atomulykke, dambrudd, radon og svikt i
avløpssystemet er scenarier som vi har vurdert, men ikke valgt å ta med.
I perioden 2015 – 2017 har en på grunn av klimaendring og økt nedbør sett behovet for at flom blir
tatt inn og omtalt som et eget scenario. Atomulykke er også tatt inn som eget scenario da det har
blitt mer fokus på dette de siste årene.
I noen av de ulike scenariene har vi også tatt med kommunens omdømme. Vi har ikke laget en egen
skala for dette, men det er tydelig at ved visse hendelser så kan det ha mye å si for kommunens
omdømme. Det er også noen scenarier som er mer krevende for den kommunale
tjenesteproduksjonen. Det er heller ikke laget noen skala for dette.
Det har ikke blitt avdekket store nye utfordringer i denne analysen, men vi ser at det er mange
potensielle uønskede hendelser som kan ramme Drangedal.
Flom, bortfall eller svikt i energiforsyningen med påfølgende bortfall av ekom og nødnett er nok den
hendelsen som kan sette kommunen ut av spill. Ved bortfall av strøm er det mange som blir rammet,
trygghetsalarmer vil slutte å virke og mange vil bli uten varmekilde i husene sine. Tilgang til lokal
nett/ internett og fasttelefoni vil bli borte i løpet av få minutter og tilgang til for eksempel
elektroniske journaler vil ikke være mulig. Bortfall av strøm skjer som oftest som en følge av
ekstremvær.
Arbeidet med overordnet risiko og sårbarhetsanalyse er et kontinuerlig arbeid og rapporten må være
et levende dokument. Når en ser at situasjonsbilde endres kan det være behov for å gå inn å
oppdatere planverket. En veldrevet kriseorganisasjon er avhengig av en et godt tilpasset og
oppdatert planverk og at det holdes jevnlige øvelser.
En stor takk til en godt sammensatt arbeidsgruppe som har kommet med innspill og bidratt til denne
rapporten. Det har vært en faglig sterk gruppe som har samarbeidet godt.
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2. Beskrivelse av bakgrunn, formål, forutsetninger og avgrensninger
Drangedal kommune utarbeidet en helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i
kommunestyret i 2011. I 2014 var det tilsyn fra Fylkesmannen i Telemark og det ble vist til at den
vedtatte helhetlige risiko og sårbarhetsanalysen ikke var tilfredsstillende utført.
I oktober 2014 gav Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut en ny “Veileder for
helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i kommunen”. Denne er brukt i revisjonen av overordnet Risiko
og sårbarhetsanalyse for Drangedal kommune.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt beskriver minimumskrav til hva en helhetlig ROS skal
inneholde. Punktene er listet opp her:
a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for
kommunen
c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse
og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter hendelsen har inntruffet
f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge er basert på prinsippene om ansvar, nærhet,
likhet og samvirke. Dette betyr at kommunens ulike ansvarsområder skal ivareta nødvendig
samfunnssikkerhet og beredskap for å kunne opprettholde sin virksomhet, også når den utsettes for
påkjenninger. Organiseringen av beredskapen skal være mest mulig lik ordinær organisering, og
hendelser skal håndteres på lavest mulig nivå.

Ansvarsprinsippene
Ansvarsprinsippet; den myndighet som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise.
Nærhetsprinsippet; en krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
Likhetsprinsippet; organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
Samvirkeprinsippet; myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best
mulig samvirke mellom relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskaps og
krisehåndtering.

3. Mandat for arbeidet
Prosjektgruppen gis et mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Drangedal
kommune og dokumenterer resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging for kommunens arbeid
med samfunnssikkerhet og beredskap. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal
imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

5

Formål
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er:





Gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen og hvordan de påvirker
kommunen
Avdekke sårbarhet og gjensidig avhengigheter
Foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres
Gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap

Organisering, roller og ansvar










Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens ledelse
Rådmannen og hans ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Beredskapskoordinator er
prosjektleder og setter sammen en prosjektgruppe (arbeidsgruppe) fra de ulike
kommunalområder. Ved behov tar en kontakt med eksterne aktører.
Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge å gjennomføre den helhetlige risiko og
sårbarhetsanalysen.
Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis
Kommunen forplikter seg til aktiv deltagelse i de ulike aktivitetene i prosjektet
Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med gjennomføringen
Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen,
inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse
Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko og sårbarhetsanalysen.
Eksterne aktører som har vært kontaktet og har bidrat i arbeidet med overordnet ros har
vært: Vestmar sikringsradiolag, Nødnett, Gautefall skisenter, Nissedal kommune,
Lensmannen i Drangedal, Jernbaneverket, Skien brannvesen og skogbranntroppene,
Tokedølen AS, Statens veivesen. Ingen av disse har sittet i arbeidsgruppe, men en har hatt
kontakt via e-post, telefonsamtaler og møter.

Budsjett og tidsplan



Prosjektet har oppstart uke 50 i 2014 og ferdig rapport skal være klar til uke 20 i 2015.
Rapporten skal være behandlet i kommunestyret 11. juni. 2015.
Arbeidet skal utføres innenfor normal arbeidstid og vil ikke føre til økte kostnader.

4. Kommunebeskrivelse for Drangedal kommune
Målet med ROS – analysen for Drangedal kommune er å gi en overordnet oversikt over risiko og
sårbarhet i kommunen, et lokalt risikobilde.
Bakgrunnen er kommunens ansvar for å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og
materielle verdier. Analysen skal være et verktøy for ledelsen i Drangedal kommune ved å gi et
grunnlag for beslutninger om oppfølging av de risikovurderinger som analysen avdekker.
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Ved en ROS analyse gis ikke bare kommunen en oversikt over hvilket ansvar som man har på
området samfunnssikkerhet og beredskap, men også en statusoversikt over kommunens arbeid på
området (analyser, planer, organisering, rutiner ol).
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
kommunen utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende rolle
i alt beredskapsarbeid. I en forholdsvis liten kommune som Drangedal må man også ta høyde for at
ved en alvorlig hendelse så kan personer i den daglige organiseringen av ulike oppgaver eller
kriseledelsen bli rammet.
Kommunen vil i forbindelse med beredskapsplikten ha fire forskjellige roller:
1.
2.
3.
4.

En virksomhet som leverer tjenester
Et geografisk område
Planmyndighet i det geografiske området
Pådriver for andre tjenesteleverandører som leverer strøm, tele, forsyninger osv. i området

1. januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. ”Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Forskrift om
kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 7. oktober 2011.
Det nye i loven er at kommunen pålegges en generell beredskapsplikt, noe den tidligere ikke har hatt.

Lokale forhold
Drangedal er skogkommunen i Telemark. Med sine 1062 km² er kommunen stor i areal.
Administrasjonssenter er Prestestranda. Her er offentlige kontorer lokalisert. I tillegg finner du
sjukeheim, bokollektiv, FH- boliger og omsorgsboliger i sentrum. Det er også tilrettelagte leiligheter
for mennesker som fortsatt kan bo alene med et minimum av offentlig tilsyn som hjemmesykepleie. I
sentrum ligger også de fleste butikker og lokalbanken. Lensmannskontoret er per i dag åpent 2 dager
i uka. Den største barnehagen Heirekshaug barnehage og Drangedal 10 årige skole med kulturhuset
Tokestua og Idrettshall ligger her.
Befolkningsmessig kan en se for seg Drangedal kommune som en stjerne. I midten har en sentrum,
Prestestranda, så strekker det seg armer med bebyggelse ut til hvert hjørne av kommunen. Mange
bor i de mindre bygdesamfunnene Kroken, Henseid, Kjosen, Bostrak, Gautefall og Tørdal. Det er mye
spredt boligbygging. Det er også barnehager og grendeskoler i Kroken og Tørdal i tillegg til
barnehage og skole i sentrum. Til sammen er det 181 barnehagebarn og 495 elever i
Drangedalsskolene.
Drangedal Brannvesen har i dag en styrke på 17 personer, inkludert leder beredskap og brannsjef.
Brannstasjon er lokalisert på Stemmen i Drangedal sentrum. Brannvesenet har de siste år fått en del
nytt teknisk utstyr og det er satt av midler til opplæring for brannkorps. Drangedal kommune inngikk
i 2014 en avtale med Skien brannvesen om tilsyn av brannobjekter og boliger.
En stor del av Drangedals yrkesaktive befolkningen pendler til nabokommunene Skien, Porsgrunn,
Bamble og Kragerø. Det er også mange som pendler offshore og til andre kommuner. Drangedal
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kommune er en viktig arbeidsplass for de som jobber i Drangedal. I tillegg kommer flere større og
mindre bedrifter som sysselsetter folk.
Det er ikke lenger industri i Drangedal.
Skogen har alltid vært viktig for Drangedal og dens befolkning. Tidligere sysselsatte skogen og
tømmerfløtingen store deler av Drangedals befolkning. Tidligere var vann og vassdrag
hovedtransportåren gjennom kommunen og ut mot kysten og Kragerø.
For å komme til Drangedal er det mange innfartsveier. Den mest trafikkerte er Fylkesvei 356 fra
Skien/ Porsgrunn. Denne kommer inn på fylkesvei 38 som kommer fra Kragerø/ Sannidal og E18 og
går videre mot Vrådal. Øvre østre deler av Tørdal har også forbindelse over mot Fjågesund/ Kviteseid
på fylkesvei 304. Man kan også komme inn til Drangedal fra Nome på fylkesvei 109 over Lundeheia.
Fra Nissedal er det Fylkesvei 358 som går over Gautefallheia ned til Bostrak. For kommunen utgjør
det en risiko og ha så mange veier inn til kommunen, men samtidig gjør det at vi ikke så lett blir
avskåret fra omverdenen om det skulle skje en større hendelse ved en av hoved innfartsveiene våre.
Vi har flere muligheter for å få tilkjørt forsyninger ol til alle deler av kommune.
Gjennom hele kommunen går Sørlandsbanen. Denne har to stoppesteder i kommunen, Drangedal og
Neslandsvatn. I tillegg har Jernbaneverket i sine planer for transport av farlig gods på jernbane
vedtatt å benytte 3 områder i Telemark som stoppesteder for godstog med mindre lekkasje. Et av
disse stedene ligger i Drangedal, Nakksjø stasjon. Det er et bolighus i nærheten av stasjonen der
kommunen må vurdere evakuering dersom det skulle stoppes et tog der med en mindre lekkasje.
Ved en evakuering vil det være Politiet som iverksetter dette, kommunen må i tilfelle stille med
husrom.
Innbyggertallet i Drangedal er per 1.1.2017 var 4.148 personer. Hovedparten av innbyggerne bor i
eller i nærheten av Prestestranda. I tillegg bor det mange ute i de ulike bygdesamfunnene. En fordel
med de fleste bygdesamfunnene er at de har to veier som fører inn. Det er kun et unntak, Kjosen, her
har de øvre delene kun en innførselsvei.
Drangedal har en høyere andel eldre over 80 år, enn både Telemark og landet for øvrig. Det er en
stor andel aleneboende eldre. Kommunen har tilrettelagt med forholdsvis mange omsorgsboliger for
eldre i sentrum, men også innenfor denne gruppen er det betydelig spredt bosetting. Rett i overkant
av 200 personer over 80 år mottar helse- og omsorgstjenester. Ca. 15 % av disse har plass på
sykehjem, ca. 20 % har tildelt bolig og ca. 60 % har tildelt hjemmetjenester.
Befolkningsframskrivingen viser at andelen 80 år og eldre har en nedgang fram mot 2021, for
deretter å øke vesentlig. Andelen eldre mellom 70 og 80 år vil øke med 50 % fram mot 2026.
Drangedal er også en besøkskommune med rundt 1000 fritidsboliger. Gautefallheia og Toke er
turistsatsningsområder i Drangedal. På Gautefallheia befinner mesteparten av fritidsboligene seg,
mens det også blir flere og flere langs Toke. På Gautefall har man også større leilighetsbygg med de
utfordringer dette kan by på i forhold til blant annet brann. I tillegg er det skisenter med Norges
beste skiheis og hotell. På Toke har det vært økende småbåttrafikk de siste årene og det har også
kommet en egen turistbåt som går faste ruter og charter turer.
Siste års erfaringer og forskning viser oss at klima- og naturbaserte hendelser er økende. Klimaet i
Norge blir våtere, varmere og villere. En har sett en økning de siste årene med økende tilfeller av
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ekstremvær og mye vann i vassdragene i kommunen. Det har da blitt flere oversvømte veier og en
utsatt bru har måtte blitt stengt for transport. Dette har ført til at områder blir isolert, da begge veier
inn har blitt stengt på grunn av vann. Kommunen får gode varslinger når det meldes mye nedbør og
kan derfor ta sine forhåndsregler i forhold til hjemmeboende med behov for tjenester fra
kommunen.
Klimaendringer medfører at man i større grad må legge vekt på naturhendelser generelt. Dette er
viktig å ta høyde for spesielt i planleggingsarbeidet i kommunen.
Ekstremvær er tatt med i overordnet ROS. Vi skal se på lokale scenarier, og mange av scenariene får
høyere risiko dersom de skulle inntreffe i sammenheng med ekstremvær. Infrastruktur som vann,
samferdsel og energitilførsel er kritiske områder som medfører store konsekvenser ved svikt. Det er
derfor viktig med tilstrekkelig beredskap dersom det oppstår en uønsket hendelse knyttet til
ekstremvær.
Menneskeskapte hendelser er noe vi må ta høyde for at kan skje. I et samfunn der det skjer mer og
mer terrorisme, ran, innbrudd, cyber-angrep, overfall og organisert kriminalitet må man ta høyde for
at dette kan skje i vår kommune. Av menneskeskapte hendelser er det vanlig å skille mellom villede
ondsinnede hendelser og ikke- villede hendelser. Det er i dag et større fokus og oppmerksomhet
knyttet til radikalisering og ekstremisme og disse nye samfunnstrekkene må kommunen ta hensyn til
i sin helhetlige ROS analyse.
Analysen har i utgangspunktet et kommuneperspektiv, men vil til en viss grad også måtte omfatte
virksomhet utenfor kommunens grenser som kan påvirke kommunen. Den har hovedfokus på større
hendelser som har et omfang som gjør at kommunens kriseledelse blir involvert. Vi snakker om kriser
som skiller seg vesentlig fra de hendelser som rutinemessig håndteres i det daglige uten behov for
ekstraordinær innsats. Større hendelser vil i denne sammenheng typisk kunne berøre et større antall
personer, flere sektorer, og som fordrer en ekstraordinær og koordinert innsats, spesiell kompetanse
og langvarig innsats.

5 Organisering
Mandatet la føringer for organiseringen av arbeidet med overordnet Ros-analyse for Drangedal
kommune. Arbeidet har hatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Beredskapskoordinator har
fungert som prosjektleder.

Styringsgruppens medlemmer
Jørn Chr. Knudsen, rådmann
Hilde Molberg, kommunalsjef helse og velferd
Arne Ettestad, kommunalsjef plan, næring og kultur
Erling Brauti, kommunalsjef oppvekst og undervisning (til 1.februar 2015)
Erling Laland, kommunalsjef oppvekst og undervisning (ny fra 1. februar 2015)
Jens Arnfinn Brødsjømoen, kommunalsjef økonomi og utvikling
Ingunn Nestestog, HR sjef
Irene Eie, IT ansvarlig
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Arbeidsgruppas medlemmer
Erik Selander Jensen, rådgiver plan, næring og kultur
Nina Moland, rektor Kroken skole
Ivar Skogvold, kommuneoverlege
Irene Eie, IT ansvarlig
Ingunn Nestestog, HR sjef
Hilde Molberg, kommunalsjef helse og velferd
Jan Gunnar Tors, Everksjef – Drangedal Everk.
Hilde Tveit Kirkeby, Beredskapskoordinator og prosjektleder

Arbeidsgruppas hovedarbeidsområde har vært utfylling av analyseskjemaene. Der det har vært
behov har vi tatt kontakt med aktuelle eksterne bedrifter, nødetater og nabokommuner. Det vises
også til referanser bakerst i rapporten.
Arbeidsgruppa har diskutert mange ulike scenarier. Tilslutt har arbeidsgruppa blitt enige om de
scenariene som er med i denne overordnede risiko og sårbarhetsanalysen.
Rapporten lages som en ordinær plan og ikke som en kommunedelplan. Planen har derfor ikke vært
ute til høring.
Beredskapskoordinator har hatt ansvar for oppdatering av planen i 2018.

6 Metode og begreper
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i oktober 2014 sin nye veileder for
helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i kommunen. Denne veilederen er brukt som grunnlag for denne
rapporten og oppsettet er hentet fra veilederen.

Begreper som benyttes i rapporten
Risiko
Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerheten knyttet
til dette.
Sannsynlighet
Sannsynlighet brukes som mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe,
innenfor et tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap
Sårbarhet
Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket
hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsene har
inntruffet (NOU 2000:24). Sårbarhet sier med andre ord noe om hvilken evne systemet har til å
motstå en hendelse, og systemets evne til å tåle en hendelse hvis den først inntreffer. Et system kan i
denne sammenheng være både tekniske delsystemer (for eksempel infrastrukturer) og større
organisatoriske systemer som en kommune.
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Usikkerhet
Usikkerheten knytter seg til om, og eventuelt når en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe og hva
konsekvensene av denne hendelsen vil bli. Angivelsen av usikkerhet handler om
kunnskapsgrunnlaget for risiko og sårbarhetsvurderingen av hendelsen. Er relevante data og
erfaringer tilgjengelige? Er hendelsen/fenomenet som vurderes godt forstått? Er deltagerne enige?
Hvis svaret er “nei” på ett eller flere av disse spørsmålene, vurderes usikkerheten som høy.
Styrbarhet
Styrbarheten sier noe om i hvilken grad kommunen kan kontrollere/ styre risikoen knyttet til en gitt
hendelse. Hvor lett er det å implementere tiltak som reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan
inntreffe? Hvor lett er det å sette i verk tiltak for å redusere konsekvensene av hendelsen, eller tiltak
for å høyne beredskapen? Styrbarheten kan angis med en tredeling; lav, medium eller høy.
Kritiske samfunnsfunksjoner
Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta
befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens grunnleggende
behov.
Samfunnsverdier og konsekvenser
Når vi skal vurdere de ulike hendelsenes konsekvenser, knyttes disse opp mot samfunnsverdiene liv
og helse, stabilitet, natur og miljø og materielle verdier. Disse består igjen av konsekvenstyper. Se
tabell.

TABELL 1 Kritiske samfunnsfunksjoner relevant for Drangedal Kommune
Kritiske samfunnsfunksjoner
1. Forsyning av mat og medisiner
2. Ivaretakelse av behov for husly og varme
3. Forsyning av energi
4. Forsyning av drivstoff
5. Tilgang til elektronisk kommunikasjon
6. Forsyning av vann og avløpshåndtering
7. Fremkommelighet for personer og gods
8. Oppfølging av særlig sårbare grupper
9. Nødvendige helse og omsorgstjenester
10. Nød og redningstjeneste
11. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering

TABELL 2 Samfunnsverdier og konsekvenstyper
Befolkningens sikkerhet og trygghet
Samfunnsverdi
Konsekvenstyper
Liv og helse
Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
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Kommunens omdømme*
Kommunal tjenesteproduksjon*
Natur og miljø
Langtidsskader på naturmiljø
Langtidsskader på kulturmiljø/kulturminner
Materielle verdier Økonomiske tap
*Kommunens omdømme og kommunal tjenesteproduksjon er tatt med i noen av analyseskjemaene,
da dette er noe som blir berørt nettopp med disse hendelsene. Det er ikke utarbeidet en egen skala
for dette.
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7. Identifisering av uønskede hendelser
Arbeidsgruppa har brukt disse kriteriene for å identifisere uønskede hendelser:
Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser
Uønskede hendelser som berører flere sektorer og ansvarsområder og som krever samordning
Uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære
rutiner og redningstjeneste
Uønskede hendelser som skaper stor frykt og bekymring i befolkningen
For å kunne velge ut de mest aktuelle uønskede kriserelaterte hendelsene i Drangedal kommune har
vi brukt:
- Overordnet Risiko og sårbarhetsanalyse for Drangedal kommune fra 2012
- Nasjonalt risikobilde (DSB 2014)
- Risiko og sårbarhetsanalyse for Telemark, Fylkesmannen i Telemark 2012, senere revidert
- Aktuelle hendelser lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- Medlemmer av arbeidsgruppe og styringsgruppe Drangedal kommune

Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha
betydning for kommunen
Drangedal grenser mot Bamble, Porsgrunn og Skien som alle har gjennomført helhetlige
sårbarhetsanalyser fra 2014 og frem til i dag.
Nissedal kommune holder på med oppdatering av sin overordnet ROS og den skal være ferdig
sommeren 2015. Det er laget et felles scenario med Nissedal knyttet til brann i Gautefallområdet.
Dette er et felles område med mye fritidsbebyggelse i begge kommuner, samt flere leilighetsbygg og
et hotell som skal settes i drift igjen.
Bamble og Porsgrunn har storindustri som kan påvirke Drangedal ved uhell. Det vil nok i første rekke
dreie seg om at utsatte mennesker kan bli evakuert til Drangedal.
Det som rammer oss mest vil nok være klimabaserte forhold knyttet til ekstremvær. Dette rammer
aldri bare en kommune. Det vi er mest utsatt for er mye nedbør og ekstremvær med sterk vind som
gir svikt i energiforsyningen og EKOM. Begge scenarier er beskrevet i egne analyser.

Fremtidige risiko og sårbarhetsfaktorer
Det er i dag et høyrere fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i alle ledd i kommunen. Det en ser
er at det er økende frekvens av menneskeskapte, ondsinnede handlinger. Det er liten tvil om at vårt
land vil bli rammet av terrorhandlinger og sabotasje i tiden som kommer.
Det har de siste år vært flere tilfeller av ekstremvær. Spesielt kraftig vind har ført til svikt i
energiforsyningen med at trær blåser over linjene og strømmen blir borte. Et lokalt everk med
mannskaper med god lokalkunnskap har så langt ført til at feil på linjene har blitt rettet relativt fort
og de fleste husstander har strømmen tilbake innen 12 timer. Store snøfall og isgang på linjene kan
også føre til strømutfall.
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En har også sett økt nedbør fører til flom i vassdragene i kommunen. Dette fører igjen til
problematikk med stengte veier og problemer for skolebussen å komme til og fra skolen, vanskelig
for hjemmesykepleie å komme ut til de som trenger hjelp og vanskeligheter for nødetatene å komme
frem. God varsling fra Meterologisk institutt med store nedbørsmengder gjør at kommunen i forkant
kan gjøre tiltak for å bedre situasjonen.
Kortere vintre med mindre snø kan føre til at barmarksperioden blir lengre med de utfordringer det
gir i forhold til brann. Det er viktig at folk er aktsomme med bruk av ild i skog og mark hele året.
Sykdomsutbrudd og pandemier som vanskelig lar seg behandle ser vi også økte tendenser til. Slike
hendelser vil også kunne bli en realitet i Norge og i Drangedal kommune. Økt reiseaktivitet på tvers
av landegrensene øker risikoen for smittsomme sykdommer.
Vi har gjort oss mer avhengige av elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder ikke bare for å
kommunisere med hverandre, men sårbar elektronikk styrer produksjonsprosesser, alarmsystemer,
bankvirksomhet og trafikkovervåkning for å nevne noen. Bortfall av E- kom er tatt med i scenario
bortfall / svikt i energiforsyningen i vår helhetlige ROS. Tendensen er at vi blir mer og mer avhengig
av at det fungerer og at et bortfall derfor vil bli mer dramatisk i årene som kommer.

Hvordan ulike risiko og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
Det er viktig å være bevisst på at en uønsket hendelse kan utløse følgehendelser. Dette vil være
tilnærmet likt for alle kommuner med vår størrelse. Et eksempel er et kraftig snøfall vinterstid
kombinert med sterk kulde kan medføre langvarig bortfall av energi i områder fordi ledningsnettet
blir betydelig ødelagt og reparasjoner tar tid grunnet vanskelig fremkommelighet. Dette kan igjen
føre til at sjukeheimen blir uten strøm og at en må evakuere de som bor der til steder der en kan fyre
med ved. Her er det også viktig å tenke på de syke og gamle som bor i hus uten muligheter for å fyre
med ved. Disse må evakueres. Det er viktig at Kriseledelsen har et spesielt fokus på slike
følgehendelser.

8. Risikoanalyse og sårbarhetsvurdering
I arbeidet er det foretatt vurderinger av hvilke hendelser som kan inntreffe, sannsynligheten for at de
inntreffer og hvilke konsekvenser disse hendelsene kan få. Sårbarhetsvurderingen tar utgangspunkt i
systemene som utsettes for hendelser (påkjenninger). Systemene kan være både tekniske
delsystemer (for eksempel infrastrukturer) og større organisatoriske systemer (som for eksempel en
kommune).
Sårbarhetsvurderingen skal si noe om hvor motstandsdyktige systemene er for påkjenninger og
evnen til gjenopprettelse. Hva tåler de, og når svikter de? Egenskaper både ved hendelsen og
systemet som rammes påvirker sannsynligheten for at uønskede hendelser skal skje, og hvilke
konsekvenser disse hendelsene får dersom de inntreffer. Figuren under beskriver prosessen, fra
forebyggende tiltak til hendelser inntreffer og hvilke konsekvensreduserende barrierer som finnes.
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Konsekvensreduserende
barrierer

Sannsynlighetsreduserende
barrierer

Konsekvens
1

Årsak 1

Konsekvens
2

Årsak 2

Uønsket
hendelse
Årsak 3

Konsekvens 3

Usikkerhet

Årsak 4
Sårbarhet

Konsekvens 4
Sårbarhet
Usikkerhet

Figur 1: Sløyfediagram som beskriver prosesser før og etter en uønsket hendelse

9 Identifikasjon av risikoreduserende tiltak
Eksisterende risikoreduserende tiltak fremkommer for hver hendelse på det enkelte analyseskjema.
Forslag til ny og /eller endrede tiltak fremkommer også på skjemaene. I tillegg presenteres disse
samlet i del 13 av rapporten.

10 Fremstilling av risiko og sårbarhetsbildet
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A. Svikt eller stans i energiforsyningen med bortfall av e-kom og nødnett
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.

A Uønsket hendelse

Svikt eller stans i Energiforsyningen med bortfall
av e-kom og nødnett

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Bortfall av energiforsyning i Drangedal sentrum på vinteren i 20 minus, med dertil bortfall av e-kom
og nødnett i 12-24 timer.
Årsaker
Vind og/eller snølast på linjer fører til at strømmen blir borte. Når strømmen blir borte forsvinner
også e-kom. Nødnett vil kunne bli borte etter 8 timer.
Identifiserte eksisterende tiltak
Everkets planer med alternative innmatinger og egen kraftproduksjon fra Suvdøla.
Alle basestasjoner til Nødnett har 8 timers batterikapasitet ved strømutfall og 15 % av stasjonene har
inntil 48 timers reservestrøm.
Nødnett er bygget med flere redundans og sikkerhets-mekanismer.
Ved bortfall av basestasjoner kan nødnett fungere fra radio til radio og de fleste kjøretøy monterte
radioene kan fungere som lokale basestasjoner med begrensede funksjonalitet
UPS kjører servere/ systemene kontrollert ned, men all tilgang til lokalnett/ internett og fasttelefoni
forsvinner på få minutter.
Basestasjonen på Lyngbærheia har batterikapasitet til å drifte i flere døgn. Via sikring 12 kan vi
kommunisere med store deler av kommunen via sikringsradio og også 110- Telemark.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

X
1 gang i løpet av 10 til 50 år
Begrunnelse for sannsynlighet
Dette opptrer ofte hvert år, men da i en begrenset tidsperiode, ofte fra 5 til 30 minutter til alternativ
innmating er etablert. Lengre utfall en 12-24 timer i sentrum er ikke registrert siste 30 år men blir
vurdert i denne analysen.
Sårbarhetsvurdering
Klimaendringer og ekstremvær fører til større utfordringer i forhold til utfall av strøm.
Lokalt everk med mannskaper med god lokalkunnskap samt flere muligheter for alternative
innmatinger gjør at en står bedre rustet dersom strømmen blir borte.
Det er muligheter for å styre strømmen til de bygg der det er mest kritisk innen noen timer.
Ved bortfall av strøm vil e-kom forsvinne og all tilgang til lokalnett/ internett og fasttelefoni bli borte i
løpet av få minutter.
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Kommunal
tjenesteproduksjon
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Natur og miljø

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5 Forklaring
X
Dette vil trolig ikke føre til dødsfall
X
Lite trolig med skader og sykdom, men
trygghetsalarmer vil ikke være i drift.
X
Mindre enn 1 døgn og inntil 200 personer
blir berørt
X
Over 1000 personer i en dag.
X

Krever mer av tjenesteutøvelse.

X
Ingen konsekvens
X

Hendelsen vil trolig ikke føre til verken dødsfall eller skader. Inntil 200 personer kan bli berørt og
mangle spesielt varme og medisiner. Det vil føre til forstyrrelser i dagliglivet og det vil bli mer behov
for kommunal tjenesteproduksjon.
Behov for
befolkningsvarsling

Ja, det er behov for varsling.

Behov for evakuering

Kan være behov for evakuering av hjemmeboende eldre og syke uten
ildsted og brukere med trygghetsalarm
Begrunnelse
Erfaringer med bortfall av strøm og e-kom i kortere perioder. Relevante
data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og det er stor
enighet blant ekspertene.

Usikkerhet

Lav

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse
Ved å ha gode planer og god beredskap vil en fortere komme tilbake til
normal situasjonen.
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Forslag til tiltak
Identifisere hjemmeboende risikopasienter raskt og sikre oppfølging av disse.
Sikre strøm til varme i bofellesskapene
Nødaggregat til kommunehuset som kan sikre e-kom ved behov
Samband, kobberløsning fra telenor + jaktradio/ sikringsradio
Informasjon, bruk av radio
Gass til varme
Lokaler med vedfyring
Vannforsyning
Drivstoff
Skole, SFO, barnehage (varme)
Nødnett skal være bygget for å kunne tåle bortfall i 8 timer. 15 % av basestasjonene i inntil 48 timer.
Alle basestasjoner bør bygges for batterikapasitet i 24 timer.
Lokal nett/ internett og fasttelefoni blir borte etter få minutter. Eks tilgang til elektroniske
pasientjournaler vil ikke være mulig.
Utøve beredskapsledelse uten strøm og e-kom
Overførbarhet
Kan brukes ved utfall av strøm i alle deler av kommunen over kortere og lengre tid.
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B. Brann i leilighetsbygg på Gautefall
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
B Uønsket hendelse
Brann i leilighetsbygg på Gautefall
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det oppstår brann i et av leilighetsbyggene i Club Gautefall på Gautefall. Leilighetene her er både i
privat eie og blir leid ut via Gautefall Skisenter AS. Vi har tatt utgangspunkt i de 70 leiligheter som
Gautefall Skisenter AS leier ut.
Årsaker
Menneskelige årsaker som uforsiktig bruk av ild/ lys/ røyk
Identifiserte eksisterende tiltak
Det er for samtlige utleieleiligheter gjennom Gautefall Skisenter As utarbeidet i 2015; Rømningsplan,
branninstruks og hvordan ringe brannvesenet på 4 språk. I tillegg er det ved hver hovedinngang satt
opp en orienteringsplan til brannvesenet.
Varslingssystem på e-post og sms. Vinterhalvåret egen vakttelefon Gautefall 24/7. Sjekker først og tar
så kontakt med 110-sentralen dersom det er behov.
Det er eiers ansvar å påse at rømningsplan og branninstruks er på plass.
Brannhydranter med slokkevann på Gautefall.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Høy

Begrunnelse for sannsynlighet
Sannsynligheten er satt til høy siden dette er noe som vil kunne skje. Det har siden leilighetene kom i
2001 kun vært et enkeltstående tilfelle av brann. Dette var i en enkeltstående hytte ved siden av
leilighetsbyggene.
Sårbarhetsvurdering
Brann i leilighetsbygg på Gautefall kan medføre dødsfall og skader. Med innføring av nytt Nødnett vil
det på grunn av avstanden mest sannsynlig være brannvesenet fra Nissedal som rykker først ut ved
en alarm. Drangedal brannvesen vil også komme til stedet, men har litt lengre vei.
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Stabilitet

Natur og miljø

1 2 3 4 5 Forklaring
X
1 - 2 dødsfall
X
3-5 skadde
X
Mindre enn 50 personer i mindre enn 1
dag
X
Mindre enn 50 personer i mindre enn 1
dag
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Materielle
X
Mindre enn 100 millioner
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens
Det er en sannsynlighet for at dette kan skje og det vil kunne skje både dødsfall og skadde. Hvor
mange er vanskelig å anslå, men vi har valgt å legge oss på kategori 2 både på dødsfall og skader.
Behov for
befolkningsvarsling

Kan være behov for varsling i mindre avgrenset område. Kommunen har
UMS varslingssystem, men kun adressebasert.

Behov for evakuering

Vil være behov for evakuering av de som er i aktuelt leilighetsbygg og ved
fare for spredning til nabobygg vil det også være behov for evakuering av
de som oppholder seg der.
Begrunnelse
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Usikkerhet

lav

Styrbarhet

høy

Begrunnelse
Gode rutiner for brannsikkerhet og varsling.

Forslag til tiltak
Følge opp og oppdatere planverk ved behov
Gode branninstrukser
Overførbarhet
Overførbart til andre områder med leiligheter og hytteområder.
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C. Brann på Drangedal sjukeheim
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
C Uønsket hendelse
Brann på Drangedal sjukeheim
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det oppstår brann på et beboerrom på Drangedal Sjukeheim.
Årsaker
Beboer som røyker og det tar fyr.
Identifiserte eksisterende tiltak
Hvert beboerrom er bygd som egen branncelle med 30 minutters forsinkelse.
Flammesikre tekstiler.
Sprinkelanlegg.
Gode beredskapsplaner på brann og evakuering.
Direktevarsling til Drangedal Brannvesen via 110-sentralen i Skien.
Innsatsstid innen 10 minutter.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

X Svært høy
Begrunnelse for sannsynlighet
Erfaring med branntilløp de siste 10 år
Sårbarhetsvurdering
Vil ikke få store konsekvenser for videre drift av sjukeheim. Den fløy der brannen oppstår vil bli
berørt, men mest sannsynlig kunne tas i bruk igjen kort tid etter hendelsen. Resterende deler av
sjukeheimen vil være i ordinær drift.
Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi
Liv og helse
Stabilitet

Natur og miljø

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5 Forklaring
X
1-2 dødsfall
X
3 – 5 skadde
X
Mindre enn 50 personer i mindre enn 1
dag.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
X

Under 100 millioner kr

Kan føre til 1-2 dødsfall og 3-5 skader i forbindelse med røyk og evakuering. Grunnleggende behov vil
ikke berøres.
Behov for
befolkningsvarsling

Nei
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Behov for evakuering

Ja av berørt fløy

Usikkerhet

lav

Begrunnelse:
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Styrbarhet

Høy

Begrunnelse:
Det er restriksjoner og kontroll av røyking på beboerrom.

Forslag til tiltak
Opprettholde gode planer for brannvern og holde øvelser
Overførbarhet
Kan overføres til lignende boformer
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D. Menneskeskapt tilsiktet hendelse – skyting på skole
Helhetlig ROS – Analyseskjema
Nr.

D Uønsket hendelse

Menneskeskapt tilsiktet hendelse – skyting på
skole

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
De siste årene har det vært alvorlige voldshandlinger knyttet til skoler i utlandet. I Newport i USA ble
26 personer drept, i Tyskland 16 personer drept og i Finland 10 personer drept. Dette har i disse
tilfellene vært en ung mann som har ankommet skolen, hatt med seg et eller flere våpen og ganske
målrettet skutt lærere og elever. Gjerningsmannen tar deretter ofte sitt eget liv (eller blir skutt).
Norge er nr. 11 i verden på statistikken over land med mest privateide våpen, det finnes 1,3 millioner
våpen i private hjem i Norge. Mange av disse finner man i Telemark. I tillegg er det mange ikkeregistrerte våpen i Norge.
Det har ikke vært tilsvarende episoder i Norge (hvis man ser bort fra 22 juli), men det har vært
alvorlige trusler og enkelte voldsepisoder.
Årsaker
Felles for omtrent alle tilsvarende episoder i utlandet er at de utføres av unge menn 16-22 år, som
sliter med ensomhet, manglende sosial inkludering og at de har en eller flere psykiske lidelser. Stor
tilgang til våpen gjør også at det statistisk er større mulighet for både drap og selvmord.
Psykiske lidelser er økende i befolkningen, også blant ungdom. De aller fleste psykiske lidelser er
ufarlige for andre personer, men det vil alltid være en andel personer med alvorlige psykiske lidelser
som kan utgjøre en fare for andre. Det er også ofte rus involvert.
Identifiserte eksisterende tiltak
Politiet har gitt ut en veileder i beredskapsplanlegging – Alvorlige hendelser i barnehager og
utdanningsinstitusjoner. Det er utarbeidet nasjonalt lovverk for oppbevaring og transport av våpen og
ammunisjon.
Politiet har utarbeidet en objektplan for Drangedal 10 årige skole.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

X
1 gang i løpet av 50 til 100 år
Begrunnelse for sannsynlighet:
C er valgt ut fra samfunnsutviklingen med økende psykiske lidelser, økende radikalisering, flere
ungdommer som kommer fra voldsdominerte kulturer.
Samtidig så har aldri forekommet en skoleskyting i Norge. Det fremstår derfor ikke som akutt fare.
Sårbarhetsvurdering
Det vil være drepte og skadde- elever og lærere. Det vil medføre stor frykt og kaos blant de
gjenlevende. Situasjonen på skolen vil være uavklart over lengre tid fordi man ikke vet hvor
gjerningsmannen befinner seg. Det vil være politiet som skal håndtere selve voldsepisoden, men
kommunen må være forberedt på mange oppgaver knyttet til elever, medelever, lærere, pårørende,
media osv. Også folk i nærområdet vil bli berørt gjennom behov for evakuering og avsperring av
området. Samarbeid opp mot legevakt og sykehus for håndtering av skadde.
Behov for hurtig informasjon til andre skoler i distriktet og lokalsamfunnet
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Kommunens
omdømme

Stabilitet

1 2 3 4 5 Forklaring
X
6 – 10 døde
X
6-20 skadde
X
Ikke berørt
X
X

Kommunal
tjenesteproduksjon

Natur og miljø

Langtidsskader – natur
og miljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

X

Nærområdet kan bli avsperret og
evakuert
Viktig at kommunen håndterer en slik
hendelse profesjonelt med tanke på
omdømme i etterkant av episoden.
Langvarig tap av på den aktuelle skolen,
kortvarig tap på andre skoler. Flere vil
sannsynlig vis ha behov for profesjonell
hjelp som psykolog o.l.
Ikke relevant
Ikke relevant

X

Under 100 millioner kr.

Med erfaring fra episoder i utlandet, ser det ut som om slike hendelser kan ramme 6 – 10 drepte og 6
– 20 sårede. En slik hendelse vil medføre en stor utrygghet for befolkningen og en form for
«unntakstilstand» i en kort periode. Samfunnet vil likevel bruke lang tid på å hele de skadene som
har oppstått, jf. Utøya.
Behov for
befolkningsvarsling
Behov for evakuering
Usikkerhet

lav

Styrbarhet

Lav

På den aktuelle skole: Behov for meget hurtig varsling.
I nærområdet: Beboere og andre som oppholder seg der.
Til pårørende og andre skoler, samt presse/media.
På selve skolen- avhengig av situasjonen.
I nærområdet - kan skje etter ordre fra politiet.
Begrunnelse
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.
Begrunnelse
Kommunen kan i liten grad påvirke selve situasjon, kun det som skjer i
ettertid.

Forslag til tiltak:
Politiet er pålagt å lage objektplaner for alle 10 årige skoler i Norge.
Det bør jobbes for å lage slike planer i alle barnehager og skoler i Drangedal.
Overførbarhet:
Slike hendelser og tiltak er delvis overførbart til andre skoler og etater, slik som NAV, barnevern og
rus og psykiatri.
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E. Større jernbaneulykke
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
E Uønsket hendelse
Større jernbaneulykke
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Avsporing og/eller tog mot tog i et område med dårlig veiforbindelse og radiodekning.
Årsaker
Menneskelig svikt
Stein / gjenstander på skinnegang
Identifiserte eksisterende tiltak
Beredskapsplan område Sør
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Høy

Begrunnelse for sannsynlighet
Dårlig vedlikehold av fjellskjæringer og skinne/ jernbanenett
Nesten ulykke for kort tid tilbake
Sårbarhetsvurdering
Vil føre til at kommunen må samle Kriseledelsen og opprette EPS. Innkalling av psyko-sosialt
kriseteam. En større hendelse vil bli organisert på et høyere nivå, men kommunen er ansvarlig for
drifting av EPS.
Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi
Liv og helse
Stabilitet

Natur og miljø

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5
X
X
X
X

Forklaring
Mer enn 10 dødsfall
Over 100 skadde
Mindre enn 50 personer i mindre enn en
dag
Mindre enn 50 personer i mindre enn en
dag
Ikke relevant
Ikke relevant

X

100-500 millioner kr

En ulykke på jernbanen kan føre til mange dødsfall og mange skadde.
Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering

Ved brann i togsett nær bebyggelse behov for evakuering

25

Usikkerhet

Lav

Begrunnelse
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse
Kommunen kan være pådriver for vedlikehold langs jernbanen

Forslag til tiltak
Oversikt over veiadkomst til jernbanen
Fokus på sikkerhet ved jernbanen/ jernbaneoverganger
Overførbarhet
Ikke aktuelt
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F. Større veitrafikkulykke
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
F Uønsket hendelse
Større veitrafikkulykke
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Skolebuss full av skolebarn kjører utfor veien / i fjellvegg. Store skader.
Årsaker
Trafikale forhold, vei og føre, hindringer i veien, møtende trafikk.
Illebefinnende hos bussjåfør/ menneskelig svikt
Identifiserte eksisterende tiltak
Bruk av bilbelte i buss.
Godt veivedlikehold
Beredskapsplaner
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

X
Høy
Begrunnelse for sannsynlighet
Det er mye kjøring av skolebarn og sannsynligheten for at en ulykke vil skje er høy.
Sårbarhetsvurdering
Vil føre til at kommunen må etablere kriseledelse, oppretting av EPS, innkalling av psyko-sosialt
kriseteam.
Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi
Liv og helse
Stabilitet

Natur og miljø

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

1 2 3 4 5 Forklaring
X
1-2 dødsfall
X
60- 20 skadde
X
Mindre enn 50 personer i mindre enn 1
dag
X
Mindre enn 50 personer i mindre enn 1
dag
Ikke relevant
Ikke relevant

Materielle
X
Under 100 millioner
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens
Dødsfall kan forekomme og mange skadde. Skolen vil måtte øke sin innsats mot de som har vært
involverte, andre medelever og pårørende.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei
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Behov for evakuering

Behov for evakuering ut av buss, men ellers ingen behov for evakuering.

Usikkerhet

Lav

Begrunnelse
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse
Kommunen kan påvirke til gode trafikksikkerhetstiltak

Forslag til tiltak
Gjøre elever oppmerksomme på viktighet av bruk av bilbelte
Kjennskap til rømningsveier i buss
Kjennskap til førstehjelp
God sjåføropplæring
Godt veivedlikehold
Overførbarhet
Til alle andre større hendelser på vei
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G. Større skogbrann i Drangedal
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
G Uønsket hendelse
Større skogbrann i Drangedal
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Etter en lang tørkeperiode kommer det mye vind og uforsiktig bruk av ild fører til at det tar til å
brenne i et større skogområde.
Årsaker
Langvarig tørke på våren med vind
Uforsiktig bruk av ild som sprer seg til et større skogområde
Identifiserte eksisterende tiltak
Godt kvalifiserte mannskaper i lokalt brannvesen
Godt samarbeid med nabokommuner om forsterkninger ved behov
Innkalling av skogbranntroppen og helikopterassistanse på et tidlig tidspunkt

Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

1 gang i løpet av 10 til 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet
Større skogbranner regnes som branner over 100 dekar. 80 % av årlige skogbranner er på under 5
dekar. Med jevne mellomrom får vi større skogbranner i Norge, disse oppstår ofte i år med lengre
tørkeperioder. Den siste store brannen i Norge var Frolandsbrannen i 2008 der 19.000 dekar
produktiv skog ble brent. Den forrige store brannen var i 1992 i Lisleherad der 2200 dekar ble brent.
Sårbarhetsvurdering
Klimaendringer medfører at en forventer mer tørke om større skogbrannfare i deler av Sør-Øst
Norge. En forventer også at skogbrannsesongen vil forlenges.
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Langtidsskader naturmiljø

Natur og miljø

Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5 Forklaring
X
Dødsfall kan forekomme
X
Skader på brannmannskap kan
forekomme
X
Helt avhengig av hvor det brenner og
hvor lenge for å si hvor mange som kan
bli berørt
X
Kan føre til forstyrrelser dersom det
brenner nær bebodde områder
X
Avhengig av størrelse, men en skogbrann
vil føre til skader der og da og så vil
skogen komme tilbake over tid.
X
Sannsynligheten for at det er et
kulturminne der det brenner er liten.
X
Tap for skogeier, men under 100
millioner

Større skogbranner oppstår med jevne mellomrom. Det kan skje at det forekommer dødsfall og
skader på mannskaper som er ute og hjelper til å slokke brannen. Dersom et område brenner, så vil
skogeier få økonomisk tap ved å miste mye produktiv skog.
Behov for
befolkningsvarsling

Dersom det er et større befolket område som er utsatt så er det behov,
hvis ikke, ikke nødvendig.

Behov for evakuering

Dersom brannen truer bebyggelse så vil det være behov for evakuering.

Usikkerhet

lav

Begrunnelse
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse
Kommunen kan ikke styre været og klimaet, men kommunen kan påvirke
slik at en har gode beredskapsplaner og beredskap dersom det skulle
oppstå en større skogbrann.

Forslag til tiltak
Videreføre dagens ordning med skogbranntropper i Telemark
Legge inn restriksjoner på bruk av maskiner i skogen i perioder som det er svært tørt.
Oversikt over tilgjengelig mannskap og utstyr blant skogeierne i Drangedal.
Overførbarhet
Ingen overførbarhet.
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H. Pandemi – utbrudd av smittsom sykdom
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
H Uønsket hendelse
Pandemi - Utbrudd av smittsom sykdom
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold:
Pandemisk influensa (definisjon): Pandemisk influensa er betegnelsen på en influensasykdom som
skyldes et helt nytt virus som ingen er immune mot. Dette viruset vil spre seg raskt gjennom hele
verden og vil kanskje gi mer alvorlig sykdom
I vår del av verden regnes pandemisk influensa som en av de mest sannsynlige årsaker til akutte
krisetilstander. Pandemier opptrer med noen tiårs mellomrom. Ikke bare blir det flere syke, men en
større andel utenfor de tradisjonelle risikogruppene kan få alvorligere sykdom.
Influensa utbrudd i befolkningen i Drangedal. Nytt virus – befolkningen har ikke naturlige
smittestoffer. Risikogrupper er spesielt utsatt.
Årsaker
Smittemåte: dråpe- og kontaktsmitte.
Identifiserte eksisterende tiltak
Tilbud om vaksinasjon (anbefalt for alle i utsatt grupper + helsepersonell)
Hygienetiltak (hostehygiene, håndvask)
Begrense ansamling av mennesker

Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet
Oppstår med noen 10 -års mellomrom (kilde: Folkehelseinstituttet).
Det anslås at en pandemi vil kunne vare i 15 uker og at toppen nås i uke 6 og 7. da skal et fravær på
opptil 40 % kunne håndteres. I fem uker må man kunne håndtere et personellfravær på mellom 30 og
40 %
Sårbarhetsvurdering
Risikogrupper er spesielt utsatt: gravide, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, alle fra fylte 65 år,
barn og voksne med diabetes, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk
leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar, svært
alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig kronisk sykdom
Sykdom rammer ansatte i helse- og omsorgstjenestene – det er vanskelig å opprettholde forsvarlig
bemanning
Sykdom rammer ansatte i barnehager og småskoletrinnet – noen barnehager må stenges og det er
problemer for en del arbeidstakere å komme seg på jobb selv om de er friske
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse
Stabilitet

Natur og miljø

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Kommunal
tjensteproduksjon
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5
X
X
X
X

Forklaring
6 – 10 døde
Flere enn 100 syke
Færre enn 50 personer i 2 – 7 dager
Færre enn 50 personer i mer enn 7 dager

X Hjemmetjeneste, skole, barnehage,
legevakt, legesentre blir rammet
Ikke relevant
Ikke relevant
X

Under 100 milliioner

Helse- og omsorgstjenestene må prioritere livsnødvendige aktiviteter (mat, medisiner, akutt sykdom).
Vi vil derfor klare oss med færre personer på jobb noen dager.
Stengte skoler og barnehager skaper problemer for foreldre med å komme på jobb
Pandemisk influensa gir alvorligere sykdom enn vanlig influensa – flere dør, noen blir alvorlig syke
Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering

Nei

Usikkerhet

høy

Begrunnelse
Usikkerhet om tidspunkt, type virus og spredningsforløp

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse
Lav styrbarhet, men mulighet for å påvirke ved informasjonsarbeid og
vaksinering

Forslag til tiltak
- Informasjon til befolkningen om hygienetiltak (hostehygiene, håndvask)
- vaktordning på smittevernområdet
- Stenging av kulturarenaer, skoler og barnehager vil måtte vurderes i hvert tilfelle
- Tilbud om vaksinering til alle (etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet)
Overførbarhet
Kan overføres til utbrudd av enkelte andre smittsomme sykdommer
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I. Større hendelse i Tokestua
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
I Uønsket hendelse
Større hendelse i Tokestua
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Større konsert i Tokestua med 400 mennesker. Det oppstår brann med røykutvikling.
Tokestua er samlokalisert med Drangedal 10 årige skole.
Årsaker
Feil i elektrisk anlegg, uforsiktig bruk av ild eller ildspåsettelse
Identifiserte eksisterende tiltak
Merka brann og rømningsveier
Sprinklinganlegg
Branninstruks
Brannansvarlig ved alle arrangement
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

1 gang i løpet av 100 til 1000 år.

Begrunnelse for sannsynlighet
Det har vært brann i et forsamlingslokale 1 gang de siste 100 år i Drangedal. Dette var et gammelt
trehus som brant på 1970- tallet og var ikke sikret mot brann slik bygninger er i dag.
Sårbarhetsvurdering
Brann i Tokestua kan medføre brann, røyk og vannskader på Drangedal 10 årige skole og muligheter
for undervisning kan bli berørt.
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Kommunal
tjenesteproduksjon
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5
X
X
X
X

Forklaring
Kan være over 10 dødsfall
20 – 100 skadde
Færre enn 50 personer i mindre enn 1
dag
50 -200 personer kan bli berørt i mer enn
7 dager
Drift av skole kan få utfordringer ved
brann, røyk og vannskader
Ikke aktuell
Ikke aktuell

X

100 – 500 millioner kroner

Tokestua er samlokalisert med Drangedal 10 årige skole. Ved en større brann kan det bryte ut panikk
som kan føre til mer enn 10 dødsfall. Det kan også bli mange skadde pga farlig røyk. Skolen kan bli
berørt dersom det oppstår brann, røyk og vannskader i skoledelen.
Vi vurderer sannsynligheten for en hendelse som svært liten, men konsekvensene er store dersom
det skulle skje.
Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering

Nei, kun evakuering av Tokestua og Drangedal 10 årige

Usikkerhet

lav

Begrunnelse:
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Styrbarhet

høy

Begrunnelse,
Brannsikkert bygg og godt planverk

Forslag til tiltak
Godt planverk
Gode branninstrukser
Kontinuerlig utvikling/forbedring av arrangementsrutiner
Overførbarhet
Overførbart til andre mindre forsamlingslokaler i Drangedal kommune.

34

J. Svikt i vannforsyningen i sentrum
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
J Uønsket hendelse
Svikt i vannforsyningen i sentrum
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Flom i Oseidvannet fører til at vannbehandlingssystemet blir stående under vann.
Årsaker
Ekstremvær fører til flom i vassdraget.
Identifiserte eksisterende tiltak
Beredskapsplan for Stranda Vannverk
Daglig tilsyn av vannverk
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Begrunnelse for sannsynlighet
Vannverk er bygd over nivå 100 års flom.
Sårbarhetsvurdering
Sannsynligheten for at vannverket blir satt ut ved flom er satt til lav. Risiko og sårbarhetsanalyse for
vannverket viser liten risiko for at det skjer, men konsekvens katastrofal dersom dette skulle føre til
at vannverket blir ødelagt av flom.
Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi
Liv og helse
Stabilitet

Natur og miljø

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

1 2 3 4 5 Forklaring
X
Ingen
X
1-2 skader og sykdom
X Over 1000 personer i mer enn 7 dager
Ikke aktuell
Ikke aktuell
Ikke aktuell

Materielle
X
Under 100 millioner
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens
Flom i vassdraget og ødeleggelse av vannverket vil ikke føre til dødsfall eller skader og sykdom.
Vannabonnenter i sentrum vil bli berørt ved at det blir restriksjoner på vannforbruk og at vann til mat
og drikke må kokes.
Behov for
befolkningsvarsling

Ja, abonnenter knyttet til stranda vannverk må varsles. Varsles via UMS.

Behov for evakuering

Nei
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Usikkerhet

Lav

Begrunnelse:
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Styrbarhet

Høy

Begrunnelse:
Kommunen kan sette i gang tiltak for å minske skaden på vannverket

Forslag til tiltak
Stoppe vannverket dersom det er fare for flom
Overførbarhet
Ikke overførbart til andre vannverk for de ligger høyere i terrenget.
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K. Ulykke med Tokedølen II
Helhetlig ROS - Analyseskjema
Nr.
K Uønsket hendelse
Ulykke med Tokedølen II
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Tokedølen II er på tur med 45 pensjonister og det oppstår motorhavari. Båten går så på et skjær og
begynner å ta inn vann.
Årsaker
Teknisk svikt i motor
Identifiserte eksisterende tiltak
Egen kaptein/ skipper med nødvendige sertifikater
Årlig godkjenning på sertifikater og godkjenning av båten.
Motor og elektrisk anlegg blir sjekket og utført service på jevnlig
Det er 2 redningsflåter om bord, hver beregnet på 65 personer. Disse sertifiseres 1 gang årlig
Tilgjengelige redningsvester til alle om bord, 65 stk
Båten er sertifisert for 50 personer
Radar om bord i båten som brukes når det er mørkt
Eget varslingssystem som varsler om brann og om det kommer vann inn i båten.
VHF-anlegg for oppkalling av redningstjeneste
Brann og sikkerhetsplan er hengt opp flere steder på båten
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Lav

Begrunnelse for sannsynlighet
En regner sannsynligheten for at det skal oppstå motorhavari og at båten samtidig skal gå på et skjær
og ta inn vann som lav. Båten har mannskap som er godt kjent med skjær i Toke og i tillegg så har de
radar om bord som brukes når det er mørkt. Båten og redningsutstyr godkjennes en gang i året.
Sårbarhetsvurdering
Det er gode planer og viktig sikkerhetsutstyr om bord i båten som gjør at en eventuell hendelse ikke
vil få så store konsekvenser.

Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse
Stabilitet

Natur og miljø

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

1 2 3 4 5 Forklaring
X
Ingen
X
1-2 skader
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
X

Små skader
Ikke relevant

Materielle
X
Mindre enn 100 millioner
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens
Det kan bli skader, men mest sannsynlig ingen dødsfall som følge av hendelsen. De som er om bord i
båten vil bli berørt, men ingen andre. Det kan oppstå mindre / små skader på naturmiljø som følge av
olje/diesel søl fra båten.
Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering

Kan bli behov for evakuering av de som er om bord i båten

Usikkerhet

Lav

Begrunnelse:
Relevante data og erfaringer er tilgjengelig, hendelsen er godt forstått og
det er stor enighet blant ekspertene.

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse:
Kommunen kan påvirke og legge til rette for at det gode arbeidet med
sikkerhet om bord i båten fortsetter.

Forslag til tiltak
Øvelse der en må evakuere personer om bord.
Fokus på sikkerhet til vanns
Forebyggende arbeid blant unge som ferdes på vannet i Drangedal.
Overførbarhet
Er kun en passasjerbåt i Drangedal, så er ikke overførbart.
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L. Flom på grunn av store nedbørsmengder
Helhetlig ROS - Analyseskjema

Nr.
L Uønsket hendelse
Flom på grunn av store nedbørsmengder
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Mye nedbør fører til økt vannstand i vassdragene i Drangedal. Fylkesvei 109 oversvømmes av
Kjeldalselva og må stenges. Solberg brua må også stenges på grunn av store vannmasser som er i
ferd med å ta med seg brua. Ingen trafikk kan passere og området Kjosen blir isolert.
Årsaker
Store nedbørsmengder på kort tid i nord- østlige deler av kommunen fører til at vannstanden i
vassdragene går fort opp. En del utsatte områder der veier blir oversvømt og veien må stenges.
Identifiserte eksisterende tiltak
Gode varslingsrutiner for når det varsles ekstremvær.
Egen varsling til beredskapskoordinator vil Varsom.no

Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

X Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år
Begrunnelse for sannsynlighet
Siste års endringer i klima og flere tilfeller av ekstremvær øker sannsynligheten for at dette vil
inntreffe oftere.
Sårbarhetsvurdering
Ulike veier må stenges alt avhengig av hvor nedbøren treffer. Fare for at Solberg bru må stenges på
grunn av store vannmengder i elva. Inntreffer dette samtidig med at FV 109 over til Lunde blir stengt
blir området Kjosen isolert.
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet
Kommunal
tjenesteproduksjon

Natur og miljø

Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5 Forklaring
X
Dette vil trolig ikke føre til dødsfall
X
Lite trolig med skader og sykdom, men
kan være vanskeligere med akutt hjelp
om området blir isolert.
X
Veien kan være stengt 1-2 dager og
mellom 200-1000 personer blir berørt
X
Veien kan være stengt 1-2 dager og
mellom 200-1000 personer blir berørt
X
Kan være mer krevende, må bruke lokale
som bor i området. Få fraktet inn
nødvendige medisiner
X
Nei
X

Nei

X

Hendelsen vil trolig ikke føre til dødsfall eller skader. Mellom 200 – 1000 personer kan bli isolert i et
til to døgn. Det vil føre til forstyrrelser i dagliglivet og kan føre til økt behov for kommunal
tjenesteproduksjon
Behov for
befolkningsvarsling

Ja behov for befolkningsvarsling. Drangedal kommune benytter sitt UMS
varslingssystem

Behov for evakuering

Kan være behov for å evakuere hjemmeboende syke og pleietrengende
med spesielle behov.
Begrunnelse
Erfaringer med lignende situasjoner gjør at kommunen er godt forberedt
dersom dette skulle skje.

Usikkerhet

Lav

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse
Kommunen kan ikke styre været, men ved å ha gode planer og god
beredskap vil en fortere komme tilbake til normal situasjon.

Forslag til tiltak
Ekstremvær blir som oftest varslet i god tid slik at en kan kartlegge status på eldre og hjemmeboende
som trenger pleie.
Statens Vegvesen / underentreprenør gjøre fortløpende vurderinger i forhold til å redde brua fra
vannmassene (grave over veien) og eventuelt sprenge dam som er satt opp rett nedenfor brua.
Frakte mat og medisiner i båt fra Toke Brygge til Solberglandet.
Overførbarhet
Kan brukes ved stengte veier / isolerte områder i alle deler av kommunen over kortere og lengre tid.
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M. Atomulykke – utslipp fra Sellafield
Helhetlig ROS - Analyseskjema

Nr.
M Uønsket hendelse
Atomulykke – utslipp fra Sellafield
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
25. august klokka 13.30 får norske myndigheter melding om at det har vært en ulykke ved Sellafield
reprosesseringsanlegg, som ligger i Cumbria, Nord-Vest England. Det har vært et stort utslipp av
radioaktivt materiale til luft og værmeldinger forteller oss at utslippet vil nå store deler av Sør- Norge
et sted mellom 36 og 48 timer fra tidspunktet meldingen kom.
Årsaker
Menneskelig svikt, naturkatastrofe, overlagt menneskelig handling, teknisk svikt
Identifiserte eksisterende tiltak
Overvåkning og målinger, beredskapsplaner og øvelser, forebyggende tiltak på Sellafield, Statens
Strålevern, informasjon til innbyggere.

Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

X
Sjeldnere enn en gang i løpet av 1000 år
Begrunnelse for sannsynlighet
Det er foreløpig ikke så mange kjernekraftverk, men antallet er økende. På nye kraftverk må vi anta at
forebyggende tiltak er svært gode. Vi støtter oss til Fylkesmannens vurdering som har fastslått
sannsynligheten for en hendelse til lav.
Sårbarhetsvurdering
Statens Strålevern, Fylkesmannens beredskapsavdeling og kommunenes kriseledelser er viktige
aktører ved en atomhendelse. Hendelsen kan gi store konsekvenser med et krevende
oppfølgingsarbeid, et stort og umiddelbart informasjonsbehov til innbyggerne og store utfordringer
knyttet til samordning av råd, beslutninger og informasjon. Radioaktiv forurensing kan gi
helsemessige konsekvenser for befolkningen i form av akutte stråleskader, senskade og/eller
psykologiske virkninger, forurensing av næringsmidler og landområder, tap av infrastruktur, behov
for midlertidig evakuering, negative miljøkonsekvenser samt samfunnsmessig uro og usikkerhet. Alt
dette kan medføre at kommunale virksomheter som skoler og barnehager stenges over tid.
Hjemmetjenester kan også rammes dersom det er snakk om å be folk holde seg innendørs.
Konsekvensvurdering
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Samfunnsverdi
Liv og helse

Konsekvenstype
Dødsfall
Skader og sykdom

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og miljø

Langtidsskader naturmiljø
Langtidsskader kulturmiljø
Økonomiske tap

Materielle
verdier
Samlet begrunnelse av konsekvens

1 2 3 4 5 Forklaring
X Mer enn 10 omkomne som følge av
fremskyndet død
X Mer enn 100 skadde og syke som
indirekte konsekvens
X Svært mange kan bli rammet over tid på
nasjonalt plan fordi folk er redde for å
bevege seg utendørs
X Svært mange kan bli rammet over tid på
nasjonalt plan fordi folk er redde for å
bevege seg utendørs.
X Store områder får omfattende skader,
avfallsproblemer i produkter og husdyr
som kan vare i mange år.
X
Nei, ingen kjente kulturmiljø som vil bli
rammet
X
101 – 500 millioner

Hendelsen vil medføre kaos og stillstand i kommunen. Mange kan dø og bli syke på lang sikt, gravide
vil kunne føde misdannede barn. Det vil være stort behov for rensing av forurenset område, avlinger
ødelegges og dyr inntar forurenset mat. Tiltak vil være påkrevd i flere tiår.
Behov for
befolkningsvarsling

Ja behov for befolkningsvarsling. Drangedal kommune benytter sitt UMS
varslingssystem

Behov for evakuering

Nei

Usikkerhet

Lav

Begrunnelse
Det er god tilgang på relevante data og det er stor enighet blant
ekspertene

Styrbarhet

Middels

Begrunnelse
Kommunen kan ikke påvirke

Forslag til tiltak
Øvelser i samarbeid med Fylkesmannen og Strålevern
Informasjon til innbyggerne
Overførbarhet
Hendelsen er i liten grad overførbar til andre hendelser, men kan i en viss grad være relevant i forhold
til et vulkanutbrudd på Island.
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11 Hvordan de ulike kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt av den
enkelte hendelse
I nedenstående tabell beskriver vi hvordan de ulike uønskede kriserelaterte hendelsene berører
forskjellige kritiske samfunnsfunksjoner.

C Brann på Drangedal
sjukeheim
D Menneskeskapt tilsiktet
hendelse
E Større jernbaneulykke

X

11. Kommunens kriseledelse
og krisehåndtering

X

Behov for evakuering

X

10. Nød og redningstjeneste

X

5. Tilgang til elektronisk
kommunikasjon
6. Forsyning av vann og
avløpshåndtering
7. Fremkommelighet for
personer og gods
8. Oppfølging av særlig
sårbare grupper
9. Nødvendige helse- og
omsorgstjenester

X

Behov for befolkningsvarling

X

4. Forsyning av drivstoff

A Svikt i energiforsyning, Ekom,
nødnett
B Brann leilighetsbygg Gautefall

3. Forsyning av energi

Uønsket hendelse

1. Forsyning av mat og
medisiner
2. Ivaretakelse av behov for
husly og varme

Tabell 3: Hvordan ulike kritiske samfunnsfunksjoner berøres
Kritiske samfunnsfunksjoner
som blir berørt

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

F Større veitrafikkulykke
G Større skogbrann i Drangedal
H Pandemi

X

I Større hendelse i Tokestua

X

J Svikt i vannforsyningen i
sentrum
K Ulykke med Tokedølen II
L Flom

X
X

X

X
X

M Atomulykke

X

43

X
X

X
X

X
X

X
X

12. Forenklet fremstilling av konsekvensen for ulike samfunnsverdier
Ikke alle konsekvensene for hver samfunnsverdi er fremstilt i tabellform. Se det enkelte
analyseskjema.
Tabell 4 Samfunnsverdi: Liv og helse –Konsekvens: Dødsfall
1: Ingen
døde

2: 1-2 døde

3: 3-5 døde

4: 6-10 døde

5: > 10 døde

E: 10 - 100 %
1 gang per10
år

L

C

A
G

B
F

A)

eller oftere

D: 2 - 10 %

Sannsynlighet

1 gang per

E
H

10-50 år

C: 1 – 2 %

D

1 gang per
50 – 100 år

B:0,1 – 1 %
1 gang per
100 – 1000 år

I

J
K

Svikt eller stans i
energiforsyningen
med bortfall av
ekom og nødnett.
B) Brann i
leilighetsbygg på
Gautefall
C) Brann på Drangedal
sjukeheim
D) Menneskeskapt
tilsiktet hendelse
E) Større
jernbaneulykke
F) Større
veitrafikkulykke
G) Større skogbrann
H) Pandemi
I) Større hendelse i
Tokestua
J) Svikt i
vannforsyningen i
sentrum
K) Ulykke med
Tokedølen II
L) Flom
M) Atomulykke

A: < 0,1 %
Sjeldnere enn
hvert 1000 år

M

Forklaring til tabell:
Dersom den uønskede kriserelaterte hendelsen ikke fremkommer i tabellen, er type konsekvens
vurdert som ikke aktuell eller svært begrenset.
Kommentar:
Vi ser at brann ved Drangedal Sjukeheim er mest sannsynlig. Det som kan forårsake flest dødsfall er
en større hendelse på jernbane, pandemi, atomulykke eller en større hendelse i Tokestua.
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Tabell 5 Samfunnsverdi: Stabilitet – Konsekvens: Manglende dekning av grunnleggende
behov
1: < 50
personer

2: 50-200
personer

3: 200-1000 4: >1000
personer
personer

E: 10 - 100 %
1 gang per10
år

L
A)

eller oftere

D: 2 - 10 %

Sannsynlighet

1 gang per

H

10-50 år

C: 1 – 2 %
1 gang per

D

50 – 100 år

B:0,1 – 1 %
1 gang per

J

I

100 – 1000 år

A: < 0,1 %

Svikt eller stans i
energiforsyningen
med bortfall av
ekom og nødnett.
B) Brann i
leilighetsbygg på
Gautefall
C) Brann på Drangedal
sjukeheim
D) Menneskeskapt
tilsiktet hendelse
E) Større
jernbaneulykke
F) Større
veitrafikkulykke
G) Større skogbrann
H) Pandemi
I) Større hendelse i
Tokestua
J) Svikt i
vannforsyningen i
sentrum
K) Ulykke med
Tokedølen II
L) Flom
M) Atomulykke

M

Sjeldnere enn
hvert 1000 år

Forklaring til tabell:
Befolkningen mangler mat, drikkevann, varme og medisiner som følge av hendelsen
Dersom den uønskede kriserelaterte hendelsen ikke fremkommer i tabellen, er type konsekvens
vurdert som ikke aktuell eller svært begrenset.
Varighet for denne konsekvensen: Mer enn 1 dag
Kommentar:
Scenario Flom er det vi har vurderte til nest sannsynlig at vil skje, da kan 200 til 1000 personer bli
berørt. Det som får størst konsekvenser er svikt i vannforsyningen i sentrum eller atomulykke, men
det regner vi for lav sannsynlighet for at vil skje.
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Tabell 6 Samfunnsverdi: Stabilitet – Konsekvens: Forstyrrelser i dagliglivet
1: < 50
personer

2: 50-200
personer

3: 200-1000 4: >1000
personer
personer

E: 10 - 100 %
1 gang per10
år

L
A)

Svikt eller stans i
energiforsyningen
med bortfall av
ekom og nødnett.
B) Brann i
leilighetsbygg på
Gautefall
C) Brann på Drangedal
sjukeheim
D) Menneskeskapt
tilsiktet hendelse
E) Større
jernbaneulykke
F) Større
veitrafikkulykke
G) Større skogbrann
H) Pandemi
I) Større hendelse i
Tokestua
J) Svikt i
vannforsyningen i
sentrum
K) Ulykke med
Tokedølen II
L) Flom
M) Atomulykke

eller oftere

D: 2 - 10 %

Sannsynlighet

1 gang per
10-50 år

B
E
F
G

A
H

C: 1 – 2 %
1 gang per

D

50 – 100 år

B:0,1 – 1 %
1 gang per

I

100 – 1000 år

A: < 0,1 %

M

Sjeldnere enn
hvert 1000 år

Forklaring til tabell:
Befolkningen får ikke kommunisert via ordinære kanaler, kommer seg ikke på jobb eller skole,
mangler tilgang på offentlige tjenester, infrastrukturer og varer
Dersom den uønskede kriserelaterte hendelsen ikke fremkommer i tabellen, er type konsekvens
vurdert som ikke aktuell eller svært begrenset.
Varighet for denne konsekvensen: Mer enn 1 dag
Kommentar:
Scenarioet flom er det som mest sannsynlig vil skje og vil ramme 200 til 1000 personer. Atomulykke
er det som vil føre til forstyrrelser over lengre tid.
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Tabell 7 Samfunnsverdi: Natur og miljø – Konsekvens: Langtidsskader naturmiljø
1: <3
kvm/km

2: 3-30
kvm/km

3: 30-300
kvm/km

4: >300
kvm/km

E: 10 - 100 %
1 gang per10
år

A)

Svikt eller stans i
energiforsyningen
med bortfall av
ekom og nødnett.
B) Brann i
leilighetsbygg på
Gautefall
C) Brann på Drangedal
sjukeheim
D) Menneskeskapt
tilsiktet hendelse
E) Større
jernbaneulykke
F) Større
veitrafikkulykke
G) Større skogbrann
H) Pandemi
I) Større hendelse i
Tokestua
J) Svikt i
vannforsyningen i
sentrum
K) Ulykke med
Tokedølen II
L) Flom
M) Atomulykke

eller oftere

D: 2 - 10 %

Sannsynlighet

1 gang per

G

10-50 år

C: 1 – 2 %
1 gang per
50 – 100 år

B:0,1 – 1 %
1 gang per
100 – 1000 år

A: < 0,1 %

M

Sjeldnere enn
hvert 1000 år

Forklaring til tabell:
Dersom den uønskede kriserelaterte hendelsen ikke fremkommer i tabellen, er type konsekvens
vurdert som ikke aktuell eller svært begrenset.
Varighet for denne konsekvensen: 3-10 år
Kommentar: Atomulykke og en større skogbrann er det som vil gi mest langtidsskader på naturmiljø.
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Tabell 8 Samfunnsverdi: Materielle verdier – Konsekvens: Økonomiske tap
1: <
100.mill kr

2: 100 – 500
mill kr.

3: 0,5 – 2
mrd.

4: 2-5 mrd kr

5: > 5 mrd kr

E: 10 - 100 %
1 gang per10
år

C
L
A)

Svikt eller stans i
energiforsyningen
med bortfall av
ekom og nødnett.
B) Brann i
leilighetsbygg på
Gautefall
C) Brann på Drangedal
sjukeheim
D) Menneskeskapt
tilsiktet hendelse
E) Større
jernbaneulykke
F) Større
veitrafikkulykke
G) Større skogbrann
H) Pandemi
I) Større hendelse i
Tokestua
J) Svikt i
vannforsyningen i
sentrum
K) Ulykke med
Tokedølen II
L) Flom
M) Atomulykke

eller oftere

D: 2 - 10 %

Sannsynlighet

1 gang per
10-50 år

A
B
F
G
H

E

C: 1 – 2 %
1 gang per

D

50 – 100 år

B:0,1 – 1 %
1 gang per

J
K

I

100 – 1000 år

A: < 0,1 %
Sjeldnere enn
hvert 1000 år

M

Forklaring til tabell:
Dersom den uønskede kriserelaterte hendelsen ikke fremkommer i tabellen, er type konsekvens
vurdert som ikke aktuell eller svært begrenset.
Kommentar:
De fleste scenariene vil gi betydelige økonomiske tap. En større jernbaneulykke eller brann i Tokestua
kan føre til store tap. Atomulykke kan også gi store kostnader.
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13 Risikohåndtering – prosjektgruppas forslag til mål. Strategier og
tiltak i plan for oppfølging
Prosjektgruppa anbefaler at en handlingsplan for oppfølging av tiltak i ROS – rapporten innarbeides i
rådmannens økonomiplan for 2016 – 2018. Etter at dokumentet er innarbeidet i Rådmannens
økonomiplan legges det opp til en årlig revidering med godkjenning i kommunestyret.

UØNSKET KRISERELATERT HENDELSE

FORSLAG TIL TILTAK

A Svikt eller stans i energiforsyningen med
bortfall av Ekom og Nødnett

Sikre flere muligheter til kommunikasjon ved
bortfall av Ekom og Nødnett.
Nødvendig utstyr for nøddrift.

B Brann i leilighetsbygg på Gautefall

Følge opp og oppdatere planverk
Tilsyn jevnlig av brannvesen
Gode planer for brannvern.
Gjennomføre øvelser
Tilsyn brannvesen
Oppdatere objektplaner
Utarbeide objektplaner for alle barnehager
og skoler i Drangedal
Godt samarbeid og dialog med Politiet
God dialog med Jernbaneverket
Fokus på sikkerhet ved
jernbanen/jernbaneoverganger
Fokus på trafikksikkerhet i barnehage og
skole
Bruk av bilbelte
Kjennskap til førstehjelp og rømningsveier
buss
Videreføre dagens ordning med
skogbranntropper i Telemark
Restriksjoner på bruk av maskiner i skogen i
perioder med mye tørke

C Brann på Drangedal Sjukeheim

D Menneskeskapt tilsiktet hendelse – skyting på
skole

E Større jernbaneulykke

F Større veitrafikkulykke

G Større skogbrann

H Pandemi

Informasjonsarbeid til befolkningen
(Hostehygiene og håndvask)
Tilbud om vaksinering ved behov

I Større hendelse i Tokestua

Godt planverk og branninstrukser
Utvikling/forbedring av arrangementsrutiner
Øvelse

J Svikt i vannforsyningen i sentrum

Sikre godt vedlikehold på vannverk

K Ulykke med Tokedølen II

Fokus på sikkerhet til vanns
Forebyggende arbeid som bruk av
redningsvest i båt.
Øvelse på Tokedølen
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L Flom

M Atomulykke

Gode varslingsrutiner på værvarsel slik at en kan
kartlegge status på eldre og hjemmeboende som
trenger pleie.
Fortløpende vurderinger i forhold til vei/ bru og
vannmasser.
Øvelser i samarbeid med Fylkesmannen og
Strålevern
Informasjon til innbyggerne
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Informasjonskilder

Type informasjon

Informasjonskilde

Risiko- og
Eksisterende risiko- og
sårbarhetsanalyser, sårbarhetsanalyser
beredskapsanalyserog planer

Stedsspesifikke
forhold

Spesifisering
Tidligere risiko- og sårbarhetsanalyser fra
Drangedal kommune
Nabokommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser
FylkesROS
Nasjonalt risikobilde (DSB)
Risiko- og sårbarhetsanalyser fra ulike fagområder
i kommunen og andre (helse og sosial,
kraftforsyningen, vann og avløp, vegvesen,
brannvesen, energi og klimaplan og andre
sektorer)
ROS-analyser knyttet til areal- og
reguleringsplaner/andre planområder
Andre aktørers risiko- og sårbarhetsanalyser
Andre aktørers sikkerhetsrapporter

Beredskapsplaner

Kommunens overordnede beredskapsplan
Beredskapsplaner knyttet til
enkeltsektorer/fagområder i kommunen
Eksterne aktørers beredskapsplaner- og analyser

Lokalkunnskap

Data/kunnskap om lokale forhold

Tilsynsrapporter

Fylkesmannens tilsynsrapporter

Digitale temakart
Noen viktige datakilder som har vært benyttet eller som kan benyttes for å skaffe ytterligere
informasjon:
Dataleverandør

Datatype

Bruksområde

NVE

En rekke karttyper med aktsomhetsområder,
fareområder og risikoområder for skred og flom.
http://www.nve.no/no/Vann-ogvassdrag/Databaser-og-karttjenester/
http://www.nve.no/no/Flom-ogskred/Farekartlegging/
http://www.skrednett.no
www.varsom.no
Disse kan brukes fra NVEs kartinnsynsløsninger,
som nedlastbare data eller som wms-tjenester

Områder med fare for
hendelser. Noen
karttyper med
sannsynlighet. Kart
over tidligere
skredhendelser.
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DSB

Statens
vegvesen
SSB

Fire karttyper som viser anlegg med farlig stoff,
eksplosivanlegg, storulykkeanlegg og transport av
farlig gods. For innsyn i farlig stoffdata, se
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farligestoffer/FAST-anleggogkart/
For data til nedlasting, kontakt kart@dsb.no
Kart med årsdøgntrafikk og trafikkulykker.
Data for nedlasting.
Befolkningsdata, på adressenivå, rutenett og
grunnkretser. Data for nedlasting.

Riksantikvaren

Kart for fredete og verneverdige kulturminner.
Data til nedlasting og innsyn.
www.kulturminnesok.no og Askeladden:
Riksantikvaren
Miljødirektoratet Kart for fredet og verdifull natur.
Data til nedlasting og innsyn
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenesterog-verktoy/Database/Naturbase/
JBV
Strekningsanalyse.
Analysen gir oversikt over risiko, uønskede
hendelser, beredskapsforhold, bilder og kart.
Foreløpig er ikke datakilden åpen. Henvendelser
til sikkerhet@jbv.no
Meteorologisk
En rekke karttyper som viser observasjoner av
Institutt (MET)
nedbør fra radar og varsler frem i tid for vind,
temperatur, nedbør (regn og snø) og
bølgeforhold, se https://halo.met.no/
Også andre typer observasjoner og varsler som
ikke er på kartform (grafer, tabeller og
tekstvarsler)
Kommuner kan få bruker på Halo ved å kontakte
post-halo@met.no
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Områder med fare for
hendelser.

Kan brukes i vurdering
av fare, sannsynlighet
og konsekvens.
Konsekvensoversikt
Konsekvensoversikt

Konsekvensoversikt

Kan brukes i vurdering
av fare og
konsekvenser

Konsekvensvurdering

