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1. Innledning
Kommunens overordnede mål for samfunnssikkerhetsarbeidet er Ansvar for hverandre, som også er
kommunens visjon. Dette vektlegges i kommunens plan- og styringssystem og skal ivareta
befolkningen, kritiske samfunnsfunksjoner og næringslivets behov for sikkerhet og trygghet.
Samfunnssikkerheten påvirkes både av utviklingen i vår egen kommune og region, men i stor grad
også av globale utviklingstrekk. Utvikling og konflikter i andre deler av verden har konsekvenser for vår
egen sikkerhet.
En viktig forutsetning for god risikostyring er at vi forstår de særskilte utfordringene som gjelder oss.
Risikobildet på overordnet nivå kartlegges hvert fjerde år gjennom kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS). Denne skal gi grunnlag for gode beslutninger i de kommende årene.
Analysen omfatter Sola kommune, men har i tillegg et stort regionalt innslag.
Risikobildet som fremkommer i foreliggende ROS-analyse viser at kommunen bør sikre en beredskap
for å håndtere restrisiko ved disse hendelsene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Storulykke i kommunen, inkl terror
Storulykke utenfor kommunens grenser som rammer et stort antall innbyggere fra kommunen
Akutt forurensing
Langvarig bortfall av strøm
Langvarig utfall av telekom/IKT
Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen
Forurensing av drikkevann
Bortfall av kommuneadministrasjon
Epidemi/større utbrudd av alvorlig sykdom
Smittsom dyresykdom som krever avsperring av større områder
Evakuering

En epidemi, et langvarig bortfall av strømforsyning, en stor gasseksplosjon eller et terroranslag kan
ikke håndteres innenfor en sektor alene, eller på et enkelt nivå i forvaltningen. Hendelser som dette
har store konsekvenser for samfunnet og det er et komplisert aktørbilde. Det er dessuten andre enn
de profesjonelle redningsressursene som får store utfordringer i håndtering av flere av de mest
alvorlige hendelsene. Bidrag fra privat næringsliv, frivillige organisasjoner, lokal-samfunn og
enkeltpersoner er også viktig.

2. Introduksjon
2.1 Bakgrunn
Samfunnssikkerhet er et felles ansvar på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer. Kommunene har
et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor
sine geografiske områder. Trygghet, sikkerhet og et stabilt samfunn er grunnleggende forutsetninger
for at befolkningen skal kunne leve gode liv.
I kommunens arbeid med samfunnssikkerhet skal det arbeides forebyggende for å hindre at uønskede
hendelser inntreffer, lokalsamfunnet skal gjøres i stand til å håndtere de hendelsene som likevel
inntreffer, og samtidig skal kommunen ha evne til å takle det uforutsette. Videre bør kommunen være
forberedt på at uønskede hendelser ikke kjenner kommunegrensene, og at en hendelse som inntreffer
i en nabokommune kan rokke ved kommunens eget samfunnssikkerhets- og beredskapsansvar.
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Kommunens sentrale rolle i samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet er tydeliggjort gjennom
kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk
med samfunnssikkerhet og beredskap. Grunnlaget for dette arbeidet skal være en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse. Kommunen kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, hvordan slike
hendelser vil kunne påvirke lokalsamfunnet og det utarbeides en overordnet beredskapsplan, som er
samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner.
For at en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal være et nyttig planleggingsgrunnlag for
samfunnssikkerhetsarbeidet, må analysen være oppdatert, og i tråd med samfunnsutviklingen. Dette
innebærer at kommunen skal oppdatere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse hvert fjerde år, i takt
med revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet i
kommunen (jf. pbl § 11-4, første ledd; forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6).

2.2. Formål
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i Lov om kommunal
beredskapsplikt, Sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret § 14 "Kommunal beredskapsplikt – risiko- og
sårbarhetsanalyse", og Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 "Helhetlig risiko og
sårbarhetsanalyse".
Følgende formål med analysen ble formulert av samarbeidskommunene i planleggingsfasen i 2013, og
er fremdeles gjeldende ved revidering i 2018:








Kartlegge risiko og sårbarhet i kommunen/regionen (jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt
§ 2)
Identifisere forebyggende og skadebegrensende tiltak
Gi innspill til utarbeidelse av langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet (jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3a)
Danne grunnlag for å vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser iht. plan- og
bygningsloven (danne grunnlag for risiko- og sårbarhetsdelen i kommuneplaner) (jf. forskrift
om kommunal beredskapsplikt § 3b)
Gi innspill til overordnet kommunal og interkommunal beredskapsplanlegging (jf. forskrift om
kommunal beredskapsplikt § 4)
Danne grunnlag for å utarbeide kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalyser (jf. forskrift
om kommunal beredskapsplikt § 5)
Avdekke behov for videre detaljanalyser (jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2)

2.3. Mandat
Rådmannens ledergruppe vedtok i januar 2017 å være styringsgruppe for prosjektet. Det ble samtidig
vedtatt å etablere et sekretariat, bestående av kommuneplanlegger og beredskapsleder.
Sekretariatet ble gitt i mandat å revidere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Sola kommune,
sammenstille kommunens overordnede ROS-rapporter og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for
Stavangerregionen, og dokumentere resultatet fra arbeidet i en samlet rapport.
Basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal sekretariatet lage forslag til strategi for
oppfølgning av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
Revisjonen skal være tilpasset de endringene som har skjedd i samfunnet, både på et helhetlig nivå og
på et kommunespesifikt nivå, samt innbefattet de hendelser som kan inntreffe i fremtiden.
4

Tilpasning til et endret klima skal inngå som en del av analysen.

3 Metode
3.1. Begrenset oppdatering av gjeldende ROS
Kommunen stod overfor valget mellom å gjøre en fullstendig oppdatering av helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse, eller en begrenset oppdatering av tidligere analyser. Etter en grundig gjennomgang
ble det konkludert med at analysene sto seg godt. Det ble derfor valgt å gjøre en begrenset
oppdatering av tidligere analyser.
Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har i perioden 2013-2017 hatt både
kommunespesifikk og en regional helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. De to risiko- og
sårbarhetsanalysene har for kommunen utgjort to deler av et hele og måtte derfor leses i
sammenheng. Mens den regionale risiko- og sårbarhetsanalysen omfattet uønskede hendelser som
kan ramme to eller flere av samarbeidskommunene samtidig, samt uønskede hendelser som er felles
for kommunene, omfattet de kommunespesifikke analysene uønskede hendelser som er særskilte for
den enkelte kommune.
Sola kommune har ved denne revisjonen valgt å revidere egne helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser,
og samtidig slå sammen den regionale og den kommunespesifikke analysen til en felles rapport. Dette
for at beslutningstakere/lesere kun skal forholde seg til en rapport/analyse. Gjeldende dokument
inneholder altså både det regionale og kommunespesifikke perspektivet.
Følgende analyser utgjør grunnlag for foreliggende revisjon:
1. Robust lokalsamfunn, ROS- og konsekvensvurdering for Kommuneplan 2015-2026
2. Risavika – helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko, 2015
3. Regional helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg,
2013
4. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Sola kommune, 2012
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Risavika og omkringliggende arealer, 2009
I de ovennevnte dokumentene er det totalt 131 uønskede hendelser. Alle hendelsene ble
gjennomgått, systematisert og kategorisert. Det samme gjaldt tiltaksforslagene. Der tidligere forslag til
tiltak ikke er vurdert, og de fortsatt kan være aktulle, så er de overført til denne revisjonen. Denne
gjennomgangen er oppsummert i et internt notat.
Oppfølging av 2. og 4. over er dokumentert i egen sak til formannskapet (28/2018).
Den regionale ROSen ble valgt som basis for det videre arbeidet. For hver hendelse ble det vurdert om
det er signifikante endringer siden de forrige analysene ble gjennomført, basert på de valgte
revisjonskriteriene.
Der det ble identifisert signifikante endringer ble vurderingen av risiko og sårbarhet revidert. For
hendelser der det ikke var signifikante endringer ble kun den tekstlige beskrivelsen av hendelsene
revidert. Det er søkt å identifisere ytterligere forslag til nye tiltak.

3.2 Avgrensninger og kriterier
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal gi et så komplett risikobilde som mulig innenfor
kommunens geografiske område, og er ikke begrenset til de ansvarsområder som er tillagt kommunen
gjennom øvrig lovgivning .
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Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse dekker kommunens geografiske område og virksomhet med
sikte på å:







kartlegge risiko og sårbarhet, som omfatter:
- uønskede hendelser som er av en slik karakter eller et omfang at den involverer
kommunens ledelse i vurderingen av forebyggende tiltak, samt beredskap og
krisehåndtering
- uønskede hendelser som berører flere sektorer
avdekke tverrsektorielle sårbarheter og gjensidige avhengigheter
unngå risiko og sårbarhet der det er mulig
redusere risiko og sårbarhet gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak
håndtere eventuell restrisiko med beredskap

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Sola kommune 2018 tar for seg kommunen i normal drift i
enhver årstid, det vil si at forhold som oppstår i unntakstilstander (her definert som sikkerhetspolitiske
kriser) og krig, ikke inngår i analysen.
Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for analysen:






tilstand på barrierer/tiltak
ny kunnskap
læring fra hendelser
endring i rammebetingelser (intern/ekstern kontekst)
vurdering behov for nye hendelser og eventuelle hendelser som skal utgå

Kriterier for å inkludere uønskede hendelser i analysen
Det har vært fokus på å identifisere større, alvorlige hendelser med store konsekvenser. De fleste av
disse hendelsene skjer sjelden, eller har kanskje aldri skjedd før. Mange hendelser vil derfor ligge til
høyre i risikomatrisen (alvorlig/katastrofal). Mindre hendelser med moderate konsekvenser har
kommunen og andre aktører som regel god erfaring med å håndtere, og er ikke synliggjort her (men
slike hendelser kan være medvirkende årsaker til større hendelser, og da er dette tatt med i
analyseloggen) Det er derfor få eller ingen hendelser som havner i nedre venstre hjørne i
risikomatrisene.
Valg av dimensjonerende uønskede hendelser
Det er lagt vekt på å holde antall hendelser på et håndterbart nivå. Det er også lagt vekt på å velge
hendelser som gir en faktisk konsekvens for kommunen og/eller kommunens innbyggere, og der
kommunens ledelse blir involvert i forebygging og/eller håndtering av hendelsen. Ofte er det mange
ulike årsaker eller scenarioer som kan føre til en uønsket hendelse, for eksempel til svikt i
strømforsyning. Her har vi valgt ”svikt i strømforsyning (langvarig)” som den dimensjonerende
uønskede hendelsen med bakgrunn i kriteriene nevnt ovenfor. De ulike enkelthendelsene eller
scenarioene som kan gi et bortfall av strøm er da synliggjort som årsaker i analyseloggen.
Det er ikke brukt risikoakseptkriterier
Etablering av denne typen formelle beslutningskriterier kan lett resultere i en mekanisering av
beslutningsprosessen; dette er uheldig fordi (Aven m.fl., 2008 s. 74):
1. Beslutningskriterier basert på risikotall (sannsynligheter og forventningsverdier) alene fanger
ikke opp alle aspekter av risiko, kostnad og nytte.
2. Ingen metode har en presisjon som forsvarer en mekanisk beslutning basert på om resultatet
er over eller under et kriterium.
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3. Det er en lederoppgave å ta beslutninger under usikkerhet, og en leder bør i størst mulig grad
kjenne til de risikoer og usikkerheter som eksisterer innenfor de områder og prosesser der
vedkommende har ansvar.
4. At det blir fokus på beregningene og tallene, og ikke på beslutningene.

3.3. Organisering
De samme eksterne aktørene som bidro med informasjon til analysene i den regionale ROSen, ble
invitert til arbeidsmøte 26.mai 2016. Vertskap for møtet var Stavanger, med bistand fra Proactima.
Sola kommune har valgt å bruke informasjon innsamlet på dette møtet som en viktig del av grunnlaget
for vår revisjon av helhetlig ROS. Se vedlegg F, Deltakerliste.
Forsinket framdrift i Sola kommune gjør at det har gått noe lang tid fra denne informasjonen ble
innhentet, til rapporten foreligger. Dette er håndtert ved at det er gitt god tid til høring av utkast til
HROS. Det er også innhentet oppdatert informasjon fra de mest sentrale virksomhetene i Risavika,
samt Sola videregående skole og Tine Meierier.
Internt i Sola kommune har sekretariatet hatt møter med representanter fra tjenesteområdene og
stabene, i flere faser av arbeidet. Se vedlegg F, Deltakerliste.
Innformasjonsinnhentning
Internt i Sola kommune har det vært gjennomført en rekke møter, med tjenesteområder og staber.
Hensikten med møtene:
 evaluere kommunens ulike overordnete ROS-analyser
 vurdere status for gjennomførte tiltak
 kartlegge ny kunnskap som gjør at risiko- og sårbarhetsbildet kan være endret
 sjekke om tiltak har ført til endringer i risiko- og sårbarhetsbildet
sjekke om øvelser eller hendelser avdekket nye sårbarheter
Informasjonsinnhentingen ellers har foregått slik:






gjennomgang av skriftlige kilder (risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, mv.)
åpent tilgjengelige kilder (FylkesROS Rogaland, Nasjonalt risikobilde, offentlig tilgjengelig
statistikk mv.)
ikke-åpent tilgjengelige kilder (industri-ROS, beredskapsplaner, mv.)
intervju / møter med aktuelle aktører
Analysemøter

I 2013 ble et stort antall underlagsdokumenter benyttet i risiko- og sårbarhetsvurderingen, i tillegg til
informasjonen som fremkom fra ekspertgruppene i analysemøtene. Dette har bestått av eksisterende
risiko- og sårbarhetsanalyser fra infrastruktureiere og virksomheter; eksterne og kommunale. I tillegg
har systembeskrivelser, planverk og mer overordnede risikovurderinger (fylke, nasjon, globalt) blitt
benyttet, både til å identifisere uønskede hendelser og til å støtte selve risiko- og sårbarhetsanalysen
knyttet til de uønskede hendelsene.
Se Vedlegg A for oversikt over Informasjonsgrunnlag og referanser.
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3.4. Karakterisering av risiko
3.4.1 Konsekvenskategorier
I det følgende beskrives konsekvenskategoriene som er benyttet i analysen. Konsekvenskategorier er
definert for den enkelte observerbare størrelse. Kriteriene knyttet til de observerbare størrelsene er
også beskrevet, gjengitt fra DSBs publikasjon «Nasjonalt risikobilde – Prosess og metode» (DSB,
2010b), unntatt for samfunnsverdien ”Kulturelle verdier” hvor kriteriene er utarbeidet i forbindelse
med arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen 2013. I tillegg er det
valgt å ha en egen konsekvenstype for «psyksiske skader» for å fange opp behov for oppfølging av
denne typen skader, basert på erfaringer fra hendelsene 22. juli 2011.
Tabell D-1 Konsekvenskategorier for samfunnsverdien "Liv og helse".

Samfunnsverdi

1. Liv og helse

Konsekvenstype

1.1 Dødsfall

Observerbar
størrelse

Ant
direkte

Ant
fremskyndet

1.2 Skader
og sykdom

1.3 Fysiske påkjenninger

1.4 Psykiske
skader

Ant skadde
og syke

Ant pers
berørt

Ant pers med
behov

Varighet
[dager]

Kategori 5

> 50

> 50

> 200

> 5000

>7

> 200

Kategori 4

15 - 50

15 - 50

100 - 200

2000 - 5000

2-7

100 - 200

Kategori 3

5 - 15

5 - 15

20 - 100

500 - 2000

1-2

20 - 100

Kategori 2

3-5

3-5

5 - 20

200 - 500

0,5 - 1

5 - 20

Kategori 1

1-2

1-2

1-5

< 200

1/12 - 0,5

1-5

Dødsfall: Direkte døde omfatter her alle som dør pga. hendelsen innen ett år etter hendelsen. Med
fremskyndet” død menes personer som dør innen 20 år etter hendelsen (som en følge av denne).
Skader og sykdom: Personer som får svært alvorlige og alvorlige skader og sykdommer som følge av
hendelsen. ”Svært alvorlig”: alle skader og sykdommer som for en periode truer pasientens liv. ”Alvorlig”:
skader og sykdommer som ikke nødvendigvis truer pasientens liv, men som krever behandling på sykehus
og/eller kan gi permanente mén eller langvarige følgesymptomer.
Fysiske påkjenninger: Basisbehov som i en periode ikke, eller kun i liten grad, dekkes pga. en hendelse. Med
basisbehov menes her livsnødvendige behov som vann, mat og varme. Antall personer gjelder de personene
som opplever mangelfull dekning av basisbehov, men ikke de som vil inngå i kategoriene ”døde” eller ”skadde
og syke”. Følgende indikatorer skal vurderes: mangel, eller svært redusert tilgang, på vann – eventuelt svært
redusert vannkvalitet, mangel, eller svært redusert tilgang, på mat, mangel på, eller svært redusert evne til å
opprettholde nødvendig varme/kjøling.
Psykiske skader: Ref. ”Skader og sykdom”: ”Svært alvorlig”: alle skader og sykdommer som for en periode truer
pasientens liv. ”Alvorlig”: skader og sykdommer som ikke nødvendigvis truer pasientens liv, men som krever
behandling på sykehus og/eller kan gi permanente mén eller langvarige følgesymptomer.
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Tabell D-2 Konsekvenskategorier for samfunnsverdien "Natur og miljø".

Samfunnsverdi

2. Natur og miljø

Konsekvenstype

2.1 Langtidsskader på natur og miljø
Geografisk utbredelse [km2/km]

Varighet [år]

Kategori 5

> 50

> 10

Kategori 4

20 - 50

5 – 10

Kategori 3

5 - 20

3–5

Kategori 2

1-5

1–3

Kategori 1

<1

<1

Observerbar størrelse

Hendelser som kan føre til langtidsskader på natur og miljø kan være oljeutslipp, storbrann, bruk av biologiske
eller kjemiske våpen i terrorangrep, etc. Geografisk utbredelse måles som arealet (km 2) eller lengden (km) på
det berørte området. Varighet måles i år og vurderes som tiden det tar fra skaden inntreffer og frem til natur
og miljø er fullstendig restituert, det vil si, til normaltilstanden er gjenopprettet.

Tabell D-3 Konsekvenskategorier for samfunnsverdien "Økonomi".

Samfunnsverdi

3. Økonomi

Konsekvenstype

3.1 Finansielle og økonomiske tap

Observerbar størrelse

Kroneverdi [mill.]

Kategori 5

> 5000

Kategori 4

1000 - 5000

Kategori 3

100 - 1000

Kategori 2

10 - 100

Kategori 1

< 10

Kostnader som relativt enkelt kan prissettes i et marked. Følgende kostnadsindikatorer skal vurderes:
Skade på eiendom: Skade på bygninger og infrastruktur. Skade på inventar, maskiner, utstyr etc.
Finansielle tap: Direkte kommersielle tap som følge av skade på eiendom og/eller redusert arbeidsstyrke
og/eller ødelagte lokaler. Indirekte kommersielle tap som følge av manglende etterspørsel eller tilbud;
problemer med kommunikasjon, transport etc. Direkte finansielle tap som følge av krav, bøter, annektering av
eiendom, etc.
Bekjempelse, håndtering og gjenoppretting: Kostnader til bruk av operasjonelle tjenester, krisehjelp,
evakuering etc. Oppryddingskostnader og reparasjonskostnader som følge av skade på natur og miljø.
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Tabell D-4 Konsekvenskategorier for samfunnsverdien "Samfunnsstabilitet".

Samfunnsverdi
Konsekvenstype

4. Samfunnsstabilitet
4.1 Sosial uro

4.2 Forstyrrelser i dagliglivet

Antall personer

Varighet
[dager]

Antall
personer

Varighet [dager]

Kategori 5

> 5000

> 30

> 5000

> 30

Kategori 4

1000 - 5000

7 - 30

2000 - 5000

7 - 30

Kategori 3

200 - 1000

3-7

500 - 2000

3-7

Kategori 2

50 -200

1-2

200 - 500

1-2

Kategori 1

< 50

<1

< 200

<1

Observerbar størrelse

Sosial uro: Følgende mulige atferdsreaksjoner skal vurderes: Unnvikelse av offentlige områder (jobb, skole,
barnehage, etc.) og offentlig transport. Utflytting/bytting av bosted. Uvanlig atferd når det gjelder
kjøp/anskaffelse (hamstring, plyndring, etc.). Irrasjonelle finansielle transaksjoner (omfattende uttak av
kontanter, etc.). Protester mot ”syndebukker” (myndigheter, organisasjoner/selskap, personer etc.). Opptøyer
og vandalisme.
Forstyrrelser i dagliglivet: Følgende indikatorer over potensielle forstyrrelser i dagliglivet skal vurderes: Folk får
ikke kommunisert via ordinære IKT-systemer. Folk kommer seg ikke på jobb og/eller skole. Folk har ikke tilgang
til viktige offentlige tjenester. Folk må evakueres fra eget bosted. Folk får ikke gjort innkjøp av nødvendige
varer.

Tabell D-5 Konsekvenskategorier for samfunnsverdien "Kulturelle verdier".

Samfunnsverdi

6. Kulturelle verdier

Konsekvenstype

6. 1 Tap av kulturell verdi

Observerbar størrelse

Type kulturverdi

Omfang av skade

Kategori 5

Kulturmiljø av nasjonal interesse

Fullstendig tap/ødeleggelse

Kategori 4

Kulturminne av nasjonal interesse

Betydelig varig forringelse
Mindre varig forringelse

Kategori 3

Miljø regulert hensynssone bevaring
eller tatt med i kommunal
kulturminneplan

Kategori 2

Enkeltminne regulert til hensynssone
bevaring eller tatt med i kommunal
kulturminneplan

Langvarig midlertidig
forringelse

Kategori 1

Annet kulturminne eller kulturmiljø
av lokal betydning

Kortvarig midlertidig
forringelse

Kulturmiljøer av nasjonal interesse: Fredet eller fredningsverdig kulturmiljø, dvs. større/sammensatt
arkeologisk lokalitet, større område vedtaksfredet som sammenhengende miljø etter kulturminnelovens § 20
eller et samlet miljø der flere bygninger er fredet etter § 15 og evt. et område rundt er fredet etter § 19. Også
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kulturmiljøer i Riksantikvarens NB- register («Nasjonale kulturminneinteresser i by») faller inn i kategorien
kulturmiljø av nasjonal interesse.
Kulturminner av nasjonal interesse: Fredede – og fredningsverdige – bygninger og anlegg, samt automatisk
fredede enkeltminner og listeførte kirker.

I 2015 endret DSB konsekvenstypene som benyttes i nasjonalt risikobilde, som beskrevet i DSBs
publikasjon «Fremgangsmåte for utarbeidelse av Nasjonalt risikobilde (NRB)» (DSB, 2015). Dette er
gjort for å få konsekvenstypene mer presise og entydige og samtidig fange opp nye aspekter som
DSB mener at det er viktig å vurdere (f.eks. etter 22. juli 2011). De viktigste endringene er som følger:


Det er etablert en egen konsekvenstype for skade på kulturmiljø (som del av
samfunnsverdien «natur og kultur»).



Økonomi er delt inn i direkte og indirekte tap.



Konsekvenstypen «sosial uro» er endret til «sosiale og psykologiske reaksjoner», blant annet
for å fange opp «psykiske skader», i tillegg til at angivelsen baserer seg på å identifisere
kjennetegn ved hendelsen og ikke antall personer som berøres.



Konsekvenstypen «forstyrrelser i dagliglivet» er endret til «påkjenninger i dagliglivet» der
angivelsen baserer seg på antall og varighet for de tre indikatorene svikt i strømforsyning,
svikt i annen infrastruktur og evakuering.



Konsekvenstypen «svekket nasjonal styringsevne» er endret til «tap av demokratiske verdier
og nasjonal styringsevne» for å inkludere individuelle rettigheter og felles demokratiske og
kulturelle verdier.

I forbindelse med arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen 2013 er
det allerede valgt å inkludere både «kulturelle verdier» og «psykiske skader», mens samfunnsverdien
«styringsevne og territoriell kontroll» fra Nasjonalt risikobilde ble valgt bort som samfunnsverdi for
analysen for Stavangeregionen. I forbindelse med arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
for Sola kommune i 2018 er det valgt å videreføre konsekvenskategoriene som ble etablert i 2013.

3.4.2.Sannsynlighetskategorier
Sannsynlighetene for relevante identifiserte hendelser er klassifisert i kategoriene vist i Tabell D-6.
Tabell D-6 Sannsynlighetskategorier.

Kategori

Sannsynlighet

Fortolkning

5

> 10 %

Troligheten knyttet til om hendelsen vil inntreffe er vurdert som
sammenlignbar med troligheten knyttet til å trekke en farget kule fra en
urne som inneholder totalt 10 kuler hvorav 1 eller flere er farget*, en
hendelse som i gjennomsnitt vil inntreffe hvert 10. år eller oftere dersom én
kule trekkes (med tilbakelegging) hvert år i det lange løp.

4

1 % - 10 %

Troligheten knyttet til om hendelsen vil inntreffe er vurdert som
sammenlignbar med troligheten knyttet til å trekke en farget kule fra en
urne som inneholder totalt 100 kuler hvorav mellom 1 og 10 er farget*, en
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hendelse som i gjennomsnitt vil inntreffe mellom hvert 100. år og hvert 10.
år dersom én kule trekkes (med tilbakelegging) hvert år i det lange løp.

3

2

1

0,1 % - 1 %

Troligheten knyttet til om hendelsen vil inntreffe er vurdert som
sammenlignbar med troligheten knyttet til å trekke en farget kule fra en
urne som inneholder totalt 1.000 kuler hvorav mellom 1 og 10 er farget*, en
hendelse som i gjennomsnitt vil inntreffe mellom hvert 1.000. år og hvert
100. år dersom én kule trekkes (med tilbakelegging) hvert år i det lange løp.

0,01 % - 0,1 %

Troligheten knyttet til om hendelsen vil inntreffe er vurdert som
sammenlignbar med troligheten knyttet til å trekke en farget kule fra en
urne som inneholder totalt 10.000 kuler hvorav mellom 1 og 10 er farget*,
en hendelse som i gjennomsnitt vil inntreffe mellom hvert 10.000. år og
hvert 1.000. år dersom én kule trekkes (med tilbakelegging) hvert år i det
lange løp.

< 0,01 %

Troligheten knyttet til om hendelsen vil inntreffe er vurdert som
sammenlignbar med troligheten knyttet til å trekke en farget kule fra en
urne som inneholder totalt 10.000 eller flere kuler hvorav mindre enn 1 kule
per 10.000 er farget*, en hendelse som i gjennomsnitt vil inntreffe sjeldnere
enn hvert 10.000. år dersom én kule trekkes (med tilbakelegging) hvert år i
det lange løp.

* Eventuelt kan man si at usikkerheten er sammenlignbar.

3.4.3 Klassifisering av styrken av kunnskapsgrunnlag
Vurdering av styrken i kunnskapsgrunnlaget for sannsynligheten for hendelsen og/eller
forventet/angitt konsekvens er primært gjort av risikoanalytiker utenfor møtet. Følgende kvalitative
kriterier er brukt som retningslinje (Flage & Aven, 2009)1:
Svak kunnskap: Én eller flere av de følgende betingelsene er oppfylt:





Fenomenene involvert er ikke godt forstått; modeller er ikke-eksisterende eller kjent
for/antas å gi dårlige prediksjoner.
Antagelsene som er gjort representerer sterke forenklinger.
Data er utilgjengelig, eller upålitelig.
Det er manglende enighet/konsensus blant eksperter.

Moderat kunnskap: Betingelser mellom de som karakteriserer svak og sterk kunnskap, for eksempel:



Fenomenene involvert er godt forstått, men modellene som brukes er ansett for å være
enkle/grove.
Noe pålitelige data er tilgjengelig.

1

Flage, R & Aven, T (2009) Expressing and communicating uncertainty in relation to quantitative risk analysis.
Reliability & Risk Analysis: Theory & Application, 2(2): 9-18.
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Sterk kunnskap: Alle de følgende betingelsene er oppfylt:





Fenomenene involvert er godt forstått; modellene som brukes er kjent for å gi prediksjoner
med nødvendig nøyaktighet.
Antagelsene som er gjort anses som svært rimelige.
Mye pålitelige data er tilgjengelig.
Det er bred enighet blant eksperter .

3.4.4. Klassifisering av styrbarhet
Styrbarheten sier noe om i hvilken grad kommunen kan kontrollere/styre risikoen knyttet til en gitt
hendelse. Hvor lett det er å implementere tiltak som reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan
inntreffe? Hvor lett er det å sette i verk tiltak for å redusere konsekvenser av hendelsen, eller tiltak
for å høyne beredskapen? Styrbarheten kan angis med en tredeling:
Høy:
Middels:
Lav:

Kommunen kan kontrollere/styre
Kommunen kan påvirke
Kommunen kan ikke påvirke

3.5. Samfunnsverdier, kritiske samfunnsfunksjoner og innsatsfaktorer
Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) vektlegger i § 2 særlige utfordringer knyttet til kritiske
samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. DSB (2012b) har presentert et sett med kritiske
samfunnsfunksjoner og tilhørende basiskapabiliteter, samt et sett med kritiske
innsatsfaktorer/infrastruktur. Disse er gjengitt i Tabell 1 og Tabell 2, med omfangsmessige justeringer
ift. helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen gjort i et arbeidsmøte med
samarbeidskommunene i 2013.
Med utgangspunkt i listene i Tabell 1 og Tabell 2 er det foretatt en kartlegging av kritiske
samfunnsfunksjoner og kritiske innsatsfaktorer / infrastruktur i Stavangerregionen, inkludert Sola
kommune. Denne kartleggingen er dokumentert i Vedlegg C.
Strukturen for fare- og trusselidentifiseringen og tilhørende risiko- og sårbarhetsvurderinger er
sentrert rundt disse kritiske samfunnsfunksjonene / basiskapabilitetene.
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Tabell 1 Kritiske samfunnsfunksjoner og tilhørende basiskapabiliteter (DSB, 2012b).
Kritisk samfunnsfunksjon

Basiskapabilitet

1.

Ivareta nødvendig matforsyning

1.1 Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig mat

2.

Ivareta nødvendig
(drikke)vannforsyning

2.1 Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig (drikke)vann

3.

Ivareta befolkningens behov for
varme

3.1 Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig energi til
oppvarming av boliger
3.2 Evne til å kunne tilby nødvendig midlertidig husly

4.

Ivareta nasjonal kriseledelse *

4.1 Evne til å overvåke, forebygge og avverge trusler mot nasjonal
sikkerhet *
5.1 Evne til å overvåke og begrense risiko for ulykker og
naturhendelser
5.2 Evne til å ivareta sentral krisehåndtering *

5.

Ivareta styring og kriseledelse

5.3 Evne til å ivareta regional koordinering og krisehåndtering
5.4 Evne til å ivareta lokal krisehåndtering
5.5 Evne til å gi befolkningen god informasjon om rådende risiko,
kriser og krisehåndtering

6.

Opprettholde demokratisk rettsstat

6.1 Evne til å sikre at Stortinget, Kongen og regjering og domstolene
kan utøve sin virksomhet mest mulig uhindret *
7.1 Evne til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester

7.

Opprettholde trygghet for liv og
helse

7.2 Evne til å yte assistanse til mennesker utsatt for hendelser som
truer liv og helse
7.3 Evne til å opprettholde grunnleggende sikkerhetsnivå i
virksomheter med potensial for store ulykker

8.

Opprettholde lov og orden

8.1 Evne til å håndheve lovverk og andre bestemmelser, avverge eller
stanse kriminelle handlinger og sikre ro og orden
9.1 Evne til å opprettholde fungerende kapitalmarkeder *

9.

Opprettholde finansiell stabilitet

9.2 Evne til å sikre befolkningen tilgang til nødvendige
betalingsmidler
9.3 Evne til å sikre at finansielle transaksjoner ikke kommer på avveie
eller stopper opp *

10. Opprettholde grunnleggende
sikkerhet for lagret informasjon *

10.1 Evne til å opprettholde konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet i sentrale arkiver, person- og eiendomsregistre og
finansielle registre *

11. Sikre kulturelle verdier av nasjonal
betydning

11.1 Evne til å sikre kulturelle verdier og symboler av nasjonal
betydning mot alvorlig skade eller ødeleggelse

12. Beskytte natur og miljø

12.1 Evne til å avverge eller begrense skadelige stoffers innvirkning
på naturmiljøet ved akutte hendelser
12.2 Evne til å ivareta dyrehelse **
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Kritisk samfunnsfunksjon

Basiskapabilitet

13. Opprettholde verdiskaping **

13.1 Evne til å opprettholde verdiskaping **

* Ikke vurdert i denne analysen. ** Lagt til og vurdert i denne analysen.

Tabell 2 Kritiske innsatsfaktorer/infrastruktur (DSB, 2012b).
Kritiske innsatsfaktorer/infrastruktur
A.

Ekom-tjenester*

B.

Elforsyning

C.

Vannforsyning

D. Avløpshåndtering **
E.

Drivstofforsyning

F.

Vare- og persontransport

G. Satellittbaserte tjenester
H. Meteorologiske tjenester

*EKOM: Elektronisk kommunikasjon
** Omfatter også renovasjon i denne analysen.

4 Om Sola kommune
Sola kommune dekker et areal på 69 km2. Kommunen er en del av et storbyområde på Nord-Jæren,
samtidig som vi er en landbrukskommune og del av jordbruksmiljø på Nord-Jæren. Konsentrasjonen av
boliger ligger i og i nærhet til kommunesenteret Solakrossen og kommunedelsenteret Tananger.
Regionen er Norges tredje største byregion med over 240 000 innbyggere. Folk og gods passerer
kommunegrensene daglig, og det er i mange sammenhenger nødvendig å se regionen som et hele når
det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.
Sola kommune har 26 265 innbyggere (januar 2018). Konjukturendringene i regionen gjorde at
befolkningsveksten i 2016 var negativ, mens det i 2017 igjen var positiv vekst på 1%. Sola har i mange
år før dette hatt en årlig befolkningsvekst. Kommunen har ca. 8700 husstander.
16% av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Innvandrere med bakgrunn fra vestlige land er noe
lavere enn tidligere år, mens det er størst vekst i innvandring fra Asia.
Kommunen er med sin lange kystlinje utsatt for vær og vind. Kraftig vind, i kombinasjon med stormflo,
springflo og høye bølger kan være utfordrende. Det samme gjelder ekstreme nedbørsmengder, som
kan resultere i urban flom. Terrenget i Sola er stort sett veldig flatt.
Den trafikale situasjonen på Nord-Jæren er en vesentlig utfordring. Nord-Jæren er blant områdene i
Norge med størst befolkningsvekst. Flere folk betyr mer trafikk, og uten tiltak ville køene og
miljøproblemene øke hvert år. Bypakke Nord-Jæren skal gi bedre hovedvegnett, bedre kollektivtilbud
og bedre forhold for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal Nord-Jæren oppnå lavere
klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy og renere luft å puste i. Målet er nullvekst i
persontrafikken fram mot 2032. Det skal investeres for rundt 29 milliarder kroner til vei, buss og
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sykkelveier i de fire kommunene, i tillegg er det satt av 3,3 milliarder kroner til å drifte
kollektivtrafikken.
Sola kommune har nesten like mange arbeidsplasser som antall innbyggere, på et relativt lite areal.
Det er sannsynligvis ingen andre kommuner i Norge som har en slik situasjon. Sola kommune er
vertskommune for viktige næringer og næringsområder i regionen. Stavanger lufthavn Sola er et viktig
logistikknutepunkt for fylket og regionen.
Kommunedelplan for lufthavnen ble vedtatt våren 2017. Planen legger til rette for del av ny parallell
rullebane, bussveitrasé fra Sola sentrum via Sømmevågen til terminalområdet på lufthavnen, privat
parkering og utvidelse av næringsområde. Videre legger planen til rette for en fremtidsutvikling for
lufthavnen med åtte millioner passasjerer i 2040.
Risavika havn er også et viktig logistikknute-punkt for fylket og regionen, og en stor arbeidsplass innen
havneformål og energi-relaterte funksjoner, først og fremst knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen.
Det skal blant annet i de nærmeste årene jobbes med oppfølging av tiltak identifisert i Risavikarapporten. Dette er i et samarbeid med Rogaland brann og redning IKS, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, virksomhetene i Risavika, Stavangerregionen Havn IKS, med flere. I
Risavika er det fem storulykkevirksomheter (april 2018).
Forus er et av Norges viktigste næringsområde, med 40 000 – 45 000 arbeidsplasser. Gjennom
arbeidet med interkommunal kommunedelplan for Forus har Sandnes, Stavanger og Sola kommuner
en felles ambisjon om å videreutvikle Forus som et næringsområde av nasjonal og regional betydning.
Planen har en tidshorisont frem til 2040, og forventes ferdigstilt i 2019.
Strendene i Sola er viktige som rekreasjonsområder for hele regionen. De er sårbare både med hensyn
forurensning, men også klimatiske forhold og uvøren bruk kan true kvaliteten på strendene.
Det er et stort mangfold av automatisk fredede kulturminner i Sola, mens det er kun to bygg som er
fredet etter kulturminneloven. Det er Monsenhuset i Tananger og Sola ruinkirke.
Tettheten av klovdyr er veldig stor på Jæren, inklusive Sola kommune. En hendelse med dyresmitte vil
blant annet kunne få store konsekvenser for samfunnet, dersom det blir nødvendig med restriksjoner
på transport.
Sola kommune har ca 1450 ansatte. Administrasjonen er inndelt i tre tjenesteområder: oppvekst og
kultur, levekår og samfunnsutvikling.

5. Risiko- og sårbarhetsvurdering
Gjennom fareidentifikasjon og risikovurdering har det blitt identifisert en rekke risikoreduserende tiltak
og barrierer, både forebyggende og skadebegrensende (se vedlegg E Analyselogg). Mange av disse er
tiltak/barrierer som allerede er på plass, i tillegg er det foreslått en god del nye tiltak. Eksisterende tiltak
og barrierer er forutsetninger for det risikonivået som er beskrevet.
De konkrete vurderingene som er gjort i tilknytning til de identifiserte uønskede hendelsene vises i
analyseloggen.

5.1. Identifiserte uønskede hendelser
Ved revisjonen av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2018 ble det ikke identifisert nye uønskede
hendelser.
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To hendelser er tatt ut, pga mindre relevans for Sola kommune. Dette gjelder id.nr. 27 Storulykke –
jernbane og id.nr. 36 Brann i trehusbyen/gamle Stavanger.
Videre er det for tre hendelser skiftet navn:
Id.nr. 02
Id.nr. 04
id. nr.46

Utbrudd matbåren smitte (tidligere Distribusjon av helsefarlig mat).
Utbrudd av vannbåren smitte (tidligere Distribusjon av forurenset drikkevann)
Hendelse som krever evakuering (tidligere Hendelse som krever evakuering av Forus)

Dette er gjort for å gjøre det mer i tråd med vanlig språkbruk (02 og 04) og for å tilpasse tittel på
hendelsen bedre til innholdet den dekker (46).
Tabell 3 Liste over uønskede hendelser gruppert på samfunnsfunksjon / innsatsfaktor (fargene i tabellen
er knyttet til samfunnsfunksjon, jf. Tabell 1 og 2 og ikke til kritikalitet).

Id

Hendelse

Samfunnsfunksjon / innsatsfaktor

1

Svikt i matvareforsyning

2

Utbrudd matbåren smitte

3

Svikt/avbrudd i drikkevannsforsyning (langvarig)

4

Utbrudd vannbåren smitte

5

Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt
nedfall/atomulykke

C. Vannforsyning

6

Svikt i strømforsyning (langvarig)

7

Svikt i gassdistribusjon (langvarig)

3. Ivareta befolkningens behov for
varme

8

Svikt i fjernvarme (langvarig)

B. Elforsyning

9

Svikt i evne til å tilby nødvendig midlertidig husly og
befolkningsvarsling/evakuering

3.2. Evne til å kunne tilby
nødvendig midlertidig husly

10

Svikt i regional koordinering og krisehåndtering

11

Svikt i lokal krisehåndtering

12

Svikt i informasjon ang. risiko, kriser og krisehåndtering

13

Svikt i styrende organer (politiske og administrative)

14

Svikt i helse- og omsorgstjenester

15

Epidemi/pandemi

16

Sykehus – brann/eksplosjon

17

Sykehus/legevakt – sabotasje/terrorangrep

18

Sykehjem/institusjon – brann

19

Svikt i nødetater – generell

1. Ivareta nødvendig matforsyning

2. Ivareta nødvendig
(drikke)vannforsyning

5. Ivareta styring og kriseledelse

6. Opprettholde demokratisk
rettsstat
7. Opprettholde trygghet for liv og
helse
7.1 Evne til å opprettholde
nødvendig helse- og
omsorgstjenester
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Id

Hendelse

Samfunnsfunksjon / innsatsfaktor

20

Svikt i nødetater – helse

21

Svikt i nødetater – brann*

22

Svikt i nødetater – politi*

7. Opprettholde trygghet for liv og
helse
7.2 Evne til å yte assistanse til
mennesker utsatt for hendelser
som truer liv og helse

23

Storulykke – industri

24

Storulykke – luftfart

25

Storulykke – sjø

26

Storulykke – veg

27

UTGÅTT

28

Offshoreulykke

29

Brann i bygning med mange personer

30

Voldshandlinger/terror – terrorangrep i by

31

Voldshandlinger/terror – hendelse på skole e.l.

32

Voldshandlinger/opptøyer ifm. ansamling av tilfeldig
folkemengde, demonstrasjoner, etc.

33

Kriminell handling – annen hendelse

34

Svikt i informasjonssikkerhet

35

Skade på kulturminne/kulturmiljø

36

UTGÅTT

37

Utslipp av farlig gods

38

Utslipp av diesel e.l. fra tankanlegg/rørledninger

39

Akutt luftforurensning

40

Atomulykke

41

Svikt i dyrehelse

42

Dramatisk/varig fall i oljepris / utfasing fossile energikilder

43

Bortfall av trygghet / terroranslag som skader
verdiskaping

44

Kollaps i pengemarkedet

45

Svikt i infrastrukturer som skader verdiskaping

46

Hendelse som krever evakuering av Forus-området

7. Opprettholde trygghet for liv og
helse

7.3 Evne til å opprettholde
grunnleggende sikkerhetsnivå i
virksomheter med potensial for
store ulykker

8. Opprettholde lov og orden

10. Opprettholde grunnleggende
sikkerhet for lagret informasjon
11. Sikre kulturelle verdier

12. Beskytte natur og miljø

12.2 Ivareta dyrehelse

13. Opprettholde verdiskaping
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Id

Hendelse

Samfunnsfunksjon / innsatsfaktor

47

Svikt i IKT/telekom

A. Ekom-tjenester

48

Svikt i avløp/avløpstjenester

49

Svikt i renovasjon

50

Svikt i vare-/persontransport

F. Vare- og persontransport

51

Ekstremvær / naturhendelse

5.1 Evne til å overvåke og begrense
risiko for ulykker og naturhendelser

D. Avløpshåndtering og renovasjon

5.2. Risikobilde (risikomatriser)
På de påfølgende sidene oppsummeres risikobildet for Sola kommune i form av risikomatriser.
Deretter presenteres det en oppsummering i tabellform.
Det er hendelsenes ID som plottes i matrisen. Langs den vertikale aksen finner vi
sannsynlighetsangivelsen, og langs den horisontale har vi konsekvensangivelsen. I tillegg er det
synliggjort:
1) Der hvor konsekvensene kan avvike mye fra forventet verdi er dette angitt med pil,
2) Svak bakgrunnskunnskap er angitt med lilla skygge.
Vi har valgt ikke å fargelegge cellene i matrisene, slik det ofte blir gjort med grønt, gult og rødt. Dette
fordi farger lett kan gi inntrykk av hva som er akseptabel og hva som er uakseptabel risiko, og det er
ikke faglig forsvarlig å benytte utelukkende plassering i risikomatrisen som beslutningsgrunnlag for
risikoreduksjon, beredskap osv. (Aven m.fl., 2008).
Det er viktig å være klar over at en direkte sammenligning av tilsvarende plassering i de ulike
matrisene ikke sier noe om hvilke hendelser som er mest alvorlig/har høyest risiko. For eksempel vil
det være et visst hierarki mellom de ulike konsekvenstypene innen samfunnsverdien liv og helse;
direkte dødsfall vil typisk anses som mer alvorlig enn fremskyndte dødsfall, som igjen anses som mer
alvorlig enn skader og sykdom (fysiske/psykiske), som igjen er mer alvorlig enn fysiske påkjenninger.
Det går heller ikke an å sidestille kroneverdiene i risikomatrisen for økonomi med de øvrige
konsekvenstypene.
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Konsekvens for Liv og helse – 1.1a Dødsfall – direkte

Sannsynlighet

Antall direkte

1:
1-2
dødsfall

5: > 10 %

34

4: 1 % - 10 %

2
19
33

2:
3-5
dødsfall

3:
5 – 15
dødsfall

26

18
48

3: 0,1 % - 1 %

4:
15 – 50
dødsfall

5:
> 50
dødsfall

15

25
30

14

17
2: 0,01 % 0,1 %

31

1: < 0,01 %

29

4
20
28

16

23

24

Figur 1 Risiko for Liv og helse – 1.1a Dødsfall – direkte. Pil
angir at konsekvensen kan avvike mye
fra forventet verdi. Lilla skygge angir svakt kunnskapsgrunnlag i angivelsen av sannsynlighet og/eller
konsekvens.
2
4
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
28

Utbrudd matbåren smitte.
Utbrudd vannbåren smitte.
Svikt i helse- og omsorgstjenester
Epidemi/pandemi
Sykehus – brann/eksplosjon
Sykehus/legevakt – sabotasje/terrorangrep
Sykehjem/institusjon - brann
Svikt i nødetater – generell
Svikt i nødetater – helse
Storulykke - industri
Storulykke – luftfart
Storulykke – sjø
Storulykke – veg
Offshoreulykke
20

29
30
31
33
34
48

Brann i bygninger med mange personer
Voldshandlinger/terror – terrorangrep i by
Voldshandlinger/terror – hendelse på skole e.l.
Kriminell handling – annen hendelse
Svikt i informasjonssikkerhet
Svikt i avløp/avløpstjenester

Konsekvens for Liv og helse – 1.1b Dødsfall – fremskyndet
Antall
fremskyndet

5: > 10 %

1:
1-2
dødsfall

2:
3-5
dødsfall

39

34

3:
5 – 15
dødsfall

4:
15 – 50
dødsfall

5:
> 50
dødsfall

Sannsynlighet

4: 1 % - 10 %

3: 0,1 % - 1 %

51

2: 0,01 % 0,1 %

5

1: < 0,01 %

Figur 2 Risiko for Liv og helse – 1.1b Dødsfall – fremskyndet. Pil
angir at konsekvensen kan avvike
mye fra forventet verdi. Lilla skygge angir svakt kunnskapsgrunnlag i angivelsen av sannsynlighet og/eller
konsekvens.
5
34
39
51

Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt nedfall/atomulykke
Svikt i informasjonssikkerhet
Akutt luftforurensning
Ekstremvær/naturhendelse
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Konsekvens for Liv og helse – 1.2 Skader og sykdom
Antall skadde
og syke

5: > 10 %

1:
1-5
skadde/syke

2:
5 - 20
skadde/syke

39

34

2
33

Sannsynlighet

4: 1 % - 10 %

3, 18
32
48
51

3: 0,1 % - 1 %

2: 0,01 % 0,1 %

1: < 0,01 %

17

3:
20 - 100
skadde/syke

4:
100 - 200
skadde/syke

5:
> 200
skadde/syke

19
26

15

25
14
30
28
29
31

4
5
16
20

23

24

Figur 3 Risiko for Liv og helse – 1.2 Skader og sykdom – antall skadde og syke. Pil
angir at
konsekvensen kan avvike mye fra forventet verdi. Lilla skygge angir svakt kunnskapsgrunnlag i angivelsen
av sannsynlighet og/eller konsekvens.
2
3
4
5
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
28
29

Utbrudd matbåren smitte.
Svikt/avbrudd i drikkevannsforsyning (langvarig)
Utbrudd vannbåren smitte.
Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt nedfall/atomulykke
Svikt i helse- og omsorgstjenester
Epidemi/pandemi
Sykehus – brann/eksplosjon
Sykehus/legevakt – sabotasje/terrorangrep
Sykehjem/institusjon - brann
Svikt i nødetater – generell
Svikt i nødetater – helse
Storulykke - industri
Storulykke – luftfart
Storulykke – sjø23
Storulykke – veg
Offshoreulykke
Brann i bygninger med mange personer
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30
Voldshandlinger/terror – terrorangrep i by
31
Voldshandlinger/terror – hendelse på skole e.l.
32
Voldshandlinger/opptøyer ifm. tilfeldig ansamling av større folkemengde,
demonstrasjoner.
33
Kriminell handling – annen hendelse
34
Svikt i informasjonssikkerhet
39
Akutt luftforurensning
48
Svikt i avløp/avløpstjenester
51
Ekstremvær/naturhendelse

Konsekvens for Liv og helse – 1.3 Fysiske påkjenninger

Antall
personer
berørt

Sannsynlighet

5: > 10 %

1:

2:

3:

4:

5:

< 200
pers. berørt

200 – 500
pers. berørt

500 – 2000
pers. berørt

2000 – 5000
pers. berørt

> 5000
pers. berørt

34

4: 1 % - 10 %

6

3: 0,1 % - 1 %

1
3
7
8

48

12

11

2: 0,01 % 0,1 %

1: < 0,01 %

4
5

23

Figur 4 Risiko for Liv og helse – 1.3 Fysiske påkjenninger – antall personer berørt / varighet [dager]. Lilla
skygge angir svakt kunnskapsgrunnlag i angivelsen av sannsynlighet og/eller konsekvens.
1
3
4
5
6

Svikt i matvareforsyning
Svikt/avbrudd i drikkevannsforsyning (langvarig)
Utbrudd vannbåren smitte.
Forurenset av drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt nedfall/atomulykke
Svikt i strømforsyning (langvarig)
23

7
8
11
12
23
34
48

Svikt i gassdistribusjon (langvarig)
Svikt i fjernvarme (langvarig)
Svikt i lokal krisehåndtering
Svikt i informasjon ang. risiko, kriser og krisehåndtering
Storulykke – industri
Svikt i informasjonssikkerhet
Svikt i avløp/avløpstjenester

Konsekvens for Liv og helse – 1.4 Psykiske skader

Sannsynlighet

Antall
personer med
behov

1:
1-5
pers. med
behov

2:
5 - 20
pers. med
behov

3:
20 - 100
pers. med
behov

5: > 10 %

34

4: 1 % - 10 %

26

4:
100 - 200
pers. med
behov

25

30

2: 0,01 % 0,1 %

17
31

28

1: < 0,01 %

23

3: 0,1 % - 1 %

5:
> 200
pers. med
behov

5

Figur 5 Risiko for Liv og helse – 1.4 Psykiske skader – antall personer med behov. Pil
angir at
konsekvensen kan avvike mye fra forventet verdi. Lilla skygge angir svakt kunnskapsgrunnlag i angivelsen
av sannsynlighet og/eller konsekvens.
5
17
23
25
26

Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt nedfall/atomulykke
Sykehus/legevakt – sabotasje/terrorangrep
Storulykke - industri
Storulykke – sjø
Storulykke – veg
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28
30
31
34

Offshoreulykke
Voldshandlinger/terror – terrorangrep i by
Voldshandlinger/terror – hendelse på skole e.l.
Svikt i informasjonssikkerhet
Konsekvens for Natur og miljø – 2.1 Langtidsskader på natur og miljø

Geografisk
utbredelse

1:
<1
km2 / km

2:
1–5
km2 / km

4:
20 – 50
km2 / km

5:
> 50
km2 / km

39
34

5: > 10 %

37

4: 1 % - 10 %

Sannsynlighet

3:
5 – 20
km2 / km

3: 0,1 % - 1 %

38

2: 0,01 % 0,1 %

40

1: < 0,01 %

Figur 6 Risiko for Natur og miljø – 2.1 Langtidsskader – geografisk utbredelse [km2 / km] / varighet [år].
Pil
angir at konsekvensen kan avvike mye fra forventet verdi. Lilla skygge angir svakt
kunnskapsgrunnlag i angivelsen av sannsynlighet og/eller konsekvens.
34
37
38
39
40

Svikt i informasjonssikkerhet
Utslipp av farlig gods
Utslipp av diesel e.l. fra tankanlegg/rørledninger
Akutt luftforurensning
Atomulykke
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Konsekvens for Økonomi – 3.1 Finansielle og økonomiske tap*
Finansielle og
økonomiske
tap

5: > 10 %

2:
10 – 100
mill. NOK

3:
100 – 1000
mill. NOK

26

45
50

4:
1000 – 5000
mill. NOK

5:
> 5000
mill. NOK

34

4: 1 % - 10 %

Sannsynlighet

1:
< 10
mill. NOK

3: 0,1 % - 1 %

11
12

30
41
46
51

18
25

2: 0,01 % 0,1 %

1: < 0,01 %

23

42

43

44

40

16
28

24

Figur 7 Risiko for Økonomi – 3.1 Finansielle og økonomiske tap – kroneverdi [mill. NOK]*.
11
12
16
18
23
24
25
26
28
30
34
40
41
42
43
44
45
46

Svikt i lokal krisehåndtering
Svikt i informasjon ang. risiko, kriser og krisehåndtering
Sykehus – brann/eksplosjon
Sykehjem/institusjon - brann
Storulykke – industri
Storulykke - luftfart
Storulykke – sjø
Storulykke – veg
Offshoreulykke
Voldshandlinger/terror – terrorangrep i by
Svikt i informasjonssikkerhet
Atomulykke
Svikt i dyrehelse
Dramatisk og varig fall i oljepris / utfasing av fossile energikilder
Bortfall av trygghet / terroranslag som skader verdiskaping
Kollaps i pengemarkedet
Svikt i infrastrukturer som skader verdiskaping
Hendelse som krever evakuering
26

50
51

Svikt i vare-/persontransport
Ekstremvær/naturhendelse

* NB: Økonomiske tap av de uønskede hendelsene er ikke fullstendig kartlagt. Analysen vurderer
heller ikke alle hendelser som kan føre til økonomiske tap / endringer i rammevilkår for kommunen.
Det er heller ikke gjort noe tydelig skille på økonomiske tap som kommunen selv må bære, eller som
evt. dekkes av andre.

Konsekvens for Samfunnsstabilitet – 4.1 Sosial uro

Antall

5: > 10 %

1:
< 50
personer

2:
50 – 200
personer

4:
1000 – 5000
personer

5:
> 5000
personer

34

4: 1 % - 10 %

Sannsynlighet

3:
200 – 1000
personer

3: 0,1 % - 1 %

2: 0,01 % 0,1 %

2
6
15
42

33

12

14
32

1
3
11
30

31

1: < 0,01 %

41
44
4
5
17
28
16

24

Figur 8 Risiko for Samfunnsstabilitet – 4.1 Sosial uro – antall personer / varighet [dager].
1
2
3
4
5
6
11
12
14

Svikt i matvareforsyning
Utbrudd matbåren smitte.
Svikt/avbrudd i drikkevannsforsyning (langvarig)
Utbrudd vannbåren smitte.
Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt nedfall/atomulykke
Svikt i strømforsyning (langvarig)
Svikt i lokal krisehåndtering
Svikt i informasjon ang. risiko, kriser og krisehåndtering
Svikt i helse- og omsorgstjenester
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15
Epidemi/pandemi
17
Sykehus/legevakt – sabotasje/terrorangrep
24
Storulykke – luftfart
28
Offshoreulykke
30
Voldshandlinger/terror – terrorangrep i by
31
Voldshandlinger/terror – hendelse på skole e.l.
32
Voldshandlinger/opptøyer ifm. tilfeldig ansamling av større folkemengde,
demonstrasjoner.
33
Kriminell handling – annen hendelse
34
Svikt i informasjonssikkerhet
41
Svikt i dyrehelse
42
Dramatisk og varig fall i oljepris / utfasing av fossile energikilder
43
Bortfall av trygghet / terroranslag som skader verdiskaping
44
Kollaps i pengemarkedet

Konsekvens for Samfunnsstabilitet – 4.2 Forstyrrelser i dagliglivet

Antall

1:
< 200
personer

2:
200 – 500
personer

Sannsynlighet

5: > 10 %

3:
500 – 2000
personer

4:
2000 – 5000
personer

34

49

5:
> 5000
personer

4: 1 % - 10 %

6
15

47
50

3: 0,1 % - 1 %

1
3
7
11

14
41
46
51

18
23

12

2: 0,01 % 0,1 %

8

4
5
16
17

1: < 0,01 %

Figur 9 Risiko for Samfunnsstabilitet – 4.2 Forstyrrelser i dagliglivet – antall personer / varighet [dager].
1
3

Svikt i matvareforsyning
Svikt/avbrudd i drikkevannsforsyning (langvarig)
28

4
5
6
7
8
11
12
14
15
16
17
18
23
34
41
46
47
49
50
51

Utbrudd vannbåren smitte.
Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt nedfall/atomulykke
Svikt i strømforsyning (langvarig)
Svikt i gassdistribusjon (langvarig)
Svikt i fjernvarme (langvarig)
Svikt i lokal krisehåndtering
Svikt i informasjon ang. risiko, kriser og krisehåndtering
Svikt i helse- og omsorgstjenester
Epidemi/pandemi
Sykehus – brann/eksplosjon
Sykehus/legevakt – sabotasje/terrorangrep
Sykehjem/institusjon - brann
Storulykke – industri
Svikt i informasjonssikkerhet
Svikt i dyrehelse
Hendelse som krever evakuering
Svikt i IKT/telekom
Svikt i renovasjon
Svikt i vare-/persontransport
Ekstremvær/naturhendelse
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Konsekvens for Kulturelle verdier – 6.1 Tap av kulturell verdi
1:

Type
kulturverdi

Sannsynlighet

Omfang av
skade

5: > 10 %

2:

Enkeltminne
Annet
regulert til
kulturminne hensynssone
eller
bevaring eller
kulturmiljø av
tatt med i
lokal
kommunal
betydning
kulturminnepl
an
Kortvarig
Langvarig
midlertidig
midlertidig
forringelse
forringelse

3:

4:

5:

Miljø regulert
til
hensynssone
eller tatt med i
kommunal
kulturminnepl
an

Kulturminne
av nasjonal
interesse

Kulturmiljø
av nasjonal
interesse

Mindre, varig
forringelse

Betydelig,
varig
forringelse

Fullstendig
tap/ødelegge
lse

34

4: 1 % - 10 %

3: 0,1 % - 1 %

35

2: 0,01 % 0,1 %

1: < 0,01 %

Figur 10 Risiko for Kulturelle verdier – 6.1 Tap av kulturell verdi – type kulturverdi / omfang av skade.
34
35

Svikt i informasjonssikkerhet
Skade på kulturminne/kulturmiljø
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Tabellen nedenfor gir en oppsummering av risikobildet. Se kap.-3.4. for en beskrivelse av sannsynlighets- og konsekvenskategoriene.

9
10
11
12
13
14
15
16

Svikt i styrende organer (politiske og administrative)*
Svikt i helse- og omsorgstjenester
Epidemi/pandemi
Sykehus – brann/eksplosjon

3. Ivareta befolkningens behov
for varme
B. Elforsyning

4

2

5

2
2
5

5
5

5

5

5

Mulighet for stort avvik i forventet
konsekvens (Ja/Nei)

L
L
M
L

5

5

J

S

L

5

5
5
4

N
N
N

M
M
M

M
L
L

5
5
5
5

5

6.1 Tap av kulturell verdi

S
M
M
M

4.2 Forstyrrelser i dagliglivet
5
5

N
J
N
J

4.1 Sosial uro

3.1 Finansielle og økonomiske tap

2.1 Langtidsskader på natur og miljø

1.4 Psykiske skader

1.3 Fysiske påkjenninger

1.2 Skader og sykdom

5
1

Styrbarhet (Lav, Middels, Høy)

2. Ivareta nødvendig
(drikke)vannforsyning
C. Vannforsyning

3
4
3
2

1.1b Dødsfall – fremskyndet

Samfunnsfunksjon /
Basiskapabilitet
1. Ivareta nødvendig
matforsyning

Styrke i bakgrunnskunnskap
(Svak, Middels, Høy)

5
6
7
8

Hendelse
Svikt i matvareforsyning
Utbrudd matbåren smitte.
Svikt/avbrudd i drikkevannsforsyning (langvarig)
Utbrudd vannbåren smitte.
Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt
nedfall
Svikt i strømforsyning (langvarig)
Svikt i gassdistribusjon (langvarig)
Svikt i fjernvarme (langvarig)
Svikt i evne til å tilby nødvendig midlertidig husly og
befolkningsvarsling/evakuering **
Svikt i regional koordinering og krisehåndtering**
Svikt i lokal krisehåndtering
Svikt i informasjon ang. rådende risiko, kriser og
krisehåndtering

1.1a Dødsfall - direkte

Id
1
2
3
4

Sannsynlighet

Tabell 4 Oppsummering av risikobildet

4
3
3

5
5
5

3

4

2

5

5

N

M

H

3

3

2

2

3

N

H

H

5

4
5
5

5
5
5

J
J
N

M
M
M

M
L
L

3.2 Evne til å tilby midlertidig
husly
5. Ivareta styring og kriseledelse

6. Opprettholde demokratisk
rettsstat
7.1 Evne til å opprettholde
nødvendig helse- og
omsorgstjenester

3
4
2

4
5
5

4
5
5
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7.3 Evne til å opprettholde
grunnleggende sikkerhetsnivå i
virksomheter med potensial for
store ulykker

8. Opprettholde lov og orden

10. Sikre lagret informasjon
11. Sikre kulturelle verdier
12. Beskytte natur og miljø

3
4
5
3
4
3

3

L
M
M
M

5
5

2

3
3

2
3
3
2

J
J
J
J

S
S
M
M

M
L
M
L

4

5

5

4
3

3

5
4

N
J
J
J

M
M
S
S

L
L
L
M

4

J

M

M

J
J
N

M
M

M
L
M

J
N

M
M

L
M

3

2
1
1

2

2
2

1

Mulighet for stort avvik i forventet
konsekvens (Ja/Nei)

3
3
3
3

S
M
M
S

3

1

3
2

1

3
1

3

6.1 Tap av kulturell verdi

4
3
3
2

J
J
J
J

3

4.2 Forstyrrelser i dagliglivet

2
2
3
2

5
2

3

4.1 Sosial uro

3
5
3
3

3.1 Finansielle og økonomiske tap

4
5
3
2

2.1 Langtidsskader på natur og miljø

1
1
3
4

5

1.4 Psykiske skader

1
2
3
5

1.2 Skader og sykdom

1
2
1
4

1.3 Fysiske påkjenninger

1.1b Dødsfall – fremskyndet

2
3
4
2

Styrbarhet (Lav, Middels, Høy)

7.2 Evne til å yte assistanse til
mennesker utsatt for hendelser
som truer liv og helse

1.1a Dødsfall - direkte

Samfunnsfunksjon /
Basiskapabilitet
9999

Styrke i bakgrunnskunnskap
(Svak, Middels, Høy)

32
33
34
35
36
37
38

Hendelse
Sykehus/legevakt – sabotasje/terrorangrep
Sykehjem/institusjon – brann
Svikt i nødetater – generell
Svikt i nødetater – helse
Svikt i nødetater – brann*
Svikt i nødetater – politi*
Storulykke – industri
Storulykke – luftfart
Storulykke – sjø
Storulykke – veg
UTGÅR
Offshoreulykke
Brann i bygning med mange personer
Voldshandlinger/terror – terrorangrep i by
Voldshandlinger/terror – hendelse på skole e.l.
Vold/opptøyer ifm. ansamling av folkemengde,
demonstrasjoner...
Kriminell handling – annen hendelse
Svikt i informasjonssikkerhet
Skade på kulturminne/kulturmiljø
UTGÅR
Utslipp av farlig gods
Utslipp av diesel e.l. fra tankanlegg/rørledninger

Sannsynlighet

Id
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
4
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1
5

4
3

5

4

5

5

3
3
4
3
4
3
5
4

4
5
3
3

3

2

2

2

2

5

Mulighet for stort avvik i forventet
konsekvens (Ja/Nei)

6.1 Tap av kulturell verdi

4.2 Forstyrrelser i dagliglivet

4.1 Sosial uro

3.1 Finansielle og økonomiske tap

2.1 Langtidsskader på natur og miljø

1.4 Psykiske skader

1.3 Fysiske påkjenninger

1

Styrbarhet (Lav, Middels, Høy)

A. Ekom-tjenester
D. Avløpshåndtering og
renovasjon
F. Vare- og persontransport
5.1 Evne til å overvåke og
begrense risiko for ulykker og
naturhendelser

1

Styrke i bakgrunnskunnskap
(Svak, Middels, Høy)

13. Opprettholde verdiskaping

1.2 Skader og sykdom

Ekstremvær/naturhendelse

12.2 Ivareta dyrehelse

5
2
3

1.1b Dødsfall – fremskyndet
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Samfunnsfunksjon /
Basiskapabilitet

1.1a Dødsfall - direkte

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Hendelse
Akutt luftforurensning
Atomulykke
Svikt i dyrehelse
Dramatisk og varig fall i oljepris / utfasing av fossile
energikilder
Bortfall av trygghet / terroranslag som skader verdiskaping
Kollaps i pengemarkedet
Svikt i infrastrukturer som skader verdiskaping
Hendelse som krever evakuering av Forus-området
Svikt i IKT/telekom
Svikt i avløp/avløpstjenester
Svikt i renovasjon
Svikt i vare-/persontransport

Sannsynlighet

Id
39
40
41

J
N
J

M
M
S

H
L
L

J

S

L

S
S
M
S
M
M
M
M

M
L
M
M
L
L
H
M

S

L

3

4
5

J
J
J
J
J
J
N
J

3

5

J

5
5
5

2

* Hendelsen er ikke videre vurdert her, men henvises til virksomhetsspesifikke analyser
** Hendelsen er ikke risikovurdert med sannsynlighet og konsekvens, men en kvalitativ beskrivelse er gitt i analyseloggen, og risikoreduserende tiltak er
identifisert.
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5.3. Eksisterende risikofaktorer
Deler av regionen kjennetegnes av høy befolkningstetthet, areal- og boligknapphet, høye boligpriser,
høy trafikktetthet / lav kollektivandel. Dette påvirker også risikobildet. I det etterfølgende
oppsummeres og diskuteres de viktigste bidragene til risikobildet under hver samfunnsverdi.
Liv og helse


”Epidemi/pandemi” er den hendelsen som har høyest risiko for liv og helse. Dette samsvarer
med Nasjonalt Risikobilde (DSB 2014).

Risikobildet domineres videre av ulike storulykker og branner:





Regionen har forhøyet risiko, sammenlignet med landet forøvrig, for hendelsene ”Storulykke –
Sjø” og ”Offshoreulykke”.
Også ”Storulykke – luftfart” har et betydelig skadepotensial, selv om sannsynligheten for en
ulykke her er vurdert til å være lav.
Det er flere storulykkevirksomheter i regionen, mange ligger nær tettbebygde områder.
Lange, undersjøiske vegtunneler gir forhøyet risiko for ”Storulykke – veg”.

Styrbarheten for kommunen er begrenset for flere av disse hendelsene, men ikke alle:



Kommunen har et særlig ansvar gjennom areal- og reguleringsplanleggingen å søke å unngå at
f.eks. storulykkevirksomheter legges tett opptil øvrig bebyggelse.
For ”Storulykke – sjø”, er det mulig å se for seg en strengere regulering av cruisebåttrafikken,
hvis det skulle være ønskelig.

Vestlandet ligger utsatt til ved en evt. atomulykke ved gjenvinningsanlegg i Storbritannia eller fra
reaktorskip som trafikkerer kysten.


For Liv og helse er det hendelsen Forurenset drikkevann, mat, luft etc. pga. radioaktivt nedfall
som dominerer risikobildet. Hendelsen vurderes ikke å gi direkte dødsfall, men kan gi mange
fremskyndte dødsfall.

Infrastruktur:





Sårbarheter i vannforsyningen gir utfordringer knyttet til mulig ”Utbrudd vannbåren smitte.”.
Avløpsnettet er sårbart for villede og utilsiktede hendelser.
Svikt i øvrige infrastrukturer (strømforsyning, vannforsyning, IKT/telekom, vare/persontransport) vurderes ikke å kunne ta menneskeliv direkte, men kan være årsak til en
rekke uønskede hendelser, for eksempel ”Svikt i helse- og omsorgstjenester”.
I tillegg utgjør svikt i infrastrukturer en betydelig kilde til forstyrrelser i dagliglivet.

Strømforsyningen er sårbar:




Strømforsyningen er kanskje den mest kritiske infrastrukturen av samtlige; bortfall av strøm er
medvirkende årsak til en lang rekke uønskede hendelser, som for eksempel svikt i
vannforsyning, svikt i IKT/telekom, svikt i helsevesenet og øvrige nødetater, samt svikt i
kommuneadministrasjon / kommunale tjenester og krisehåndtering.
I følge Statnett er dagens drift svært anstrengt. Forbedringstiltak er underveis, men det vil ta
flere år før forsyningssikkerheten tilfredsstiller minstekravene. Dette betyr at kommunen og
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andre kritiske innsatsfaktorer bør sikre seg i form av nødstrøm og aggregater i tilfelle en
langvarig svikt i strømforsyningen.
Klimaendringer og ekstremvær:


Klimaendringer og ekstremvær kan være årsak til en rekke uønskede hendelser, i tillegg til å
utgjøre en direkte fare for liv og helse. Dette er beskrevet i mer detalj i kapittel 5.5.

Andre forhold:





Terrorhendelser og kriminelle handlinger utgjør også en del av risikobildet for liv og helse.
Det er en del store arrangementer i regionen (ONS, festivaler i Vågen i Stavanger, Blinkfestivalen i Sandnes, Luftshow på Sola) som påvirker risikobildet.
Det er identifisert sårbarheter i kriseberedskapen i kommunen.
Det er en høy andel arbeidsinnvandrere og utlendinger i regionen. Mange av disse kan ha
dårlige norskferdigheter og vil kanskje ikke få med seg viktig informasjon som formidles i en
krisesituasjon.

Natur og miljø


De alvorligste hendelsene i kategorien natur og miljø er vurdert til å være
o ”Utslipp av farlig gods”
o ”Dieselutslipp”
o ”Atomulykke”



Risikoen vurderes høyere enn landsgjennomsnittet for flere av disse, blant annet på grunn av:
o Høy aktivitet langs kysten og på norsk sokkel (oljeutslipp med mulig påslag i
kystsonen).
o Vestlandet ligger utsatt til ved en evt. atomulykke ved gjenvinningsanlegg i
Storbritannia eller fra reaktorskip som trafikkerer kysten.
o Jærkysten er sårbar for forurensning i hekketiden.



Hendelsen ”Akutt luftforurensning” (pga. høy biltetthet på kalde dager med stillestående luft,
avgasser fra cruisetrafikk, eller gassky fra industribrann/brann i gjenvinningsanlegg) har høy
sannsynlighet, men begrenset skadeomfang. Her er styrbarheten satt til høy, da det er flere
tiltak kommunen kan iverksette.

En hendelse som kan ha store økonomiske konsekvenser, også for kommunen, er ”Svikt i dyrehelse”.


Et utbrudd av for eksempel munn- og klovsyke i sentrale strøk vil føre til store innskrenkinger i
bevegelsesfriheten. Risikoen er høyere enn andre steder i Norge pga. høy tetthet av
klovbærende dyr.

Økonomi
Regionen er sårbar med tanke på et næringsliv som er sterkt knyttet opp mot olje- og gassutvinning.


Et ”Dramatisk og varig fall i oljeprisen” eller ”Politiske beslutninger om utfasing av fossile
energikilder” vurderes å ramme regionen hardt.
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Norge og Stavangerregionen vurderes å stå mer robust i en finanskrise enn mange andre land i
Europa.




Internasjonale hendelser kan imidlertid også påvirke oss; en ”Kollaps i pengemarkedet” for
eksempel, vurderes å ha enorme konsekvenser.
Andre hendelser som branner, storulykker og kriminelle handlinger/terrorhendelser kan gi
store økonomiske og materielle tap, men kommunen selv trenger trolig kun å bære en
begrenset del av dette.
En hendelse som rammer Forus-området (f.eks. oversvømmelse) kan gi store konsekvenser
for verdiskaping, avhengig av hvor lenge området blir rammet.

Samfunnsstabilitet
Ulike kriminelle handlinger, svikt i kritiske infrastrukturer, epidemi/pandemi, svikt i helsevesenet, svikt
i dyrehelse, hendelser som rammer næringslivet, samt ulike storulykker kan alle bidra til sosial uro og
forstyrrelser i dagliglivet.
Kulturelle verdier
Regionen har mange kulturmiljøer og kulturminner av nasjonal og regional betydning. Fullstendig tap /
varig forringelse av disse er vurdert til middels sannsynlighet i risikoanalysen.

5.4. Fremtidige risikofaktorer
I 2013 var befolkningsveksten høy og prognoser tilsa fortsatt høy vekst i mange år. Det viste seg å ikke
stemme. I 2015/2016 var oljeindustrien preget av lav oljepris og mange ble oppsagt. Dette påvirket
andre bransjer i regionen, og antall arbeidsledige var rekordhøyt i mai 2016. Ledighetstallene for
Rogaland har siste år (april 2018) gått ned med 32%, noe som er mest i landet.
Følgende fremtidige risikofaktorer ble identifisert i analysen, med utgangspunkt i et regionalt
perspektiv:











Lavkonjunktur.
Økt forventet levealder gir økt press på helsevesenet.
Arealknapphet, kombinert med høy befolkningsvekst gir høye boligpriser og et betydelig
utbyggingspress, noe som fører til konflikt mellom utbyggingsinteresser og landbruksinteresser
/behov for jordvern.
Flere lange undersjøiske tunneler (Ryfast, Rogfast) vil kunne bidra til høyere risiko for veg- og
tunnelulykker, samt ulykker med farlig gods.
Klimaendringene kan forventes å spille en større rolle enn de har gjort til nå. Se kap.5.5.
Politisk urolighet i andre deler av verden medfører at vi må være forberedt på mottak av et
større antall asylsøkere i tiden som kommer
Overgangen til nye telefonløsninger som Voice over IP (VoIP) som f.eks. SKYPE og CISCO, i
kommuner og mange virksomheter kan gi økt sårbarhet pga. redusert redundans (avhengighet
av strøm og fungerende internett).
Regionen har en høy andel arbeidsinnvandring sammenlignet med andre deler av landet.
Konjunktursvingninger kan gi økt arbeidsledighet for denne gruppen og press på sosiale
tjenester.
Det er essensielt at Plan- og bygningslovens paragraf om risiko- og sårbarhetsanalyser blir fulgt
opp av kommunen for å unngå å ”bygge seg inn i” fremtidige sårbarheter.
Det samme gjelder lokalisering av virksomheter med storulykkespotensial. Det er allerede flere
slike i regionen nær tettbebygde strøk. Fremtidig arealplanlegging bør i størst mulig grad
tilstrebe å unngå etablering av nye storulykkebedrifter i sårbare områder.
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Flytting av Stavanger Universitetssykehus kan gi utfordringer for helse- og omsorgstjenestene i
en overgangsfase, men dette kan unngås med god planlegging/styring.

5.5. Klimaendringer
Det er høy usikkerhet knyttet til de lokale effektene av mulige klimaendringer.




Økt forekomst av ekstremvær må påregnes.
Stormer og ulike former for ekstremvær kan gi oftere naturhendelser som flom, stormflo,
skred, ras, lynnedslag og skogbrann
På lengre sikt kan vi oppleve havnivåstigning

Ekstremvær kan gi direkte tap av menneskeliv, foruten store utfordringer for kritiske
samfunnsfunksjoner og infrastrukturer.
Nedenfor er listet opp de hendelsene hvor klima- og værrelaterte hendelser er identifisert som mulig
årsak (det kan også være andre årsaker til disse hendelsene). Det betyr at sannsynligheten for disse
hendelsene kan øke i fremtiden.
ID
1

Hendelse
Svikt i matvareforsyning

2
3

Utbrudd matbåren smitte.
Svikt/avbrudd i drikkevannforsyning

4

Utbrudd vannbåren smitte.

6

Svikt i strømforsyning

7
8
9

Svikt i gassdistribusjon
Svikt i fjernvarme
Svikt i evne til å tilby nødvendig
midlertidig husly og
befolkningsvarsling/evakuering
Svikt i krisehåndtering

10,
11, 12
15
20,
21,
22, 23
24
25
27
26
28

Klima- og værrelaterte årsaker
Avlingssvikt, svikt i fiskeri, blokkerte transportveier
pga. ekstremvær
Forekomst av nye bakterier etc.
Brudd på kritisk ledning (pga. ras, flom, ekstremvær,
etc.)
Nye parasitter/bakterier, forurensning/utvasking etter
ras, skogbrann etc.
nasjonalt underskudd på strøm (langvarig tørke),
brudd på kritisk linje/omfattende linjebrudd
(ekstremvær, skogbrann, …), utfall av nettstasjon
(flom, …)
Hvis svikt i strømforsyning
Hvis svikt i strømforsyning
Naturhendelse som gir behov for evakuering av stort
antall mennesker, svikt i strømforsyning, mm.
Hvis svikt i strømforsyning eller ekom

Epidemi / pandemi
Svikt i nødetater

Endret sykdomsmønster som følge av klimaendringer
Blokkerte veier som følge av ekstremvær, svikt i
strømforsyning og IKT/telekom

Storulykke – luftfart
Storulykke – sjø
UTGÅR
Storulykke – veg
Offshoreulykke

F.eks. flystyrt pga. dårlig vær
Grunnstøting, kollisjon etc. pga. storm/ekstremvær
Glatt, dårlig sikt
Skipskollisjon, ekstremvær som skader innretningen,
…
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Skade på kulturminne/kulturmiljø
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UTGÅR
Svikt i dyrehelse

Fuktskader og økt forekomst av skadedyr, storm og
ekstremvær

Langvarig stengte veier pga. ekstremvær. Forekomst
av nye sykdommer
Dramatisk og varig fall i oljepris /
Politiske beslutninger om å fase ut fossile energikilder
utfasing av fossile energikilder
pga. menneskeskapte klimaendringer.
Svikt i infrastrukturer som skader
F.eks. utilgjengelig flyplass (askesky, havnivåstigning,
verdiskaping
stormflo), svikt i strømforsyning, …
Hendelse som krever evakuering
Flom/oversvømmelse av næringsområdet på Forus
Svikt i IKT/telekom
Kritisk linjebrudd pga. ekstremvær, skred, …
Svikt i avløp/avløpstjenester/evne til å Ekstremnedbør
håndtere avløp
Svikt i renovasjon
Utilgjengelig veinett eller produksjonsstans på
gjenvinningsstasjon grunnet ekstremvær
Svikt i vare-/persontransport
Stans i luftfart, manglende fremkommelighet på veg,
jernbane, etc. pga. uvær, ekstremnedbør, stort
snøfall, ras..
Ekstremvær/naturhendelse
Økt hyppighet grunnet klimaendringer

42
45
46
47
48
49
50
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5.6. Risiko- og sårbarhetsfaktorer utenfor kommunen
Mange hendelser som skjer utenfor kommunen/regionen kan få konsekvenser for våre innbyggere
og/eller trigge krisehåndteringen i kommunen, for eksempel:









Svikt i matforsyning
Svikt i strømforsyning (f.eks. nasjonalt underskudd på strøm / strømrasjonering, svikt i
sentralnettet eller regionalnettet utenfor Stavangerregionen)
Svikt i IKT/telekom (utfall av mobil-, og telenett, betalingstjenester, cyberangrep/hacking, …)
Offshoreulykke og utslipp av olje fra skip med påslag på land.
Atomulykke
Smittespredning (epidemi/pandemi, og smittsomme dyresykdommer)
Hendelse som rammer samferdsel (f.eks. askesky eller hendelse som slår ut GPSnavigasjonssystemer)
En hendelse utenfor regionen som rammer et stort antall av kommunens innbyggere, f.eks.
-

skoleklasse / idrettslag på tur
tsunami
terrorhendelse
storulykke – jernbane
storulykke – luftfart
storulykke – veg (f.eks. bussulykke)

5.7. Påvirkninger mellom risiko- og sårbarhetsfaktorer
Det er generelt stor gjensidig avhengighet mellom de ulike viktige samfunnsfunksjoner og
infrastrukturer. Dette er belyst i figuren nedenfor, hentet fra NOU 2000:24.
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Figur 11 Oversikt over gjensidig avhengighet mellom viktige samfunnsfunksjoner.
(To kryss angir sterk avhengighet, ett kryss en mer usikker avhengighet (NOU 2000:24 s 36).
Kategoriene i øverste rad må leses som innsatsfaktorer for kategoriene i venstre kolonne; f.eks. er
”Helse” avhengig av ”Telekommunikasjon”, men ikke omvendt

Kraftforsyning og telekommunikasjon er kanskje de to mest kritiske infrastrukturene. Figuren under
viser hvordan disse er gjensidig avhengig av hverandre, og i tillegg hvilke øvrige hendelser som
påvirkes av svikt i disse infrastrukturene.
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1. Svikt i matvareforsyning
3. Svikt i drikkevannforsyning
7. Svikt i gassdistribusjon
8. Svikt i fjernvarme
6. Svikt i strømforsyning (langvarig)

9. Svikt i evne til å tilby nødvendig
midlertidig husly og befolkningsvarsling
/ evakuering
10-12. Svikt i krisehåndtering
14. Svikt i helse- og omsorgstjenester

47. Svikt i IKT / telekom

19-22. Svikt i nødetater
26. Storulykke - veg
41. Svikt i dyrehelse
45. Svikt i infrastrukturer som skader
verdiskaping
48. Svikt i avløp/avløpstjenester
49. Svikt i renovasjon
50. Svikt i vare-/persontransport

Figur 12 Avhengighet mellom infrastrukturene kraftforsyning og telekommunikasjon, og hvilke
uønskede hendelser som kan utløses av svikt i disse.
I tillegg til kraftforsyning og telekommunikasjon er ekstremvær/naturhendelser en sentral potensiell
fellesårsak til andre hendelser; eksempelvis ekstremvær som fører til bussulykke (”Storulykke – Veg”),
sperrer all trafikk (”Svikt i vare-/persontransport”) – og dermed fremkommelighet for nødetatene
(”Svikt i nødetater”) – og hindrer sykehuspersonell i å komme på jobb (”Svikt i helse- og
omsorgstjenester”).
Det er altså en viktig observasjon at en rekke av hendelsene beskrevet i kapittel 5.1. kan ha felles
årsaksbilde og dermed vil kunne inntreffe samtidig. Dette må det tas høyde for i
beredskapsplanleggingen.

5.8. Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet
Flere tiltak på dette området er identifisert og dokumentert i Vedlegg D. Noen av de viktigste tiltakene
vil være å sikre nødstrøm for kritiske tjenester, sikre mer robuste kommunikasjonsløsninger ved
bortfall av telekommunikasjon, samt planer for relokalisering av kriseledelse og sikre driftsfunksjoner
ved bortfall av administrasjonsbygg.

5.9. Behovet for befolkningsvarsling og evakuering
Sola kommune har, i samarbeid med nabokommunene, etablert bedre verktøy for kommunikasjon.
Det er anskaffet lokasjonsbasert SMS-varsling for å kunne varsle befolkningen om farer og kritiske
situasjoner. Nødnett er tatt i bruk for kommunens kriseledelse, for kommunikasjon internt og med
andre beredskapsaktører.
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I beredskapsplanen er det utpekt hvilke av kommunens større bygg som primært skal brukes ved store
evakueringer. Det er også laget en felles Plan for evakuerte- og pårørendesenter i Stavangerregionen.
Denne revisjonen av helhetlig ROS har ikke avdekket nye hendelser/scenario som utfordrer
befolkningsvarsel og/eller evakuering. Viktig framover vil være å trene på bruk av planer og utstyr,
både internt og i samarbeid med andre. Erfaringene vil danne grunnlag for revisjon av
beredskapsplaner mm.

5.10. Identifiserte risikoreduserende tiltak/barrierer
I Vedlegg D listes identifiserte risikoreduserende tiltak/barrierer knyttet til de uønskede hendelsene
beskrevet i kapittel 5.1. Det er skilt mellom eksisterende tiltak/barrierer og forslag til nye tiltak/
barrierer. De tiltakene som er foreslått i denne analysen er ikke nødvendigvis uttømmende, dvs. at
listen i Vedlegg D ikke utelukker andre/ytterligere tiltak.
Viktige tiltak på overordnet nivå er:







Gjøre eksterne virksomheter og infrastruktureiere kjent med resultatene fra denne analysen.
Lage handlingsplaner for oppfølging av identifiserte tiltak.
Vurdere gjennomføring av egne beredskapsanalyser som grunnlag for oppdatering av
beredskapsplanverk.
Oppdatere beredskapsplaner basert på denne risiko- og sårbarhetsanalysen.
Gjennomføre beredskapsøvelser.
Skaffe møteplasser / insentiver for å bedre informasjonsflyt og risikohåndtering av
”grensesnittrisiko” mellom sektorer / virksomheter.

41

6. Videre arbeid
Sola kommune gjør i etterkant av denne revisjonen av helhetlig ROS en samlet gjennomgang av de
identifiserte anbefalte risikoreduserende tiltakene. Det prioriteres hvilke tiltak som skal gjennomføres
og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Dette framstilles i en oppfølgingsplan, som forelegges
rådmannens ledergruppe.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen følges også opp med forslag til langsiktige mål og
strategier for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette presenteres i et eget
dokument og forelegges kommunestyret samtidig med foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse.
Overordnet beredskapsplan revideres fortløpende, basert på gjelde risikobilde. Det bør særlig vies
oppmerksomhet til forhold som har med at vi er vertskommune for både en flyplass, en stor
industrihavn og dessuten er en av tre vertskommuner for et av Norges største næringsområder, på
Forus. Høy befolkningstetthet, kompleks næringsvirksomhet, risikofylt aktivitet og mye trafikk gjør at
masseevakuering kan bli svært krevende, for alle involverte. Sola kommune bør fortsette arbeidet med
å videreutvikle planer og strategier på dette området. Samordningen med andre aktører er svært
viktig og må prioriteres.
Etter noen år med trening og øvelse av basisferdigheter i krisehåndtering bør kommunen i årene
framover ha mer oppmerksomhet på å øve sammen med andre. Stikkord er samhandling og
samordning med andre beredskapsaktører og med virksomhetseiere. Slike øvelser er tidkrevende å
planlegge og forutsetter god kompetanse i øvelsesplanlegging.
Langvarig strømbrudd er det scenario som vil få veldig store konsekvenser, både for kommunens egen
drift og for lokalsamfunnet. Det er nødvendig å bygge opp mer kunnskap om effektene av strømbrudd
og å få etablert flere beredskapstiltak der dette er nødvendig.
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