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Innledning  

Hjemmelsgrunnlag 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret er en endring av 
sivilforsvarsloven av 1953.  Endringen, og skifte av navn, ble gjort 19.juni 2009, og trådte i kraft 
1.januar 2010.  Hensikten med endringen var å synliggjøre kommunens plikt til beredskapsarbeid i 
sterkere grad enn før.   

Hjemmelsgrunnlaget for kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er å finne i lovens §15a, 
første ledd. I tillegg hjemler paragrafens andre og tredje ledd kommunens plikt til å legge risiko- og 
sårbarhetsanalysen til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder 
også ved utarbeidelse av planer og areal- og kommunedelplaner. 

Loven henviser også eksplisitt til plandelen i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven), som sådan også inngår som en del av hjemmelsgrunnlaget. 

Loven en konkretisert i forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt.  

Bakgrunn for ROS-analysen  

Første ROS-analyse for Karmøy kommune ble utført i 1997, og revidert i 2005.  I 2010 ble det foretatt 
en omfattende revisjon av ROS-analysen. Arbeidet den gang ble organisert med en omfattende 
involvering av kommunale virksomheter gjennom etatsvise arbeidsgrupper.  

Denne revisjonen tar i stor grad utgangspunkt i eksisterende ROS-analyse. Alle hendelser er vurdert 
på nytt og sammenstilt med aktualitet i dagens samfunn.   

Det som i hovedsak er endret i denne analysen der knyttet til klimabaserte endringer, infrastruktur og 
hendelser som omfatter radioaktiv stråling samt terror/sabotasje.  

Omtale av felles risikoområder med aktuelle samarbeidspartnere, i første rekke nærliggende 
kommuner er forsøkt styrket. Det er også vurdering av behov for evakuering og befolkningsvarsling.  

KommuneROS er en selvstendig ROS-analyse for Karmøy kommune, men bygger på og må sees i 
sammenheng fylkesmannens ROS (sist revidert 2013) og andre ROS-analyser som er foretatt på 
temaområder mv. i kommunen. DSBs «Nasjonalt risikobilde 2014» er også brukt som 
grunnlagsdokument i analysen.   

Mål 

KommuneROS skal gi et bilde av risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen på et overordnet nivå, 
med vekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon.   

Med dette skal analysen bidra til å ivareta kommunens plikter i henhold til Lov om kommunal 
beredskapsplikt og sivilebeskyttelsestiltak, og danner grunnlaget for arbeid med kommunal 
beredskap og planlegging herunder arealplanlegging og kommunedelplaner.   

Analysen som grunnlag for planlegging i kommunens virksomhet skal sikre en strukturert tilnærming 
til kommunens risikoområder – og med det redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse, og 
samtidig bidra til å redusere konsekvensene av en inntruffet hendelse – både for samfunnet og 
Karmøy kommunes innbyggere. 
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Beskrivelse av kommunen 
Karmøy kommune er landets 21. største kommune med 42.000 innbyggere. Selv om kommunen er en 
landkommune, har den tre byer. Og til tross for navnet, bor hver 5. innbygger på fastlandet som utgjør 
1/3 av kommunens areal.  

Med ca. 190 personer pr. kvadratkilometer, kan Karmøy betraktes som i hovedsak spredtbygd, selv 
om det er tendenser til fortetting flere steder i kommunen. At innbyggerne er spredt utover på et stort 
område, medfører både fordeler og utfordringer beredskapsmessig. Det er på den ene sida mindre 
risiko for at en hendelse truer hele befolkningen og tilsvarende større sjanse for at viktige 
samfunnsfunksjoner vil være intakte. På den annen side medfører det avstand som kan vanskeliggjøre 
kommunikasjonen – både med tanke på å yte hjelp og gi informasjon. 

Karmøy er, siden sammenslåing av sju tidligere kommuner i 1965, forholdsvis desentralisert, med 
mange tilsvarende tilbud i hver av de fem sonene. Hver sone har eksempelvis egen ungdomsskole og 
eget kulturhus, de fleste sonene har også helsetilbud og institusjonalisert omsorgstilbud.  

Kommunen har gjennom mange år vært forskånet for store dramatiske hendelser. Det innebærer at 
det svært sjelden har skjedd noe som har utløst krisestab på overordnet nivå. Stort sett håndteres 
hendelsene på virksomhetsnivå, i samarbeid med dyktige fagfolk i nødetater og førstelinjetjenester. 
Det er en avgjort styrke, men kan også over tid bidra til at terskelen for å iverksette overordnet 
beredskapsarbeid blir for høy.  

Topografien skaper minimale problemer for Karmøy. Som kystkommune vil en naturlig nok være 
berørt av kombinasjon av sterk vind og høy vannstand (springflo). Men det er liten fare for flom og 
skred.  

Hver 4. innbygger er under 18 år. Samtidig vil Karmøy, som andre kommuner, oppleve at antallet 
eldre øker sterkt i åra som kommer.  

Festivaler er viktig for Karmøy. Hele sommeren er belagt med større og mindre festivaler i ulike deler 
av kommunen – fra Syrefestivalen som samler noen hundre deltakere til Skudefestivalen som samler 
opp til 30.000 og Vikingfestivalen der rundt 20.000 personer besøker Bukkøy i løpet av ei langhelg. 
Festivalene, sammen med en økende cruisetrafikk, kan betraktes som en risikoutfordring.  

Næringsmessig er kommunen preget av petromaritim virksomhet, både i form av leverandørindustri 
og som transportområde for gass fra Nordsjøen via Kårstø til kontinentet. Kommunen har flere 
bedrifter som krever spesiell beredskapsmessig oppmerksomhet, så som Gassco, Hydro Aluminium 
og Haugesund lufthavn, Karmøy. Gjennom Karmsund Havn, er Karmøy delaktig i en av landets 
største havnestrukturer.  

Karmøy kommune har et stort antall fredede og verneverdige bygninger og områder. 
Beredskapsmessig er det den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn som innebærer størst 
utfordringer, spesielt med tanke på brann.  

Karmøy er en del av et felles bo- og arbeidsmarked på Haugalandet. Det innebærer høy grad av 
utpendling, noe som igjen bidrar til at kriser i regionen lett rammer på tvers av kommunegrenser.  
Kommunen  har om lag 3.000 ansatte, fordelt på ca. 2.400 årsverk.  
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Sammendrag 
Det er mange uønskede hendelser som kan ramme Karmøy-samfunnet.  Den overordnede risiko- og 
sårbarhetsanalysen (ROS) er et forsøk på å sammenfatte de viktigste hendelsene ut fra sannsynlighet 
eller konsekvens. Det er innlysende at det ikke er mulig å ta med alle, men på grunnlag av at faglig 
skjønn løftes det fram et antall hendelser som hver for seg eller sammen med andre kan ha en art eller 
et omfang som går ut over det den stående beredskapen kan håndtere (brannvesen, helsetjeneste, 
politi og så videre). Når slike hendelser inntrer på et visst nivå, må kommunens kriseledelse iverksette 
kommunens overordnede beredskapsplan.  

De hendelsene som er omtalt her faller grovt sett i tre kategorier: Naturskapte hendelser (sykdommer, 
klimabaserte hendelser, branner og så videre), store ulykker og tilsiktede hendelser.  

Karmøy kommune har sett det som naturlig å dele disse inn i noe mindre kategorier, eller 
«hendelsestyper» som det heter i denne analysen: Infrastruktur, helse, natur og klima, gass og 
kondensat, brann, ulykker, akutt forurensning og sabotasje/terror.  

Utgangspunktet for analysen er ca 160 hendelser som har vært kartlagt på etatsnivå (se ellers 
metodedelen). Disse er sammenfattet i et sekstitall hendelser hvorav de fleste er tatt med i denne 
rapporten.  

ROS-analysen er beheftet med stor grad av usikkerhet. Det kommer delvis av at Karmøy har vært 
heldig stilt gjennom mange år. Få større uønskede hendelser har rammet lokalsamfunnet. Det gjør at 
vi vanskelig kan vise til evidens lokalt når vi anslår hyppigheten av hendelser. Det kan gjøre at vi 
overser risikoer og dermed undervurderer behovet for ressurser og organisering for å hindre og lindre 
skadevirkningene av hendelsene. Hvem vil vel bruke masse folk og penger på å forebygge at noe som 
aldri har skjedd skal skje? Da glemmer en lett at folk og penger brukt «i fredstid» kan være noe av 
årsaken til at ting ikke har skjedd eller at virkningen ikke har nådd «worst case».  

Hver ROS-hendelse er forsøkt vurdert ut fra årsak, forekomst (hvor ofte eller mye det skjer), og 
konsekvenser (uheldige virkninger). I tillegg er mange av hendelsene komplettert med et 
«utfordringsbilde» som gir utfyllende opplysninger. I den utstrekning det har vært naturlig, er det 
også oppgitt sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak. I oversikten over 
tiltak er det ikke skilt mellom iverksatte, foreslåtte og vedtatte. Det vil bli gjort i dokumentet 
«Oppfølgingsplan for kommunal beredskap». Der vil ROS-analysen og beredskapsplanen bli knyttet 
sammen til en «helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som skal bidra til 
at det blir utført et tilfredsstillende beredskapsarbeid «i fredstid».  

Til slutt i ROS-analysen er det gitt en vurdering av hvilke hendelser det er aller viktigst å forholde seg 
til i de nærmeste åra. Det betyr ikke at de andre kan gjemmes eller glemmes, men at det er umulig å 
ha fokus på og prioritere alt på en gang. Det ville lett ført til at en verken fokuserte eller prioriterte.  

ROS-analysen skal ifølge loven forankres i kommunestyret. Med det forstår rådmannen at de 
folkevalgte skal ha satt seg inn i de analyserte hendelsene og slutte seg til analysens konklusjoner. Det 
er nødvendig å understreke at det ikke betyr at alle skisserte tiltak er å anse som vedtatte. Vedtak som 
gjelder organisering, bruk av ressurser eller myndighetsutøvelse vil bli gjort ved behandling av 
oppfølgingsdokumentet og i behandlingen av budsjett og økonomiplan.  

ROS-analysen baserer seg på grundige vurderinger i etatene og blant samarbeidende 
samfunnsaktører. Det er nær sammenheng mellom denne ROS-analysen og forrige analyse (fra 2011). 
Som grunnlag for analysen er også brukt fylkes-ROSen («Betre føre var….») utarbeidet av 
Fylkesmannen i 2013 og DSBs «Nasjonalt risikobilde 2014» som kan oppfattes som en «nasjonal ROS».  
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Metode 
Den valgte metoden for denne analysen baserer seg på en tradisjonell risikomatrise, der risikoverdien 
er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Matrisen er utvidet til å også omfatte en vekting av 
kategoriene liv og helse, miljø og materielle verdier. Vurderingene er en oppdatering av de som ble 
gjort i 2010.  

Definisjoner og begreper 

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 
verdier og samfunnsviktige funksjoner.  Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og 
konsekvensene av uønskede hendelser. 

Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å 
forekomme.  Det er benyttet en tilpasset modell for lokale forhold, basert på erfaringstall – spesielt fra 
helsevesenet.   

Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse.  Det er i denne 
analysen valgt å vektlegge konsekvens i større grad enn sannsynlighet, begrunnet i at det er 
konsekvensen en må håndtere fysisk når en hendelse inntreffer.  

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå mål, og å levere nødvendige 
tjenester, når det utsettes for påkjenninger.   

Gjennomføring 

Arbeidet gjennomført ved at interne og eksterne aktører er blitt bedt om å vurdere de risikoene som 
framkom i den eksisterende ROS-analysen (fra 2011). De kommunale etatene er bedt om å gjennomgå 
sine vurderinger fra forarbeidet til 2011-analysen for å se om det er hendelser der risikoen 
(sannsynlighet eller konsekvens) er endret i mellomtida, om det er kommet til nye risikohendelser 
eller om det er noen som kan strykes. En tilsvarende anmodning er sendt skriftlig til eksterne 
samarbeidspartnere – nabokommuner, større bedrifter, viktige samfunnsaktører mv.  

De opplysninger og analyser som er innhentet fra eksterne parter er tatt inn i de konkrete 
vurderingene av aktuelle hendelser. 

Møter mellom beredskapskoordinatorer på Haugalandet er blitt brukt for å drøfte felles 
problemstillinger, blant annet sammenfallende risikoer. KommuneROS for Haugesund og Tysvær er 
gjennomgått for å sikre at det er samsvar i vurderingen av felles utfordringer. I tillegg er det 
gjennomført et betydelig antall enkeltsamtaler med så vel interne som eksterne instanser.  

De ulike risikoene som er identifisert på etatsnivå er gjennomgått med tanke på korrelasjon mellom 
hendelser på tvers av organisasjonen. Det er også vurdert i hvilken grad hendelser på lavere nivå kan 
påvirke kommunens «stabilitet» (evne til å levere tjenester i en krisesituasjon).  

Ut over hendelser som får et høyt produkt ved å multiplisere  verdi for sannsynlighet med verdi for 
konsekvens, har en også forsøkt å ta hensyn til såkalte «sorte svaner». Det er «utenkelige hendelser» 
som til tross for ekstreme konsekvenser får en lav risikoverdi til tross for ekstreme konsekvenser.  

Nivå-hierariki 

Det er viktig å være seg bevisst at en hendelses grad av opplevd risiko er avhengig av nærhet. En krise 
for et individ i samfunnet, er ikke nødvendigvis en krise for kommunen eller samfunnet som sådan. 
Store hendelser på virksomhetsnivå kan framstå som krise for brukere av tjenestene eller ansatte.  

Når en jobber med ROS-analyse er det derfor viktig å være seg bevisst på hvilket nivå en analyserer. 
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Målet for denne analysen er en kommuneROS, altså en risikoanalyse for samfunnet Karmøy og 
organisasjonen Karmøy kommune, som premissleverandør for lokalsamfunnet.  Dette er derfor det 
øverste nivået i denne analysen.   

Kommunens organisasjon består av flere etater som overbygning over enheter som yter tjenester 
innen sine felt til kommunens innbyggere. I tillegg er kommunens organisasjon bare en del av det 
sammensatte samfunnet kommunen som helhet representerer.  

I overordnet beredskapssammenheng er den vanlige avgrensningen at det omfatter hendelser som går 
utenfor det den ordinære beredskapen kan håndtere. Som regel takles uønskede hendelser greit av 
virksomhetene, eventuelt i samarbeid med nødetatene.  

Men også på lavere nivå må det foretas risikovurderinger for å minimalisere forekomst og 
konsekvenser av uønskede hendelser.  

Det er også verdt å merke seg at det finnes en rekke ulike krav til risikovurdering/-håndtering på 
ulike nivåer i den kommunale verden. Det krever at en også kan holde de ulike risikobegrepene fra 
hverandre. Eksempelvis vil det i internkontrollsammenheng være mest snakk om «indre risiko», altså 
faren for at lover, forskrifter og andre pålegg ikke blir fulgt. Avvik som oppstår på denne måten kan 
være alvorlige nok og må håndteres på adekvat måte, ikke minst for å forbedres systemene og for å 
skape en lærende organisasjon. 

Risikomatrisen/vurderingsgrunnlag  

Utgangspunktet for risikomatrisen er en tradisjonell matrise der risiko er produktet av sannsynlighet 
ganger konsekvens.  Utover den tradisjonelle delen er det benyttet en matrise utvidet med større 
hensyn til konsekvens enn sannsynlighet, samt at utvidet med vekt for liv og helse, miljø og 

materielle verdier – der hensynet til liv og helse veier tyngre enn hensynet til miljø etc. 

  Lite sannsynlig Noe sannsynlig Sannsynlig 

Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  2 8 13 18 

En viss fare  5 15 26 37 

Alvorlig  8 24 39 54 

Kritisk  11 31 52 73 

Katastrofalt  13 39 65 91 

 
Tallene angir antall risikopoeng, høyeste risiko av kategoriene. Risikoverdi på 

inntil 15 gir grønn farge, mellom 26 og 50 gir gul og over 50 gir rød.    

Dette er sammenfattet i en tabell som beregner en matematisk verdi, risikopoeng, som gir en 
indikasjon på grad av risiko for den enkelte hendelse – med hensyn til høyest risiko innen kategoriene 
liv og helse, miljø og materielle verdier.   

Disse risikopoengene grupperes så innenfor akseptkriteriene (se nedenfor) for normal risiko, 
betydelig risiko og uakseptabel risiko.  

Utover denne tekniske tilnærmingen er det gjort en skjønnsmessig tilleggsvurdering basert på 
sårbarheten av systemene tjenesteproduksjon, omdømme, korrelasjon og langsiktig betydning 
(eksempelvis klimabaserte hendelser). 

Tabell for sannsynlighet   

Begrep  Intervall 

Lite sannsynlig 1 Mindre enn en gang hvert 50. år 

Noe sannsynlig 3 Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år 

Sannsynlig 5 Mellom en gang i året og en gang hvert 10. år 

Svært sannsynlig 7 En gang i året eller oftere 
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Tabell for konsekvens 

Begrep  Liv og helse Miljø 
Materielle 

verdier 

Ubetydelig 2 Få og små personskader Ubetydelig skade på miljøet Skader for inntil 

500.000 

En viss fare 4 Alvorlig personskade, 

dødsfall kan forekomme 

Miljøskader som krever mindre 

tiltak 

Skader for inntil 

5.000.000 

Alvorlig 6 Inntil 4 døde, inntil 10 

alvorlig skadde / syke 

Miljøskader som krever større 

tiltak 

Skader for inntil 

50.000.000 

Kritisk 8 Inntil 10 døde, inntil 20 

alvorlig skadde / syke 

Omfattende og langvarige skader 

på miljøet 

Skader for inntil 

100.000.000 

Katastrofalt 10 Over 10 døde, over 20 

alvorlig skadde / syke 

Omfattende og uopprettelige 

skader på miljøet 

Skader for over 

100.000.000 

Verdiene for konsekvens er bevisst satt høyere enn verdiene for sannsynlighet.  Dette for å synliggjøre 
at det er konsekvensen som må håndteres når hendelsen inntreffer. 

Vekting av kategoriene 

Liv og helse 1,70 

Miljø 1,20 

Materielle verdier 1,00 

Poenget med en slik vekting av kategoriene er å oppnå en differensiering som synliggjør at liv og 
helse er mer verd enn miljø som igjen veier tyngre enn hensynet til materielle verdier.   

Forholdstallet representerer ikke et offisielt syn på, eller en offisielt verdisatt betydning av et liv, men 
er kun tenkt å gi et synlig bilde på at det er forskjell mellom tap av liv og helse i forhold til tap av 
materielle verdier. 

Akseptkriterier  

Med akseptkriterier menes ikke en forutsetning om at en skal akseptere en risiko, men en metodikk 
for klassifisering av risikoer med tanke på fokus og prioritering. I vår analyse er risikokategoriene delt 
inn i tre; normal risiko, betydelig risiko og uakseptabel risiko.   

Normal risiko – hendelser håndteres av den daglige stående beredskapen.  Regnes som et risikonivå 
som er dagligdags i samfunnet, og med det en grad av risiko som er uunngåelig og som en forventer å 
måtte leve med.  Enkelte hendelser som havner i denne kategorien kan imidlertid ha høyere 
konsekvenser enn det den daglige beredskapen kan håndtere, men sannsynligheten for at disse 
hendelsene inntreffer er svært lav (se punktet om sorte svaner nedenfor). I risikomatrisene vil 
risikoverdier mellom 2 og 25 komme ut med grønn farge.   

Beredskapstiltak vurderes ut fra kost/nytte-forhold. 

Betydelig risiko – en risiko der hendelser kan medføre at den daglige stående beredskapen ikke er 
tilstrekkelig.  

Kategorien grenser i nedre sjikt til akseptert risiko, og i øvre sjikt til uakseptabel risiko.  
Sammenfallende hendelser i denne kategorien kan kvalifisere for tiltak i henhold til uakseptabel 
risiko.   

Beredskapstiltak bør vurderes, kost/nytte-forholdet vurderes mot ønsket/oppnåelig grad av risiko. 
Tallmessig vil risikoverdier mellom 26 og 50 komme ut med gul farge.  

Uakseptabel risiko – en risiko der hendelser er så store at ytterligere ressurser og bistand må tilføres.   

Forebyggende tiltak må vurderes i hvert tilfelle.   

Beredskapsiltak som iverksettes bør vurderes kritisk ut fra kost/nytte, og sees i sammenheng med 
ønsket/oppnåelig grad av risiko. Røde risikoer vil være de som har en risikoverdi på mer enn 50. 
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Avgrensning 

En matematisk oppstilling av risikoene gir et bilde av hvor risikoområdene finnes, ved bruk av 
matematiske avgrensninger. 

Dette er imidlertid en teknisk øvelse, og i den endelige vurderingen av risikoområdene er det gjort 
menneskelige vurderinger (sunn fornuft) i sammenheng med den tekniske/matematiske 
resultatmatrisen. 

Det er her vektlagt en skjønnsmessig vurdering av sårbarheten til det enkelte system. 

Til tross for et omfattende kartleggings- og analysearbeid vil det med stor sannsynlighet være 
enkelthendelser og sammenhenger som ikke er avdekket i denne ROS-analysen.  Analysen er derfor 
ikke uttømmende for alle forhold i kommunen, og bør derfor være et levende dokument som må 
oppdateres jevnlig.  

Ettersom resultat hendelsene i denne analysen er vurdert på et overordnet kommunalt nivå, med 
utgangspunkt i konsekvenser for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon, gir ikke analysen en 
detaljert beskrivelse av opplevd risiko og konsekvens på lavere nivå, eksempelvis etats-, avdelings- 
eller individnivå.   

Som følge av dette er ikke analysen selvstendig dekkende for alle forhold i kommunen.  Eksempelvis, 
utbyggings- og arealplaner bør analyseres særskilt i hvert enkelt tilfelle, som et supplement til 
kommuneROS. 

Sammenfall av hendelser 

Det er viktig å huske på at sammenfall av hendelser som hver for seg ikke er svært dramatiske kan få 
store konsekvenser av at de skjer samtidig eller i kjede og at de gjensidig påvirker hverandre. En 
skogbrann vil normalt ikke være en urimelig utfordring, men kombinert med sterk vind i retning 
trebebyggelse, kan det skape en nokså uhåndterbar situasjon. Tilsvarende vil eksempelvis ”langvarig 
bortfall av strøm” i sammenheng med ”langvarig kuldeperiode” være langt mer truende enn om 
strømmen forsvinner midt på sommeren.  Det vil alltid finnes flere sammenfallende hendelser som 
gjensidig påvirker hverandre enn det som er kartlagt og vurdert i denne analysen. 

Sorte svaner 

I tillegg til de hendelsene som utpeker seg som vesentlige ut fra en «matematisk tilnærming» er det 
viktig å vurdere svært usannsynlige hendelser med ekstreme konsekvenser. Fordi slike hendelser vil 
komme ut på grønt i den matematisk baserte risikomatrisen, vil de være lette å overse.  
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Hendelser 
I dette kapitlet beskrives hendelser som er framkommet gjennom etatsvise analyser, og 
videreført/sammenfattet til kommuneROS. 

Innspill fra eksterne parter er innarbeidet i de enkelte hendelsene, som en del av den totale vurdering.   

I lista som omhandler de felles overordnede hendelsene er de tilsvarende hendelsene fra de etatsvise 
analysene sammenfattet.  Hendelser som er vurdert å kun ha betydning for den enkelte etat er ikke 
videreført, i henhold til metodebeskrivelsen. 

Karmsund Havnevesen fikk i ROS-analysen for 2011 status som en etat og hendelsene ble innarbeidet 
som egen kategori.  

Forkortelser nedenfor er som følger: 

F – Felles overordnet hendelse  
HO – Helse og omsorg 
OK – Oppvekst og kultur  
TE – Teknisk etat  
SA  - Sentraladministrasjonen 
KH – Karmsund havnevesen  

Det er vurdert som ikke hensiktsmessig i denne analysen å beskrive hver enkelt av hendelsene som 
framgår av lista. 

De hendelser fra denne lista som omtales i dette kapitlet er vurdert ut i fra både risikopoeng, en mer 
skjønnsmessig vurdering av sannsynlighet/konsekvens og hvilken sammenheng de har med andre.  
Det er derfor hendelser som i seg selv ikke scorer høyt i form av risikopoeng likevel er tatt med i 
analysen, til tross for at andre hendelser som i seg selv har høyere risikopoeng ikke omtales.   

Den fullstendige lista over vurderte hendelser på etatsnivå er lagret som excel-dokument i 
krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM.  

Den lista omfatter også et antall hendelser som er risikovurdert, men som ikke er omtalt i denne 
rapporten fordi de av sikkerhetshensyn ikke egner seg for offentliggjøring. 
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Hendelsetype 01 Brudd på infrastruktur 
Funksjonell infrastruktur er avgjørende for å holde det moderne samfunnet i gang. Infrastruktur 
dekker i denne sammenhengen et bredt spekter av underliggende struktur, så som samferdsel (veier, 
flyplasser, havner), kraftforsyning, telekommunikasjon og vann, avløp og renovasjon (VAR).  

Når grunnleggende infrastruktur faller bort eller svekkes, oppstår det ikke bare fare for helsemessige, 
miljømessige og økonomiske konsekvenser. Det svekker samtidig evnen til å gripe inn for å forebygge 
eller bøte på skader, og det reduserer kommunens evne til å fungere.  Vår avhengighet av 
infrastruktur, ikke minst IKT-løsninger, gjør oss dermed dobbelt sårbare i en krisesituasjon.  

Hendelse 01.01 Svikt i data-/telesamband 

Nr. Hendelse   

F03 Svikt i IKT-løsninger   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 48                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO28, HO29, HO7, SA2 

  Gjensidig påvirkning med: F02, F65 

Årsaker 

Bortfall eller svikt i data-/telesamband kan skyldes strømbrudd, tekniske feil på utstyr, brudd på 
fysisk linjenett, ekstrem pågang eller sabotasje.  

Forekomst 

Det er stor sannsynlighet for svikt i data-/telesamband, særlig i forbindelse med ekstremvær. 

Konsekvenser 

For folk flest vil bortfall av samband eller datatrøbbel være mer kilde til ergrelse og heft enn noe 
betydelig problem.  Næringslivet vil kunne påføres skade eller tap fordi økonomiske transaksjoner 
ikke lar seg gjennomføre (kassaapparatene i butikkene slutter å fungere) eller at produksjon stopper 
opp fordi ulike prosesser ikke lar seg styre.  

Enkeltpersoner vil risikere at liv og helse kommer i fare ved at kontakten med for eksempel 
helsevesenet uteblir. Det gjelder ikke bare mulighet til å melde skade eller be om hjelp ved forverrelse 
av sykdom (f.eks. gjennom trygghetsalarm), men også at nettbasert medisinsk utstyr slutter å fungere. 
Siden journaler i hjelpeapparatet er lagret digitalt, er det risiko for at en ikke får fram informasjon om 
pasienter og andre brukere.  

For kommunen kan bortfall av data-/telesamband være kritisk for å holde i gang tjenesteproduksjon 
og overordnede funksjoner (arkiv, økonomistyring, informasjon og så videre). Særlig i helse- og 
omsorgssektoren vil bortfall av slik infrastruktur kunne ha konsekvenser for liv og helse.  

Kommunikasjon mellom brukere, kommunehelsetjeneste og andre helsetjenester vil bli vanskeligere 
eller i verste fall umulig. Varsling av fare og skade kan tilsvarende vanskeliggjøres. Det er også fare 
for tap av data, som kan innebære at innbyggere ikke får nødvendig hjelp eller rettigheter som de har 
krav på. Arbeidsoperasjoner som til vanlig foregår på datamaskin kan måtte utføres på papir, og det 
er risiko for ikke å få tilgang til lagret informasjon (eksempelvis journaler). Det vil dessuten 
vanskeliggjøre beredskapsarbeid knyttet til bakenforliggende hendelser som kan ha utløst 
sambandsbortfallet.  
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Utfordringsbilde 

Karmøy kommune består av virksomheter spredt på mer enn 100 lokasjoner som knyttes sammen via 
et omfattende datanettverk bestående av både leide linjer (kopper og fiber) og egne linjer (kopper, 
fiber og radiolinjer). Det kommunale telefonsystemet er i dag også basert på databredbånd (IP-
telefoni).  

En lang rekke virksomheter vil kunne opprettholde en viss grad av databehandling ved hjelp av 
nødstrømsgeneratorer. Slike finnes i dag på de fleste sykehjemmene, på rådhuset og ved noen andre 
virksomheter. Takket være direkte fiberkabelforbindelse med sykehjem i Skudenes, Åkra, Vea 
Storesund og Norheim, vil telefon- og dataoverføring kunne opprettholdes så lenge det finnes 
nødstrøm i begge ender. Det betyr at disse virksomhetene kan utgjøre kommunikasjonsmessige 
kontaktpunkter lokalt i en krisesituasjon. 

Nødstrøm gjør også at det er mulig å holde i gang datasystemer som er nødvendige for 
tjenesteproduksjonen. Det finnes imidlertid noen datasystemer som driftes av eksterne leverandører. 
Disse kan en miste kontakt med dersom tele-/datasamband generelt faller ut.  

At Telenor tar sikte på å fase ut all form for «fasttelefoni» i løpet av 2017, kan ha samfunnsmessige 
konsekvenser, blant annet med tanke på alarmanlegg som baserer seg på analoge linjer.  

Etter hvert som vi blir mer avhengige av mobiltelefon, vil sjansen for å opprettholde kommunikasjon 
berøres av at basestasjoner også blir slått ut ved strømbrudd. Telenors basestasjoner har i varierende 
grad batteribackup og nødstrøm. Siden det er en viss grad av «overdekning» (flere basestasjoner 
dekker samme område), mener Telenor at utfall av enkeltstasjoner skal kunne kompenseres. I 2018 
skal alle basestasjoner for mobiltelefon ha nødstrøm for seks timers drift. Telenor har også mobile 
aggregat som kan settes inn.  

Av naturlige grunner vil behovet for telefonkontakt (og eventuelt datatrafikk) øke snarere enn å avta i 
en krisesituasjon. Behovet for å gi eller skaffe seg informasjon og for å formidle f.eks. bilder fra 
hendelser vil øke, noe som sannsynligvis vil føre til ekstra stor belastning.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Alle virksomheter i kommunen må vurdere sin egen sårbarhet og relevante tiltak for å ivareta 
kritiske funksjoner ved bortfall av it/telesamband.  

 Sikre at leverandører av datasystemer minimaliserer risikoen for og konsekvensene av svikt i 
data-/telesamband. Dette må vurderes ved innkjøp av systemer.   

 Gode backupsystemer og –rutiner bidrar til lav risiko for at viktige data går tapt.  

 Liste over prioriterte mobiltelefonnumre til bruk i krisesituasjoner kan kjøpes av Telenor. 

 Beredskapsplanverket må være tilgjengelig på papir og finnes på flere steder i kommunen (i 
kommunale virksomheter). Det er naturlig at det planverket tas ut på papir i forbindelse med 
at det skal revideres en gang hvert år.   

Konsvekvensreduserende tiltak 

 Innkjøp av offline-versjon av DSB-CIM vurderes.  

 Overgang til manuelle systemer og rutiner dersom data-/telesamband faller bort. 

 Karmøy kommune har anskaffet en satellittelefon på rådhuset til bruk når annet 
telefonsamband er ute av drift.  

 Det må til enhver tid finnes papirversjon av planverk, ressurslister og skjemaer til bruk i 
beredskapsrommet dersom databortfall umuligjør bruken av DSB-CIM.  

 Ajourføre oversikt over eventuelle alternative samband som kan brukes. Kommunen vil 
vurdere alternativt telefonsamband for krisehendelser basert på enten nødnettet eller 
radiokommunikasjon (VHF).  

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Brudd på samband/infrastruktur. 
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Hendelse 01.02 Langvarig strømbrudd 

Nr. Hendelse   

F04 Strømstans i flere døgn i lang kuldeperiode 

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 8 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 41                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO10 

  Gjensidig påvirkning med: F02, F64 

 

Nr. Hendelse   

F02 Strømbrudd langvarig   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 4 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 31                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE67, HO9, SA1, SA3, TE30, TE80 

  Gjensidig påvirkning med: F12, F08, F57, F04, F03, F65, F64 

Årsaker 

Erfaringsmessig skyldes mer omfattende strømutfall skader på linjer/kabler og tekniske feil i trafoer 
som følge av spesielle værforhold, aldring eller anleggsaktivitet. Typiske hendelser kan være  at trær 
faller ned på ledninger som bryter sammen, lynnedslag og gravearbeider. Lite nedbør kan føre til lav 
fyllingsgrad i magasinene som igjen kan føre til begrenset tilgang på kraft nasjonalt og lokalt. Det er 
også tenkelig at strømforsyning forstyrres av villede handlinger (sabostasje). 

Romvær (solstorm) kan også være årsak til forstyrrelser og avbrudd i tele- og strømforsyningen. 

Forekomst 

Det er svært sannsynlig at strømmen faller ut i kortere perioder (inntil 12  timer), typisk i tordenvær 
eller perioder med sterk vind som fører til trefall. Strømbrudd med lengre varighet forekommer 
sjelden. I fylkes-ROS fra 2013 pekes det på at det har vært få store strømbrudd i Rogaland siden 
århundreskiftet, men at det er grunn til å forvente at mer ekstremvær vil utfordre strømforsyningen 
framover. Strømutfall vil trolig være den hendelsestypen som har størst gjensidig påvirkning på andre 
uønskede hendelser.  

Konsekvenser  

Samfunnets avhengighet av elektrisk strøm skaper en sårbarhet som kan ha stor betydning for liv, 
helse, økonomi og viktige samfunnsfunksjoner ved lengre strømutfall (mer enn 12  timer). 
Strømbrudd fører ikke bare til at lyset slukker, at ovnene blir kalde og fryseboksene tiner. Det fører 
også til at telefonforbindelser svikter, at betalingsterminaler slutter å virke, at automatiske dører ikke 
åpner seg og at heiser blir stående. Datamaskiner vil slutte å virke og bensinpumper stopper opp. For 
næringsliv og landbruk vil det være kritisk om vifter og pumpesystemer slutter å fungere. Det samme 
gjør melkemaskiner. Medisinsk diagnostikk og behandling vanskeliggjøres, varslings- og 
alarmsystemer kutter ut. 

Selvsagt er konsekvensene av strømutfall langt større om vinteren fordi mye oppvarming i dag er 
basert på strøm. Samtidig med de direkte konsekvensene, reduseres også samfunnets evne til å 
håndtere bakenforliggende eller parallelle hendelser.  

Utfordringsbilde 

Karmøy har i dag tre forbindelser på sentralnettnivå. Med utbygging på Hydro og Utsirahøyden i 
Nordsjøen er det varslet at enkelte av disse blir forsterket og lagt om. Karmøy er videre avhengig av 
en enkelt transformator som delvis har reserve over to fastlandsforbindelser. Lokalt vil forsyning av 
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strøm ofte kunne omrutes, slik at mindre bortfall normalt ikke omfatter mange over lang tid. 
Kraftnettet på Karmøy er til dels gammelt og må oppgraderes betydelig i årene framover dersom 
feilfrekvensen skal holdes lav. Dette er ivaretatt i Haugaland Krafts langtidsplaner for reinvesteringer 
og forsterkinger av el-anleggene.  

Strømutfall kan i noen grad kompenseres med stasjonære eller mobile nødstrømsaggregat og 
alternativ oppvarming. Oppvarming av vann og luft krever godt tilgang på strøm. Men en vil ikke 
kunne basere seg på å opprettholde normal drift ved hjelp av nødstrøm. En vil måtte prioritere nøye 
hvilke funksjoner som skal kunne ivaretas.  

I dag finnes det nødstrømsaggregat på de fleste sykehjemma i kommunen og ved noen andre 
kommunale installasjoner (blant annet rådhuset.). Kommunen har et par tilgjengelige stasjonære 
aggregat som ikke er i bruk og som med fordel kunne koples til for å styrke nødstrømsforsyningen på 
rådhuset og på legevakta.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Alle virksomheter i kommunen må vurdere sin egen sårbarhet og relevante tiltak for å ivareta 
kritiske funksjoner ved (langvarig) strømbrudd. 

 Utarbeide plan for anskaffelse av nødstrøm til kommunale virksomheter. Vurdere innkjøp av 
mobilt nødstrømsaggregat. Kartlegge leverandører av mobile anlegg i krisesituasjon.  

 Utarbeide plan for alternativ oppvarming og etablering av «varmestuer» med tanke på 
langvarig strømutfall i kuldeperioder. 

 Nødstrømsaggregater som allerede er anskaffet settes i drift. Særlig kan det være behov for 
(mer) nødstrøm til rådhuset og legevakta.  

 Det må sikres at det vil være tilgang på diesel til nødstrømsaggregatene ved strømbrudd 
(også dieselpumper går på strøm).  

 Forberede bygg på tilkopling av nødstrømsaggregat (hovedinntak). 

 Tilstrekkelig skogrydding i og omkring traseer for kraftlinjer.  

Konsekvensreduserende tiltak 

 Rutiner for å kartlegge og få oversikt over personer som vil ha spesielt behov for oppfølging 
og/eller evakuering ved (langvarig) strømutfall (gjelder blant annet hjemmetjenesten).  

 Legge til rette for at strømnettet kan oppgraderes i den grad som det er nødvendig. 

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Strømbrudd.  

Hendelse 01.03 Hindring av transport (på vei, i sjø og luft) 

Nr. Hendelse   

F05 Langvarig kommunikasjonssvikt (vei/luft/sjø) 

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 20                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: HO31, OK7, TE 74 

  Gjensidig påvirkning med: F12, F09 

Karmøy har i dag rutegående trafikk med fly og buss. Det er i dag ingen ruteforbindelse med båt ut av 
kommunen. Etter at T-forbindelsen ble åpnet, har kommunikasjonsmulighetene mellom øy og 
fastland blitt vesentlig styrket. Men en lang tunell fører også med seg utfordringer. Bosetting på Feøy 
er avhengig av rutebåt for å komme til fastlandet for blant annet jobb og skole.  

Fram til 2013 var Karmsund bru den eneste veiforbindelsen mellom øy og fastland. Brua har bare 
unntaksvis vært stengt. Etter at tunellen også ble åpnet, har det allerede vært tilfeller av at både bru og 
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tunell har vært stengt. Uten noen regulær båttransport, er øydelen av kommunen fortsatt sårbar. Det 
er imidlertid mye som skal til for at bru og tunell vil være stengt over lengre tid.  

I størstedelen av kommunen finnes det omkjøringsveier som kan tas i bruk dersom hovedveiene blir 
blokkert i forbindelse med en uønsket hendelse. Mange omkjøringsveier har imidlertid lav kapasitet, 
noe som kan føre til køer og komplikasjoner for å få fram kjøretøy fra nødetatene (brannbiler, 
sykebiler, politibiler).  

Det er stort sett god regularitet over Haugesund Lufthavn Karmøy, men langvarige stenginger vil føre 
til forsinkelser ved omlegging av trafikken til alternative flyplasser.  

Dersom det blir etablert en interkommunal legevakt på fastlandet, vil det fortsatt finnes en 
underavdeling på øysida som kan betjene akutt-tilfeller i en situasjon der både bru og tunell er stengt.  

Hendelse 01.04 Bortfall av vann, avløp og renovasjon 

Vann, avløp og renovasjon (VAR) er en svært viktig del av kommunens infrastruktur. Bortfall av disse 
tjenestene vil fort kunne få betydelige konsekvenser for kommunens innbyggere.  

Det foreligger en egen ROS-analyse for Karmøy vannverk.  

Hendelse 01.04.01 Dambrudd 

Nr. Hendelse   

F06 Dambrudd   

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 4 Matr.verdier: 10 

  Høyest risikopoeng: 17                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: HO33, TE38, TE39, TE40,TE41 

  Gjensidig påvirkning med: F08, F10, F12, F65, F64, F63 

I Karmøy er det flere damanlegg som potensielt kan bryte sammen (dambrudd). Da vil oppsamlet 
vann flomme utover og kunne forårsake skade.  

Årsaker  

Dambrudd kan skje på grunn av tretthet i konstruksjoner eller som følge av sabotasje.  

Forekomst 

Det anses for lite sannsynlig at dambrudd vil oppstå i Karmøy, men et dambrudd vil kunne føre til 
betydelige konsekvenser. 

Konsekvenser 

De damanleggene som driftes av kommunen, er anlegg som er bygget i forbindelse med oppbygging 
av vannreservoarer. De største anleggene er Brekkevatn, Tistreivatn, Fiskåvatn og Ytre Holmavatn. 
Disse dammene er plassert slik at et dambudd vil kunne få konsekvenser for berørte boliger og/eller 
infrastruktur (sterkt trafikkerte veier mv.). Øvrige dammer er klassifisert i bruddklasse 1 som betyr at 
beliggenhet eller størrelse tilsier at de ikke er noen stor risiko ved brudd.  

I hovedsak er det snakk om materielle skader. Ved dambrudd i Brekkevanndammen vil all 
vannproduksjon umiddelbart stoppe og framtidig drift vil ikke være mulig. 

Dambrudd ved Brekkevantnet vil berøre 10  hus, mest på østsida av elva i tillegg til selve 
vannbehandlingsanlegget. Brudd på dammen ved Ytre Holmavatn vil kunne berøre 8-10 hus langs 
Stolsånå Også dambrudd ved Fiskåvatn vil kunne berøre 3-4 hus. I alle tre tilfellene vil fylkesvei 47 
kunne bli overflommet av vann og kanskje bli uframkommelig i en periode eller ødelagt.  

Karmøy kommune har også ni høydebasseng for vannforsyning. De inneholder vannmengder som vil 
kunne gjøre betydelig skade og skape fare for liv. 
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Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Tilsyn med damanleggene og tidlig oppdagelse av svekkelser i konstruksjoner vil kunne 
forebygge dambrudd.  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 God arealplanlegging vil bidra til at konsekvensene av dambrudd blir minst mulige.  

 I kommunens beredskapsplan mot vassdragsulykker er det egne rutiner for dambrudd.  

Hendelse 01.04.02 Svikt i vann- og avløpssystem 

Nr. Hendelse   

F07 Forurenset drikkevann - innsug   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 34                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE46 

  Gjensidig påvirkning med: F67, F11, F16, F12, F07 

 

Nr. Hendelse   

F08 Generell svikt i vanntilførsel og evt. avløpssystem 

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 2 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 31                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: OK8, TE5 

  Gjensidig påvirkning med: F02, F06, F67, brannvann, F59, F61, F10 

 

Nr. Hendelse   

F10 Vannledningsbrudd   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 42                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE75, TE76,  

  Gjensidig påvirkning med: F06, F08 

Dersom vannforsyning eller avløpssystem ikke fungerer normalt, kan det lett oppstå 
helseutfordringer. Det gjelder særlig dersom dette skjer i tilknytning til andre uønskede hendelser. 
Vannforsyningen i Karmøy er basert på små, grunne overflatevann (innsjøer).  

Det er toveis forsyning av industrivann til Hydro. Det vil derfor være lite sannsynlig at det vil oppstå 
bortfall av industrivann som følge av vannledningsbrudd. Stans av produksjon ved Brekke 
vannbehandlingsanlegg (for eksempel ved langvarig strømstand) vil kunne ramme leveranse av 
industrivann. Dersom det skjer vil de materielle skadene kunne bli betydelige (jfr. TE5 og TE86).  

Forekomst 

Vannledningsbrudd forekommer flere ganger i året på ulike steder i kommunen. Som regel er 
vannbrudd kortvarige, slik at konsekvensene mer blir plunder og heft enn fare for liv og helse eller 
tap av materielle verdier. I september 2013 var abonnenter på Sevland uten vann i opptil tre døgn. 

Karmøy opplevde svikt i avløpssystemet både i 2013 og 2014 som følge av ekstremnedbør. 

Årsaker 

Vannforsyningen kan svikte som følge av naturhendelser, organisatoriske hendelser, teknisk svikt 
eller eksterne trusler (sabotasje/terror). Rørbrudd under graving eller fordi høydebassengene ikke kan 
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fylles (på grunn av eksempelvis strømutfall) kan gjøre at vannforsyningen stopper opp. Det er også 
tenkelig at vanntilførselen må stenges på grunn av forurensning av vannkilder eller rørsystem.  

Undertrykk ved spyling av vannledninger kan føre til innsug/tilbakeslag fra abonnenter. Det kan 
være innsug eller innpumping fra tanker i bedrifter, gårdsbruk og liknende. Kommunen har erfart 
innpumping av sjøvann fra båt og medisiner i drikkevann fra gårdsbruk.  

Grunner til forurensning av drikkevannet kan være forsøpling av nedbørsfeltet, algevekst eller bevisst 
forgiftning (sabotasje/terror). Fugler/dyr i eller ved inntaksvann eller høydebasseng kan forurense 
drikkevannet. Forurensning kan også trenge inn i ledningsnettet fordi rør er gamle og skadde.   

Ifølge Fylkes-ROS er det i framtida grunn til å anta at også klimaendringene vil kunne få følger for 
drikkevannet. Faren for forurensning øker. Det er ifølge den samme analysen lite sannsynlig med en 
total svikt i vannforsyningen ved de større vannverkene.  

En av de få hendelsene som vil kunne ødelegge store deler av vannforsyningen, er radioaktivt nedfall. 
Dette er vurdert under hendelse 07.04. Ulykker med radioaktivt utslipp. 

Mattilsynet peker på at drikkevannskilder på sikt kan ødelegges på grunn av algevekst (eutrofiering).  

Mattilsynet framholder også at drikkevannsforsyning har vært gjenstand for planlegging av sabotasje- 
og terrorhandlinger.  

Uønska kloakkutslipp til vassdrag, sjø og til badestrender kan forekomme på grunn av blant annet 
mye nedbør, tette rør, strømstans og ledningsbrudd.  

Konsekvenser 

Brudd på vannforsyningen eller forurensning av drikkevannet kan få katastrofale følger. Planlagte og 
kortvarige bortfall varsles alltid slik at befolkningen kan tappe opp vann på forhånd. Dette skaper 
neppe mer enn litt irritasjon. Verre er det hvis vannet blir borte i mer enn 12 timer. Da kan det lett føre 
til at liv og helse blir truet. Redusert hygiene og mangel på vann til matlaging mv. vil først være størst 
trussel for gamle og personer med dårlig immunforsvar.  

Forurenset drikkevann kan føre til alvorlige helseproblemer og tap av liv. Et eksempel som gjerne 
nevnes, er Giardia-parasitten som kom inn i drikkevannet i Bergen i 2006 og føre til et stort antall 
syke. Flere av de berørte sliter med virkningene av denne hendelsen ti år etter.  

Bortfall av vann vil naturlig nok være mest problematisk for institusjoner som sykehjem, selv etter 
kort tid. Verre er det dersom det skulle komme forurensninger inn i ledningsnettet som ikke blir 
oppdaget. Da kan et betydelig antall mennesker smittes med for eksempel e-coli-bakterier. Mer om 
dette under hendelse 02.03 Smitte. 

Dersom avløpssystemet skulle svikte, innebærer det fare for utslipp av kloakk med tilhørende risiko 
for sykdom og miljøødeleggelser. Vannkummer kan fylles med avløp dersom det er både kloakkstopp 
og mye nedbør. Det vil da være fare for innsug av avløp inn på drikkevannsnettet. Innsug av avløp i 
drikkevannet vil kunne føre til fare for miljøet,  materiell skade og smittefare.  

Utfordringsbilde 

Karmøy kommune har, som de fleste andre, mye gamle rør som det tar mange år å bytte ut.  

Vannet behandles på Brekke vannbehandlingsanlegg og pumpes opp i åtte høydebasseng som sørger 
for trykk ut til forbruker. Høydebassengene kan normalt forsyne husstandene med vann i ni timer 
dersom for eksempel strømbrudd gjør det umulig å fylle dem. Dersom leveransen fra Brekke stopper, 
skal fastlandet kunne få reservevann fra Haugesund, mens øydelen vil få klorert «nødvann» (direkte 
fra kilden uten rensing og som derfor må kokes). Karmøy mangler god nok reservevannforsyning. Det 
pågår et samarbeid med Haugesund, Tysvær og Vindafjord om å hente reservevann fra Vindafjord.  

Vannforsyningen i Karmøy henter sitt vann fra grunne overflatevann med lite vannvolum. 
Vannbehandlingsanlegget er lett tilgjengelig og en har flere store høydebasseng. Vannforsyningen i 
Karmøy ligger, ifølge Mattilsynet, til rette for sabotasje- eller terrorhandlinger. Det eksisterer 
felleskummer med både vann og avløpsledninger. I disse kummene vil det være fare for innsug ved 
svikt i avløpssystemet.  
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Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Jevnlig kontroll av renseanlegg, høydebasseng og nedbørsfelt.  

 Alle gårdsbruk er pålagt å montere tilbakeslagsventil. Dette må gjennomføres.  

 Hindre uvedkommende adgang til anlegg som inngår i vannbehandlingen.  

 Bedrifter som utgjør fare for tilbakeslag må kartlegges, krav om tiltak. 

 Skilt som ber turgåere varsle om de observerer noe mistenkelig er satt opp. 

 Avklaring av reservevannløsninger 

 Sikre god bassengfylling til enhver tid.  

 Bedre klausulering for å bidra til redusert tilførsel av nitrogen og fosfor til vassdragene. 

 Montering av «sandnestopper» for å hindre innsug. 

 Alle utslipp til sårbare resipienter (bekker, elver, innsjøer eller myrer) skal saneres/overføres.  

Konsekvensreduserende  tiltak  

 Forurensning av vannkilder blir håndtert med avstengning av kilden(e) en viss tid. 
Vannverket har normalt vann til ni timers forbruk ved total avstengning.  

 Plan for utkjøring av vann. 

 Avløpspumpestasjoner med utløp i vassdrag skal ha tett tank. 

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Brudd på vannforsyning.  

Hendelse 01.04.03 Bortfall av renovasjon 

Nr. Hendelse   

F09 Uhåndtert avfall, bortfall av renovasjon 

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 2 Miljø: 4 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 5                                                                      <25 

  Sammenfattet fra: TE73 

  Gjensidig påvirkning med: F05 

Kommunen har ansvar for å hente avfall i private husholdninger. Når slik henting uteblir i en kort 
periode, kan søppelkassene blir overfylte. Matavfall kan skape lukt, forårsake smitte og gi livsvilkår 
for skadedyr. Ved lengre tids bortfall kan farlig avfall kan komme på avveie og forurense miljøet.  

Årsaker 

Uhåndtert avfall kan oppstå ved at innsamlingsapparatet fra husstandene stopper opp (som følge av 
for eksempel streik, krig eller naturkatastrofer) eller ved at uttransportering fra Borgaredalen 
avfallsanlegg til ekstern behandling stopper opp.  

Forekomst 

Det er en viss fare for at avfall ikke blir hentet i en kortere periode, for eksempel ved streik. Karmøy 
kommune har vært forskånet for bortfall av renovasjon i lengre perioder.  

Konsekvenser 

Ved stopp i avfallsinnhentingen isolert som pågår i noen få uker (i alle fall 4-5 uker) vil negative 
konsekvenser på helse og miljø være begrenset. Ved rengjøring og sortering (av eksempelvis plast, 
glass, metall, papir og elektrisk avfall) og det mulig å oppbevare en stor del av husholdningsavfallet i 
husstanden uten betydelige problemer. Matavfall kan, om nødvendig, komposteres, men 

https://no.wikipedia.org/wiki/Bekk
https://no.wikipedia.org/wiki/Elv
https://no.wikipedia.org/wiki/Innsj%C3%B8
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kompostering uten kompostbinge kan føre til plage av fugler eller skadedyr Forbrukere vil normalt 
selv kunne frakte avfall som hoper seg opp til Borgaredalen. Der er det tilstrekkelig lagerkapasitet til å 
oppbevare ulike avfallstyper i en periode, dersom uttransportering blir vanskeliggjort. Det er også 
tenkelig å opprette midlertidige oppsamlingsplasser flere steder i kommunen hvor innbyggerne selv 
bringer sitt avfall.  

Faren for opphopning av «farlig avfall» (elektrisk avfall, løsemidler og så videre) vil være liten og 
være lite skadelig for helse og miljø så lenge det blir oppbevart i tette beholdere.  

Utfordringsbilde 

Begrenset tvungen sortering kan føre til at det blir mye «restavfall» og at restavfallsdunkene fort går 
fulle dersom de ikke tømmes etter planen (en gang i uka).  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Informasjon til husstandene om sortering. 
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Hendelsestype 02 Helse 
Store uønskede hendelser som rammer helsetilstanden i store grupper av befolkningen må håndteres 
ut fra at det rammer samfunnet dobbelt: Folk blir syke, men også de som skal ta seg av de syke står 
også i fare for å bli satt ut av spill.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å ha en plan for helsemessig og 
sosial beredskap. Denne er nå innarbeidet i den overordnede beredskapsplanen. Kommunen skal også 
ha en smittevernplan (inklusiv pandemiplan).  

Kommunen har lovpålagt ansvar for at alle som oppholder seg i kommunen til en hver tid får de 
helse- og omsorgstjenestene de har behov for.  

Mange helseutfordringer utvikler seg langsomt. Det gjelder blant annet en del infeksjonssykdommer. I 
ROS-sammenheng er det mest aktuelt å vurdere plutselige hendelser og raskt spredte epidemier som 
omfatter mange mennesker eller dyr.  

Hendelse 02.01 Dyrehelse 

Nr. Hendelse   

F11 Dyresykdommer/-epidemier   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 4 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 48                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO6 

  Gjensidig påvirkning med: F16, F07, F13, F15 

Utbrudd av dyresykdommer kan ha store konsekvenser både for produsenter, myndigheter, 
næringsmiddelindustrien og befolkningen. Et mindretall av dyresykdommene kan også føre til 
helseplager for mennesker (fugleinfluensa, svineinfluensa, kugalskap) – og omvendt. Selv om 
sykdommer er svært ødeleggende for dyra, behøver det ikke innebære noen risiko at mennesker får i 
seg kjøtt fra de syke dyra.  

Rogaland er blant fylkene i Norge med størst tetthet av produksjonsdyr (20 prosent av storfe og sau, 
30 prosent av fjørfe og gris). Dette gjelder imidlertid i betydelig større grad for sør- enn nordfylket.  

Årsaker 

Dyr smittes av sykdommer gjennom kontakt med andre dyr/mennesker, via mat, forurensning, vann 
eller «biologisk vektor» (som flått og mygg). Mennesket kan også være en biologisk vektor som 
bringer med seg smitte fra en besetning til en annen, uten å være syk selv (eksempelvis munn- og 
klovsyke). Smittestoffene er bakterier, virus, prioner (smittestoffer bestående kun av proteiner), sopp 
og parasitter.  

I noen tilfeller er dyr bærere av (og således smittekilde) sykdommer hos mennesker uten at de selv 
blir infiserte. 

Dersom dyr skulle få i seg radioaktivt fôr, blir også kjøttet radioaktivt.  

Forekomst 

Norge har heldigvis vært forskånet for store utbrudd av de mest smittsomme dyresykdommene. Det 
har imidlertid naboland og andre land i Europa. Med økt reisevirksomhet, øker risikoen for at smitte 
bringes inn i norske besetninger.  

Reaktorulykken i Tsjernobyl i Ukraina i 1986 førte til vesentlige mengder radioaktivt nedfall også i 
store deler av Norge.  
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Konsekvenser 

Dyresykdommer fører til at dyra lider, dør og eventuelt blir ufruktbare eller risikerer å føde 
skadde/syke avkom. Skadde/syke dyr innebærer tap for bonden og ved større utbredelse vil det ha 
betydning også for produsent (foredling) og for samfunnet som helhet. I noen få tilfeller kan ødelagt 
kjøtt føre til sykdom eller skade også hos mennesker, men det er ikke typisk. Dyr som omkommer 
uten å bli fjernet vil kunne være en miljøtrussel, og for eksempel ødelegge drikkevann.  

Utfordringsbilde 

De mest fryktede dyresykdommene for Rogalands vedkommende er (ifølge fylkes-ROS): Munn og 
klovsyke, blåtunge, fugleinfluensa og svinepest. I tillegg er det for øyeblikket stor oppmerksomhet på 
Karmøy om MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus) hos svin.  

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Avføring fra én fugl kan smitte flere tusen 
andre. Den mest alvorlige formen for fugleinfluensa er ikke påvist i Norge, men har forekommet i 
Sverige og Danmark.  

Det er lett å tenke seg et sykdomsutbrudd forårsaket av smitte fra fugler som flyr mellom kontinenter. 
I så fall er Rogaland utsatt ettersom det er ett av områdene i landet med mest trekkfugl. Det er 
imidlertid langt mer sannsynlig at eksempelvis fugleinfluensa sprer seg med transport og omsetning 
av fjørfe, med fôr eller at virus følger med mennesker eller utstyr.  

Munn- og klovsyke er en virussykdom som kan ramme storfe, småfe og svin, samt viltlevende 
klovdyr som rådyr, hjort og elg. Smitte skjer gjerne gjennom handel med dyr, men smitten kan spres 
med bilder, klær og sko og med infiserte kjøttvarer som importeres illegalt.  

Norge er det første landet i Europa som har klart å bli kvitt blåtunge uten å vaksinere. Denne 
sykdommen sprer seg med sviknott (veldig små mygg) og rammer først og fremst drøvtyggere (sau, 
storfe og lama).  

Svinepest er et stort problem i Europa. Eneste kjente tilfelle i Norge var hos en gris på et slakteri i 
Rogaland. Afrikansk svinepest er en svært smittsom virussykdom hos svin med opp mot 100 prosent 
dødelighet. Smitten i Europa henger for en stor del sammen med smitta villsvinpopulasjon. Smitte 
kan skje gjennom fôr, strø, vann, luft og persontrafikk. Viruset er i stor grad resistent og kan overleve i 
salta eller røyka kjøtt i seks måneder og i frossent kjøtt i flere år.  

I fylkes-ROS er også svineinfluensa omtalt på grunn av konsekvensene det kan ha dersom viruset 
muterer slik at det også smitter mellom mennesker.  

MRSA hos dyr sprer seg mellom dyr eller fra menneske til dyr (og fra menneske til menneske eller 
dyr). Den er påvist hos produksjonsdyr i mange land. Mennesker kan bære med seg bakterien uten 
selv å ha symptomer. Dermed kan en uforvarende bringe med seg sykdommen inn i en besetning. 
Dette gjelder særlig arbeidskraft på gårder som kommer fra eller har vært på reise i land med MRSA-
utbrudd. MRSA er en sykdom som det er forholdsvis enkelt å forebygge, men som fører med seg store 
konsekvenser dersom den får utbredelse i Norge.  

Med stor reiseaktivitet, økt import av mat, utbredt bruk av utenlandsk arbeidskraft og klimaendringer 
øker risikoen for spredning av dyresykdommer.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 God næringsmiddelhygiene, hygienisk dyrehold, opplæring i hygiene og vaksiner. Restriktiv 
tilgang til fjøs mv.  

 Informasjon om forebyggende tiltak til arbeidsgivere i kommunen i samarbeid med 
Mattilsynet. 

 Test for MRSA vil være en enkel og rimelig foranstaltning. Rutiner for testing og oppfølging 
utarbeides. 

 Rask reaksjon ved påvisningmistanke om smitte. 
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Konsekvensreduserende  tiltak: 

 Nedfôring av dyr som har fått i seg radioaktivt fôr. 

 Nødvendige tiltak ved spredning av de mest alvorlige sykdommene etableres av Mattilsynet. 
Det kan være nedslakting, destruering, restriksjoner på flytting av dyr/folk og etablering av 
soner, 

 Et utbrudd av smittsomme dyresykdommer kan medføre stort behov for veterinærer til å ta 
prøver og avlive dyr og et større område til nedgraving av døde dyr.  

Hendelse 02.02 Forsyningssvikt 

Nr. Hendelse   

F12 Forsyningssvikt (VAR, mat, medisiner) 

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 34                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO30 

  Gjensidig påvirkning med: F02, F05, F06, F07, F15 

Dersom forsyning av matvarer eller medisiner svikter, vil det skape helsemessige utfordringer. Noen 
risikoer blir forsterket fordi storparten av innbyggerne i Karmøy er bosatt i øydelen av kommunen.  

Det henvises for øvrig til hendelse 01.04.02 Svikt i vann- og avløpssystem. 

Årsaker 

At leveransene av nødvendige varer og tjenester opphører eller begrenses vesentlig kan skyldes utfall 
av infrastruktur (strøm, telefon, vei, vann/avløp/renovasjon og så videre), sykdom, krig, 
produksjonsproblemer, plutselig økt etterspørsel eller tilsiktede handlinger (sabotasje/terror).  

Kommunen har ansvar for at mat og medisiner til beboere i institusjoner (som eksempelvis sykehjem) 
og i noen grad til brukere av hjemmetjenesten. Men kommunen har også et ansvar for at folk flest har 
tilgang på nødvendige helsetjenester.  

Forekomst 

Det er vanskelig i dag å forestille seg en situasjon (utenom krig) der tilførselen av matvarer blir så 
begrenset over så lang tid at det truer liv og helse.  

Det er noe mer tenkelig at det oppstår helsemessige utfordringer som følge av at medisiner og 
medisinsk utstyr/forbruksmateriell ikke kan leveres som forutsatt, på grunn av små lagre.  

Legemiddelmangel er et økende internasjonalt problem, selv i stabile deler av verden. Det meste 
skyldes problemer hos legemiddelselskapene. Ofte, men ikke alltid, kan situasjonen avhjelpes med 
alternativpreparater.  

Konsekvenser 

I en begrenset krise (noen uker) vil være mulig for de fleste av oss å basere seg på et enklere kosthold 
og alternativer til det vi forbruker til daglig, uten at det skaper helseutfordringer. Det kan imidlertid 
finnes kategorier av matvarer som det vil være vanskelig å unnvære eller erstatte, så som 
morsmelkserstatning og alternative matvarer til personer med allergier eller intoleranser. 

Dersom tilgang til medisiner generelt eller enkeltmedikamenter stopper opp, vil det forholdsvis raskt 
kunne føre til store helsemessige utfordringer i form av smerter og andre symptomer, at medisinske 
tilstander tiltar eller at personer dør i mangel av livsnødvendige medisiner. Feilmedisinering kan 
forekomme ved overgang til alternative medikamenter.  
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En situasjon med medisinmangel vil nødvendigvis forverres dersom den forårsakes av 
infrastrukturproblemer, da det også kan innebære mangel på vann eller problemer med å få fraktet 
pasienter til sykehus. 

Utfordringsbilde 

Produksjon og lagerhold av medisiner varierer, men generelt er det mindre lokale lagre for legemidler 
nå enn tidligere.  

Dessuten kan problemer i produksjonen, som nevnt, føre til medisinmangel internasjonalt. 
Legemiddelverket har løpende tilsyn med legemiddelsituasjonen i Norge og melder blant annet på sin 
nettside om mangelsituasjoner. Et eksempel er et antibiotikum (Meropenem) som høsten 2015 ikke 
kunne leveres på grunn av svindel med råstoffer i Kina, noe som potensielt kan føre til en «alvorlig 
mangelsituasjon» ifølge Legemiddelverket.  

Karmøy kommune har avtale med Apotek1 om leveranse av legemidler til institusjoner og brukere i 
hjemmesykepleien. I Karmøy leveres medisinene til beboere (både i institusjoner og hjemmetjenesten) 
i «mulitdose»-pakninger, altså ferdige dosering for eksempelvis 14 dager av gangen, som er pakket på 
Lørenskog. I en normalsituasjon skal apoteket kunne skaffe ethvert godkjent legemiddel i løpet av 24 
timer. Det er ikke inngått noen avtaler om lokale lagre av medikamenter/medisinsk forbruksutstyr. 

Legemiddellagrene på sykehjem, i hjemmesykepleien, på helsestasjoner, legevakt og fastlegekontorer 
og så videre er minimale.   

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Forsyningssvikt. 

Hendelse 02.03 Smitte 

Hendelse 02.03.01 Smitte med resistente bakterier 

Nr. Hendelse   

F13 Smitte - resistente bakterier   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 48                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO1 

  Gjensidig påvirkning med: F11, F15, F62 

I mange tiår har bakteriebaserte plager og sykdommer latt seg kurere med bruk av antibiotika (typisk 
penicillin). Mange frykter at den tida snart er forbi fordi bakteriene blir resistente mot (flere eller alle 
typer) antibiotika. Det er i så fall en svært alvorlig situasjon som i praksis kan likne på den en hadde 
før penicilinet ble oppfunnet. Det vil ikke bare kunne føre til at svært syke mennesker dør av 
betennelser eller smittsomme sykdommer som vi de siste åra har vært i stand til å utrydde i store 
deler av verden, men også at mindre, helt vanlige medisinske tilstander og operasjoner blir truende.  

Årsaker 

Det synes å være enighet om at årsaken til multiresistens blant bakterier er overforbruk av antibiotika.   

Forekomst 

Forekomsten av multiresistente bakterier øker både i Norge og internasjonalt.  I Norge har vi til nå 
hatt en gunstig resistenssituasjon, selv om det er registrert en gradvis økende forekomst av visse 
typer. Eksempelvis har man ved Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold observert en 
økning av antall pasienter med en type bakterier fra ti til 112 per år fra 2005 til 2010. 
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Konsekvenser 

Det er innlysende at utbredelse av multiresistente bakterier er en trussel mot liv og helse. Mange 
plager vil ta lengre tid å helbrede og folk vil kunne dø av sykdommer som i dag ikke er noen trussel 
mot folkehelsa. Med lengre sykdomsforløp øker også sykefravær og økt press på helsevesenet.  

Utfordringsbilde 

Blant de alvorligste formene for multiresistens er multiresistente tuberkulosebakterier. Andre 
eksempler er methicillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og vankomycinresistens hos 
enterokokker og stafylokokker. Mot disse bakteriene har man i dag ingen god alternativ behandling.  

Norge er en slags «siste skanse» mot multiresistente bakterier. Det er mager trøst i at det situasjonen 
er langt verre i andre land. Problemet vil også komme hit over tid. Utfordringen lar seg derfor ikke 
løse på nasjonalt nivå. Likevel kan mange liv og mye lidelse spares ved at en forebygger 
mulitiresistens så langt det lar seg gjøre.   

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Bidra til redusert bruk av antibiotika i helsetjenesten og i landbruk/havbruksnæring. Leger og 
veterinærer skal arbeide ut fra Folkehelsas veileder i antibiotikabruk.  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Effektiv oppsporing og isolasjon av syke pasienter.  

 Ta bakteriologisk prøve av pasienter som er behandlet i utlandet og helsepersonell som har 
arbeidet utenlands.  

Kommunen har egen smittevernplan (inkl. pandemi).  

Kommunen har plan for helsemessig og sosial beredskap som inngår i den overordnede 
beredskapsplanen.  

Hendelse 02.03.02 Smitte via næringsmidler/drikkevann 

Nr. Hendelse   

F16 Næringsmiddelssmitte   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 48                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO4, TE46 

  Gjensidig påvirkning med: F11, F07 

Det er ikke uvanlig at mennesker smittes med bakterier eller sykdommer via drikkevann eller 
næringsmidler. Næringsmiddeloverført smitte vil ofte skyldes næringsmidler produsert utenfor 
kommunen. Tiltak vil gjerne være av nasjonal art og styres av Mattilsynet og/eller 
Folkehelseinstituttet. Mage- og tarmsykdommer kan overføres gjennom kommunalt drikkevann til en 
stor del av kommunene.  

Spesielt alvorlig er det når smitte av sykdommer blir spredd til personer som allerede er svekket, slik 
som på sykehus og andre institusjoner.  

Det vises for øvrig til hendelsestype 08 Sabotasje og terror. 

Årsaker 

Næringsmidler kan bære smitte gjennom matvarer eller drikkevann. Matvarer kan bli infisert allerede 
før dyra blir slaktet eller vekstene høstet. Under produksjon/foredling kan de ble infisert av personell 
som er syke eller urene eller på grunn av for dårlig renhold ellers (herunder også i landbruket). Videre 
kan matvarer bli infisert under servering og/eller tillaging på serveringssteder opg storkjøkken, i 

https://sml.snl.no/enterokokker
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ferskvaredisker i butikker og så videre. Matvarer kan også bli ødelagt av for lang eller dårlig 
oppbevaring.  

Forurensning av drikkevannet kan skje på grunn av forsøpling av nedbørsfeltet, algevekst eller bevisst 
forgiftning (sabotasje/terror). Fugler/dyr i eller ved inntaksvann eller høydebasseng kan forurense 
drikkevannet. Forurensning kan også trenge inn i ledningsnettet fordi rør er gamle og skadde.  

Forurenset drikkevann er behandlet under hendelse 01.04.02 Svekt i vann- og avløpssystem.  

Forekomst 

Det er betydelig risiko for at smitte via næringsmidler/drikkevann kan skje i en 10-årsperiode. 
Norovirus er en av de vanligst registrerte årsaker til vannbårne utbrudd i Norge  de seinere åra, ifølge 
Folkehelseinstituttet. Det er ikke uvanlig med større utbrudd på eksempelvis cruiceskip, barnehager 
og i helseinstitusjoner.  

Det er også verdt å nevne giardia-epidemi. Et utbrudd i Bergen i 2004 rammet mer enn 1000 
mennesker hvorav flere sliter med helseplager mer enn ti år etter. Eksempel på et svært giftig stoff 
som kan spres med matvarer, er botulintoksin som  kan oppstå i dårlig tilberedt rakfisk.  

Konsekvenser 

Næringsmiddelbåren smitte kan ramme helt lokalt (en arbeidsplass eller institusjon), et større område 
(som eksempelvis får vann fra samme høydebasseng), en hel kommune eller region eller hele landet.  

Konsekvensene kan variere fra lettere magetrøbbel (omgangssyke) til livstruende plager. 
Utfordringsbilde 

Økt trafikk, økt innvandring og økt handel med dyr og andre matvarer fra kulturer med annen 
bakterieflora og kanskje også andre krav til mattrygghet, øker risikoen for næringsmiddelbåren 
smitte.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Renhold på alle nivåer er grunnleggende. God næringsmiddelhygiene og opplæring av 
personell som håndterer næringsmidler. 

 Utbedring av feilkoplinger. 

 Ny hovedplan for vann vil bli utarbeidet – økt utskiftingstakt. 

 Montering av «sandnestopper» for å hindre innsug av forurenset vann. 

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Isolasjon av smittsomme tilfeller. 

 Lokalisering av kilde. 

 Nøktern informasjon til befolkningen. 

 Krav til koking av vann, eventuelt utkjøring av vann eller anbefaling om å drikke flaskevann. 

 Beredskapsgruppe i VAR-avdelingen ved avvik på drikkevannsprøver.  

 Interkommunal utbruddsgruppe bestående av ansatte i regionen fra ulike 
kompetanseområder som kan trå til ved større hendelser (ved eksempelvis E.coli-utbrudd). 

Kommunen har egen smittevernplan (inkl. pandemi).  

Kommunen har plan for helsemessig og sosial beredskap som inngår i den overordnede 
beredskapsplanen.  
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Hendelse 02.03.03 Smitte via luft/dråpe (pandemi) 

Nr. Hendelse   

F15 Virus/pandemi   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 51                                                                    >50 

  Sammenfattet fra: HO3, OK5 

  Gjensidig påvirkning med: F11, F13, F12 

Epidemier er sykdomsutbrudd som sprer seg raskt mellom (mange) mennesker. Er det snakk om et 
utbrudd som skjer over store deler av verden, kalles det gjerne pandemi.  

Risikoen for omfattende epidemier ble for alvor vakt under den såkalte svineinfluensaen i 2009. Da 
kan 900.000 nordmenn ha vært syke, og det ble registrert 32 dødsfall i Norge.  

Forekomst 

Det er stor sannsynlighet for en kraftig influensaepidemi i løpet av 10 år (trolig minst 80 prosent). I vår 
del av verden regnes pandemisk influensa som en av de mest sannsynlige Årsaker til akutte 
krisetilstander. Pandemier opptrer med noen tiårs mellomrom og mange syke kan finnes utenfor de 
tradisjonelle risikogruppene.  

Det vanlige mønsteret for sesonginfluensaer er at de spres fra den sørlige halvkule til oss i nord i høst- 
og vintermånedene. Det gjør det i noen grad mulig å forutsi kommende epidemi og utvikle vaksiner, 
men det går ikke an å støtte seg på en slik antakelse.  

Årsaker 

Influensaer kommer og går. Som regel vil en som har hatt influensa være immun mot nye angrep i en 
periode. Stor reiseaktivitet bidrar naturlig nok til at smitte kan transporteres raskere og over lengre 
avstander. Pandemisk blir influensaen helst når det dukker opp et nytt virus som få eller ingen er 
immune mot.  

Konsekvenser 

En sesonginfluensa er som regel mer plagsom enn farlig for personer med normal helse. Grupper med 
nedsatt immunforsvar eller dårlig allmenhelse er i risikosonen for mer alvorlige Konsekvenser, i 
verste fall død.  

Pandemier rammer oss dobbelt ved at mange personer blir syke. Det er ikke utenkelig at 30-50 prosent 
av befolkningen blir rammet i en eller annen grad, og at halvparten av disse igjen blir sengeliggende i 
løpet av et halvår. Da blir også de som skal bemanne viktige samfunnsinstitusjoner (som skoler, 
barnehager) syke. Dessuten blir de som skal bekjempe sykdommen (helsetjeneste, 
informasjonsressurser) syke.  

Utfordringsbilde 

Influensavirus endrer seg hele tida, og med få års mellomrom oppstår det nye varianter. Vintre med 
nye varianter fører gjerne til større utbrudd enn ellers.  

At situasjonen er påvirkbar viste svineinfluensaepidemien i 2009. Økt fokus på håndhygiene og 
endret «hosteatferd» bidro, sammen med omfattende vaksinering, til at utbruddet og konsekvensene 
ikke ble så voldsomme som de første antakelsene skulle tilsi.  

Det spesielle med ved en omfattende epidemi, er at det ikke bare blir en personlig sak å sørge for ikke 
å bli syk. Gjennom blant annet vaksinasjon vil en også bidra til å hindre videre smitte. Vaksinasjon gir 
også en «paraplyeffekt». Det vil si at en stor andel vaksinerte vil beskytte uvaksinerte (blant annet 
syke personer som selv ikke kan vaksieres).  
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Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 God håndhygiene. 

 Vaksinasjon i deler av befolkningen. 

 Informasjon før smitten når Norge (fase 1) (ved utbrudd i andre land). 

 Planer for økning/omdisponering av personell i helsetjenesten og i andre samfunnsviktige 
funksjoner (så som brannvern, renovasjon, kriseledelse). 

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Registrering av smitte. 

 Massevaksinasjon. 

 Informasjon.  

Kommunen har egen smittevernplan (inkl. pandemi).  

Kommunen har plan for helsemessig og sosial beredskap som inngår i den overordnede 
beredskapsplanen.  

 

Ved en pandemi vil konsekvensreduserende tiltak styres sentralt.  

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Pandemi. 
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Hendelsestype 03 Natur og klima 
De siste åra har hendelser knyttet til natur og klima blitt aktualisert av at «ekstremvær» inntrer oftere 
enn før – eller at en får inntrykk av det.  

Karmøy ligger i havgapet sørvest i Norge. Golfstrømmen gir oss et klima karakterisert av varme og 
fuktige vintre og kalde og fuktige somre. Til gjengjeld har vi en topografi og geografi som har forskånt 
oss for mange typer natur-/klimabaserte hendelser, så som vulkanutbrudd, masseutglidninger, 
radonstråling, jordskjelv og flom. At dette ikke har vært betydelige utfordringer de foregående åra, 
betyr ikke at de ikke kan bli det når forutsetningene endres som følge av for eksempel mer nedbør, 
global oppvarming mv. Dessuten er det viktig å huske på at hendelser som i seg selv ikke er truende, 
kan ha store negative konsekvenser når de skjer i kombinasjon med andre. 

Det gjelder også tsunami (flodbølge) og jordskjelv. Norge ligger på en forholdsvis stabil tektonisk 
plate. Svakheter i jordskorpa gjør at mindre jordskjelv ikke er uvanlig på Vestlandet, men de fleste er 
svært små og de fører sjelden til ødeleggelser. En følge av jordskjelv i havet kan være en tsunami, men 
den kan også ha andre årsaker (meteornedfall, vulkanutbrudd eller jordskred til havs).  

Selv om vi ikke opplever tsunami som noe aktuelt fenomen, kan ikke et vulkanutbrudd på en av 
vulkanøyene eller et undersjøisk utbrudd i Atlanterhavet med påfølgende tsunami utelukkes. En 
kjempetsunami, like sterk som den i Indonesia i 2004, traff Norge for 8200 år siden.  

Klimaendringer er en forholdsvis nytt forskningsfelt. Ettersom klimaendringene av natur gjør at 
naturfenomen oppfører seg annerledes enn før, er det vanskelig å bygge på empiriske data. Vi må 
imidlertid regne med at klimaendringer vil føre til uønskede hendelser av en slik art og dimensjoner 
at det skaper betydelige Konsekvenser både for innbyggerne og samfunnsinstitusjonene.  

Det er viktig at kommunen bygger opp selvstendig kompetanse til å kunne vurdere mulige 
konsekvenser av klimaendringer.  

Et eksempel på en klimabasert hendelse av nyere dato, er skogbrann kombinert med sterk vind 
vinterstid. Tørr vegetasjon er langt mer brannfarlig om vinteren enn om sommeren, på grunn av 
fravær av sevje. Tradisjonelt har snø eller annen nedbør om vinteren gjort at skogbrannfaren har vært 
en marginal trussel. De siste åra har vi imidlertid opplevd langt tørkeperioder vinterstid. Kombinert 
med sterke vinder, er «ild i tørt gress» plutselig blitt en betydelig risiko for Karmøysamfunnet. Det 
bidrar selvsagt ikke positivt at deler av utmarka er i ferd med å gro igjen, slik at det også er 
vanskeligere å stoppe et brannutbrudd i marka.  

Hendelse 03.01 Nedbør 

Det er forventet at høyere vann- og lufttemperatur vil gi økt fordamping fra havet og dermed inntil 40 
prosent mer vinternedbør i Karmøy. Det er grunn til å vente seg flere dager med nedbør og hyppigere 
«ekstremnedbør».  

Hvis det skulle komme rester av tropisk storm med sterk vind, masse nedbør og stormflo samtidig, vil 
det føre til høy vannstand med mye overflatevann, høy grunnvannstand og vind med påfølgende 
store materielle skader.  

Hendelse 03.02 Flom, springflo, havnivåstigning 

Nr. Hendelse   

F17 Økt vannstand   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 2 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 36                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE53, TE56 

  Gjensidig påvirkning med: F20 
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Nr. Hendelse   

F20 Overflateflom og urbanflom   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 2 Miljø: 4 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 42                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: Se klima 004, TE 45, TE 55 

  Gjensidig påvirkning med: F23, F22, F17, F18, F19 

Høy vannstand forekommer ofte på Vestlandet. Det er først når det kombineres med kraftig 
pålandsvind at risikoen for personskader og store materielle skader øker.  

Årsaker 

Flom kommer oftest av ekstrem nedbør, men kan også skje på grunn av høy vannstand eller 
dambrudd. Årsaker kan være naturfenomen, i noen grad forsterket av klimaendringer. Dambrudd 
kan også være forårsaket av sabotasje/terror.  

Konsekvenser 

Som regel er konsekvensene av mye overflatevann av økonomisk art ved at det kommer vann i 
kjellere mv. Dersom oversvømmelse gjør veier uframkommelige kan det sette liv og helse i fare ved at 
f.eks. utrykningskjøretøy ikke kommer fram.  

Ekstreme nedbørsmengder rett etter en kuldeperiode (med tele i bakken og frosne avløp) gir betydelig 
risiko for urbanflom og overflateflom. Ved overflateflom i mildvær, vil en få erosjon som kan føre til 
humus i drikkevannet og redusert drikkevannskvalitet. Uavhengig av årstid vil ekstreme 
nedbørsmengder kunne gi urbanflom og overflateflom som følge av oftere og tettere nedbør.  

Med dagens avsløps- og rørsystemer, vil Karmøy være mer utsatt for oversvømmelse av 
veistrekninger og bebygde arealer samt at vann kommer opp av sluk, kummer og avløp.  

Utfordringsbilde 

En legger normalt lite vekt på hendelser knyttet til flom i seg selv i Karmøy. Men det er viktig å være 
bevisst på risiko for større konsekvenser ved flom samtidig med sterk vind. 

Kommunene har et ansvar for å kartlegge alle fareområder og sørge for at disse områdene ikke bygges 
ut med boliger, institusjoner og så videre. Kommunene kan bli stilt økonomisk ansvarlig for skader 
etter at de har tillatt bygging i utsatte områder (ras, oversvømmelse mv.).  

Det ventes en havnivåstigning som kan bli betydelig mot slutten av dette århundret. Stigningen ved 
stormflo vil gjøre seg gjeldende allerede mot midten av århundret. Vi kan forvente en havnivåstigning 
på mellom 20 og 40 cm fram mot år 2050 og opptil 140-160 cm ved stormflo. Fram mot 2100 forventes 
en havnivåstigning på opp til 110 cm og opptil godt over to meter ved stormflo. Karmøy kommune 
har en lang kystlinje i forhold til areal. Kystnæringer som skipstrafikk og fiske har ført til mye bygging 
i eller nær strandsonen, av både næringslokaler, boliger og fritidsbebyggelse.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Planlegge og bygge veier slik at de tåler oversvømmelse. Vurdere om det er broer og 
stikkrenner som bør utbedres/forsterkes. 

 Ikke tillate bygging i områder med fare for oversvømmelse.  

 Planlegge bygg i utsatte områder slik at de motstår eller tåler å få inn overflatevann.  

 ROS-analyse i alle reguleringssaker i områder som kan bli berørt.  

 Utarbeide kart over forventet framtidig havnivå.  

 Øke rørdimensjon for overflate- og avløpsvann. 

 Krav til flomvei i reguleringsplaner og avsette områder i kommuneplanen til naturlige 
flomveier.  



 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2015 – side 31 

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Rense stikkrenner mv. for å sikre at vannet ikke lager nye løp. 

 I gjeldende kommuneplan kan en ikke ninnrede med verdier under kote 2,50.  

 Sikre flomveier og fjerne stengsler i naturlige flomveier.  

Hendelse 03.03 Ras 

Nr. Hendelse   

F18 Ras: Jord og stein, kvikkleire, snø 

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 10                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: HO34, TE34 

  Gjensidig påvirkning med: F20, F19, F45, F64 

Karmøy har til nå vært lite utsatt for ras/masseutgliding som kan skade infrastruktur eller 
bebyggelse. Det kan ikke utelukkes at økte vannmengder som følge av klimaendringer kan gi 
vannmetning og føre til frare for masseutglidning. Det er likevel lite som tyder på at kommunen skal 
oppleve ras og skred av et større omfang enn at det kan takles innenfor daglig beredskap. 

Hendelse 03.04 Tørke 

Nr. Hendelse   

F67 Ekstrem tørke   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 51                                                                    >50 

  Sammenfattet fra: Se klima 009, TE 77, TE 85 

  Gjensidig påvirkning med: F34, F07, F08 

For mange vil det framstå som et paradoks dersom Karmøy plages av tørke. Med global oppvarming 
må en imidlertid være beredt på at det tidvis både blir perioder med ekstrem fuktighet og perioder 
med uvanlig tørke.  

Tørke kan ødelegge avlingene i landbruket, føre til en oppformering av alger, bakterier og parasitter i 
ferskvann og resultere i økt skog- og gressbrannfare. I kombinasjon med sterk vind vil en skogbrann 
kunne true bebyggelse og utsatte objekter som tankanlegg og gassinstallasjoner. 

Når høyeste risikopoeng er så vidt høyt her, skyldes det at risikoen for ekstrem tørke har økt og at det 
kan føre til vannmangel, noe som vil ha stor betydning for liv og helse.  

Det henvises for øvrig til hendelse 01.04.02 Svikt i vann- og avløpssystem for tiltak mv.  

Hendelse 03.05 Vind 

Nr. Hendelse   

F19 Bygningskollaps pga værforhold (regn, snø) 

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 4 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 10                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: TE35 

  Gjensidig påvirkning med: F21. F22, F23 
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Nr. Hendelse   

F21 Ekstrem vind med orkan i kastene 

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 4 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 40                                                                   26-50 

  Sammenfattet fra: Se klima 005 

  Gjensidig påvirkning med: F19, F22, F23 

 

Nr. Hendelse   

F22 Ekstrem vind og ekstrem nedbør samtidig 

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 4 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 40                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: Se klima 006 

  Gjensidig påvirkning med: F19, F21, F23 

 

Nr. Hendelse   

F23 Ekstrem vind, ekstrem nedbør og stormflo 

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 4 Matr.verdier: 10 

  Høyest risikopoeng: 50                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: Se klima 007, KH5 

  Gjensidig påvirkning med: F19, F21, F22 

Sterk vind er vanlig på Vestlandet, særlig i vinterhalvåret. Rester av tropiske stormer kommer til 
Norge som ekstremvær.  

Kraftig vind (sterk storm og orkan) vil representere en fare for liv og helse ved at trær faller over ende 
og stenger veier, flyvende gjenstander treffer mennesker eller skuelystne (ekstremværturisme) blir tatt 
av store bølger. På visse steder kan sterk vind føre til at busser, campingvogner og trailere blåser av 
veien eller velter og at båter forliser.  

Det er imidlertid grunn til å regne med at det  er de materielle skadene som vil dominere. Vind fra 
ugunstig retning kan føre til at deler blåser av hus eller at bygninger rett og slett raser sammen. Sterk 
vind kan føre til at strømkabler og telefonkabler faller ned eller blir brudt.  

Karmøysamfunnet er mindre sårbart med T-forbindelsen og tunell til fastlandet. Da er en ikke prisgitt 
at brua er åpen. Det er imidlertid verdt å merke seg at under ekstremværet Nina i desember 2013 (bare 
måneder etter at T-forbindelsen åpnet) var både brua og tunellen stengt, riktig nok i en kort periode.  
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Hendelsestype 04 Gass og kondensat 

Hendelse 04.01 Gass til forbruker 

Nr. Hendelse   

F24 Gasseksplosjon i bygg   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 8 Miljø: 6 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 41                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE50, HO18 

  Gjensidig påvirkning med: F65 

 

Nr. Hendelse   

F25 Gasslekkasje i gassrørledning, fordelingsnett 

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 8 Miljø: 4 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 41                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE52, HO17 

  Gjensidig påvirkning med: F64, F65 

 

Nr. Hendelse   

F26 Brann ved Snurrevarden   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 4 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 24                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: TE32 

  Gjensidig påvirkning med: F65 

 Utbredelsen av gass i ulike formål, øker sannsynligheten for at det kan oppstå uønskede hendelser. 
Regelverket for leveranse av gass til forbrukerformål er imidlertid vesentlig styrket de seinere åra, slik 
at det i dag kreves eget tilsyn, service av sertifisert personell og uavhengig kontroll.  

Årsaker 

Grunn til ulykker med gass kan være antenning av gass med fare for eksplosjon eller utslipp av gass 
med risiko for liv og helse. Det kan oppstå lekkasje i fordelernett på grunn av graveulykker eller 
sabotasje.  

Forekomst 

Erfaringene med gass til forbruker strekker seg ikke mange år tilbake i tid. I løpet av ti år har Gasnor 
hatt tre overgravinger av rør i fordelernettverket i forbindelse med vei-/grøftearbeid. Disse har ikke 
medført annet enn materielle skader. I løpet av få timer er strømmen av gass skrudd av ved nærmeste 
stengeventil i rørnettet.   

Konsekvenser 

De fleste hendelsene med gass til forbruker vil måtte håndteres av den daglige beredskapen, 
brannvesenet. Det kan bli aktuelt med evakuering. 

Konsekvensene kan være forgiftning, antenning, eksplosjon og materielle skader på utstyr til å 
distribuere gassen.  
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Naturgass er lettere enn luft og stiger derfor raskt til værs. Det skal mye til for at tennbart 
blandingsforhold av gass og luft oppstår (4-14 prosent gass) i forbindelse med en tennkilde, men det 
kan forekomme.  

Dersom lekkasje oppstår inne i et bygg, vil konsekvensene lett bli større ved at personer får gassen i 
seg og at den antenner/eksploderer. Særlig vil konsekvensene kunne bli store i et sykehjem, skole 
eller andre bygg der et større antall personer befinner seg.  

Det finnes også gass lagret på en rekke steder i kommunen, med tanke på fylling av gassflasker. Dette 
er typisk bensinstasjoner, men også flere fylle- og lageranlegg finnes. Her lagres også andre typer 
gass, så som ammoniakk, formalin, acetylen og oksygen. Mye av denne gassen blir fraktet med bil til 
lager og fra lager til forbruker.  

Utfordringsbilde 

Gass er installert med tanke på oppvarming/matlaging i ca. 400 privathus, offentlige bygg og 
næringsbygg i Karmøy. En stor del av gassen fordeles via fordelernett som utgår fra Snurrvarden, der 
naturgass tas inn fra Statipipe-røret som går til Kårstø. Nettet strekker seg til Eide i sør, til nordenden 
av Karmøy og via Vormedal og Norheim til Haugesund. I tillegg er det et førtitall eiendommer som 
har gass som leveres på tank (mest propan).  

Det aller meste av gassen som leveres går til næringsvirksomhet på Hydro Aluminium, 
prosessbedrifter på Husøy og FMC. 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Strenge krav til installasjon og leveranse av gass til forbrukerformål. 

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Opplæring av entreprenører. 

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Gassulykke.  

Hendelse 04.02 Transport av gass (rørledning) 

Nr. Hendelse   

F27 Gasslekkasje i gassrørledning   

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 8 Matr.verdier: 10 

  Høyest risikopoeng: 17                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: TE51, HO19 

  Gjensidig påvirkning med: F64, F65 

Karmøy har en ilandføringsterminal for gass fra Nordsjøen på Kalstø. Gassen går i fire store rør som 
krysser øya før de går videre inn i Tysvær og videre til Kårstø.  

Det er ingen grunn til å underslå at ilandføringsterminalen og gassrørledningen er utgangspunkt for 
bekymring hos en del mennesker i Karmøy-samfunnet. Ingen andre objekter i vårt nærområde er 
gjenstand for så mange beredskapsøvelser som nettopp hendelser i tilknytning til gassrørledningen.  

Ved Snurrevarden er det etablert et uttak av gass for foredling og distribusjon til forbrukerformål. 
Herfra går et distribusjonsnett for gass til forbrukere i Karmøy og Haugesund. Dette er omtalt under 
04.01 Gass til forbruker.  

Årsaker 

Grunn til uønskede hendelser knyttet til transport av gass kan være sabotasje/terror eller rørbrudd 
som følge av for eksempel graving eller eksplosjoner eller kraftige branner på overflata.  
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Forekomst 

Det finnes ikke erfaringsmateriale som tilsier hvor hyppig det vil kunne komme til å skje. Det antas at 
sannsynligheten for gasslekkasje på de store rørene mellom Kalstø og kommunegrensa mot Tysvær er 
svært liten.  

Det er antatt at flertallet av eventuelle lekkasjer vil være små. Antennelse vil da måtte skje like ved 
lekkasjen, noe som anses som lite sannsynlig. Stor gasslekkasje eller fullt brudd på en rørledning anses 
som svært lite sannsynlig.  

Konsekvenser 

Konsekvensene av brudd på transportledning for gass er antent eller uantent gass, brann, eksplosjoner 
og forurensning ved at gass eller kondensat slippes ut. Store dimensjoner og høyt trykk gjør at brudd 
på gassrørledning kan få svært omfattende konsekvenser.  

Gassen i rørledningene er meget brannfarlig. Den er ikke giftig, men kan være helseskadelig ved 
innånding i betydelige konsentrasjoner.  

Konsekvensene vil derfor være avhengig av vindretning, brudd-/lekkasjested, størrelsen på bruddet 
og om gassen antennes umiddelbart. Vindhastighet, -retning og temperatur vil ha betydning for 
utbredelse av gassen. I verste fall kan gassen spre seg i 2,5 km.  

Uønskede hendelser i forbindelse med transport av gass vil kunne få både samfunnsøkonomiske og 
miljømessige konsekvenser. Det vil kunne bli behov for evakuering.  

Utfordringsbilde 

Det er ingen tvil om at det er noe bekymring lokalt for hendelser knyttet til gassrørledningen, særlig 
til ilandsføringspunktet på Kalstø. Gassco, som driver anlegget, poengterer at det er gjennomført 
betydelig oppgradering innen sikring av deres anlegg i Nord-Rogaland de siste åra.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Godt samarbeid mellom aktørene (Gassco og Statoil) og kommunen gjennom gjensidig 
informasjon, planverk og øvelser er viktig.  

 Begrensning av framtidig bebyggelse nær gassinstallasjonene.  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Evakuering kan være aktuelt.  

Det finnes tiltaksort i DSB-CIM for hendelsen, Gassulykke  
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Hendelsestype 05 Brann 
Karmøy brann- og redningsvesen ivaretar den stående beredskapen mot branner og ulykker i 
kommunen. Med utgangspunkt i fem brannstasjoner (Skudenes, Åkra, Kopervik, Bø og Vormedal) er 
dekningsgraden og tilgjengeligheten for kommunens innbyggere god. 

Karmøy har ett av landets største deltidsbrannvesen. Det innebærer at de fleste som skal ut og slukke 
brann har andre hovedyrker og møter på innkalling. Hver av stasjonene er utstyrt med to brannbiler, 
mens hovedbrannstasjonen i Kopervik har i tillegg en del ekstra kjøretøy, utstyr og materiell som 
kjøres ut i hele kommunen ved behov.  

Hendelse 05.01 Brann i kulturminne 

Nr. Hendelse   

F30 Brann i kulturhistoriske områder   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 31                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE15, TE16 

  Gjensidig påvirkning med: E64, F37, F41 

Karmøy har mange viktige kulturhistoriske områder og bygninger, med Avaldsnes, Visnes og 
Skudeneshavn i spissen. Trehusbebyggelsen er uten tvil det som framstår som den største risikoen. 
Derfor utføres det systematisk forebyggende arbeid i Skudeneshavn.  

Årsaker 

De viktigste årsakene til brann i Norge er bruk av åpen flamme og håndtering av aske (røyking, 
stearinlys, lek med fyrstikker, fyrverkeri), feil på elektrisk utstyr eller installasjoner eller bruk av 
elektriske artikler. I tillegg til byens egne innbyggere, har Skudenes årlig besøk av titusener som må 
gjøres oppmerksomme på hva brann kan føre til og hva som kan gjøres for å unngå det.  

Forekomst 

Det har vært lagt ned et betydelig forebyggende arbeid både i form av økt bevissthet om brannvern og 
tekniske innretninger som skal redusere både sannsynlighet for og konsekvenser av et branntilløp. 
Det er en viss risiko for at en brann oppstår.  

Konsekvenser 

Konsekvenser av en brann i Skudeneshavn vil være at uvurderlige og uerstatlige kulturhistoriske 
bygninger går tapt. En brann på ett sted vil veldig lett spre seg til flere hus, kanskje hele kvartal. En 
kan heller ikke se bort fra at en brann kan koste liv.  

Utfordringsbilde 

Med tett trehusbebyggelse er marginene små – det vil potensielt være kort tid mellom antennelse til 
spredning til en omfattende kvartalsbrann. Det stiller store krav til at branntilløp kan kveles på et 
tidlig tidspunkt. Risikoen illustreres godt av et scenario som innebærer at en brann som oppstår i et 
ubebodd hus, om natten mens det blåser kraftig. 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Det er allerede lagt ned et stort arbeid for å redusere sannsynligheten for at brann skal oppstå 
og at et branntilløp skal utvikle seg til en katastrofe. Dette arbeidet må fortsette både med 
tekniske tiltak og bevisstgjøring av innbyggere og besøkende i Skudeneshavn.  
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Konsekvensreduserende  tiltak  

 Brannstasjonen i Skudeneshavn er utstyrt og bevisst på den særskilte faren i området. Det er 
blant annet i ferd med å bli installert varmesøkende kamera(er) for på tidlig tidspunkt å 
avdekke tilløp til brann i trehusbebyggelsen i Skudeneshavn. 

 Vurdere søppelhåndteringen i byen.  

Hendelse 05.02 Brann i skip 

Nr. Hendelse   

F32 Brann om bord i fartøy   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 36                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: KH1, TE22, TE37 

  Gjensidig påvirkning med: F57, F49, F50 

 

Nr. Hendelse   

F33 Brann i passasjerskip   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 8 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 41                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE19 

  Gjensidig påvirkning med: F64, F57, F49, F50, F63, F65 

Omtale finnes under hendelse 06.03 Skipsulykker/-forlis 

Hendelse 05.03 Skog- og lyngbrann 

Nr. Hendelse   

F34 Større brann i skog/mark/lynghei   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 48                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE68, HO14, TE20, TE79 

  Gjensidig påvirkning med: F64, F67 

Selv om det er en del skog i Karmøy, er det ikke snakk om store skoger. Den kommersielle 
betydningen av skogen er ikke av stor betydning. Men skogen og hei er viktig som friluftsområder og 
miljø for fugler og vilt.  

Årsaker 

De fleste skogbrannene i Norge er menneskeskapte – ildspåsettelse og uforsiktig omgang med ild 
(f.eks. grill eller sigaretter). Det kan også skyldes lynnedslag.  

Forekomst 

Sist vi hadde en større skogbrann i Karmøy var i 1981. I Sveio var det en betydelig skogbrann i 1992. 
Mindre branner i skog og lyng er vanlig, med en hyppighet på flere i året. Karmøy hadde en strørre 
område-/lyngbrnn øst av Åkra i 2014.  
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Konsekvenser 

Som regel er konsekvensene av skogbrann små. Mange vil hevde at for eksempel lynghei har godt av 
å bli svidd av innimellom. Det kan skape problemer for visse dyrearter som får problemer med å 
gjemme seg. 

Brannslukking i nedslagsområdene til drikkevannskildene vil kunne forurense kildene og bidra til 
spredning av vannpest. Vannpest kan overta vannkilden på sikt og gjøre den uegnet som det.  

Utfordringsbilde 

Klimaendringer kan føre til nye utfordringer ved skog-/lyngbrann kombinert med tørkeperioder og 
sterk vind. Da kan en brann i heia bli en trussel mot bebyggelse flere steder i kommunen.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Relativt lav terskel for innføring av restriksjoner på bruk av ild utendørs i perioder med tørke.  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Karmøy brann- og redningsvesen er godt utstyrt og forberedt på «vanlige» skog- og 
lyngbranner.  

 Det er ønskelig å etablere samarbeid med bønder og andre ressurser som kan bistå ved større 
og lengre innsatser.  

 Det kan være aktuelt med befolkningsvarsling og evakuering i forbindelse med større 
skogbrann.  

Hendelse 05.04 Brann i T-forbindelsen 

Nr. Hendelse   

F29 Brann i T-forbindelsen - større kjøretøy 

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 4 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 51                                                                    <50 

  Sammenfattet fra: TE25, TE26 

  Gjensidig påvirkning med: F64 

Erfaringene tilsier at tuneller er forholdsvis sikre deler av veinettet vårt. Men når det skjer uønskede 
hendelser i tunellene er skadepotensialet betydelig. Det gjelder selvsagt særlig dersom det er store 
kjøretøy (tankbiler eller busser) involvert.  

Årsaker 

Årsakene til brann i tunell er flere: Lekkasje på drivstoffsystemet og kortslutning i det elektriske 
anlegget, varmgang i bremsesystemene på tyngre kjøretøy og kollisjoner er blant de mest aktuelle.  

Forekomst 

Pr. kjørt km er det forholdsvis trygt å kjøre i tunell. Likevel skjer det stadig store og små ulykker i 
tunellene. Bare sommeren 2015 var det to store ulykker i tuneller: Brann i buss i Gudvangatunellen og 
brann i en tankbil i Skatestraumtunellen. Begge disse hendelsene hadde potensial til katastrofer, bare 
utrolig hell forhindret et stort antall hardt skadde eller døde.  

Tuneller med stigningsforhold over fem prosent (slik tilfellet er flere steder i Karmøytunellen) har 
størst risiko for ulykker. 

Det vil forekomme trafikkulykker i Karmøytunellen. 
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ROS-analysen for Karmøytunellen oppsummerer statistikk fra norske og internasjonale tuneller med 
at det årlig vil skje minst en trafikkulykke med personskade årlig. Brann i bil vil skje minst en gang i 
løpet av fem år. Etter to års drift er det ikke politimeld ulykker med personskade i tunellen.  

Konsekvenser 

Hvor mange og størrelsen på biler som er innblandet og i noen grad hvor i tunellen hendelsen skjer, 
vil avgjøre både omfanget på skadene og hvordan redning/brannslokking kan skje. Risikoen knytter 
seg ikke bare til selve brannen og eventuelle eksplosjoner på skadestedet, men i særlig grad også 
røyken som må kanaliseres ut av tunellen.  

Ved en større brann i kjøretøy lastet med farlig gods kan det hende at redningsmannskaper ikke kan 
gå inn i tunellen før objektet er utbrent.  

Utfordringsbilde 

Statistikken etter to års drift, tilsier at det er unormalt mange bilister som kjører fortere enn tillatt i 
tunellen. Det har ført til at det også er forholdvis hyppige fartskontroller, i tillegg til den automatiske 
overvåkingen i hver retning.  

Uhell i tunellen er definert som et felles ansvarsområde for Karmøy og Tysvær, uavhengig av hvor 
uhellet skjer.  

Den største pedagogiske utfordringen knyttet til uhell i tunell er å skape forståelse for 
«selvredningsprinsippet»: Kommer en inn i en tunell med eksempelvis brann, skal en selv prøve å ta 
seg ut av tunellen. Det kan tidvis være vanskelig for folk å vurdere hva som er riktig vei å ta seg ut. 
Varm røyk og dårlig sikt kan gjøre det enda vanskeligere. 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

Det er iverksatt flere tiltak både for å redusere forekomsten av uønskede hendelser. For å unngå 
møteulykker, er det laget bredt midtfelt med freste vibrasjonsstriper mellom kjørefeltene. Det er ellers 
innført automatisk fartsovervåking, to felt oppover og ett nedover. 

Konsekvensreduserende  tiltak 

Alle store tuneller på Vestlandet overvåkes fra døgnbemannet veitrafikksentral i Bergen (VTS). 
Nødtelefoner går direkte til vaktsentralene. Dersom et brannslokningsapparat løftes ned fra veggen, 
går alarmen og tunellen stenges automatisk med signal og bom.  

Ventilasjonsanlegget blir viktig ved en eventuell brann. Det er røyken som er det aller farligste for liv 
og helse ved en brann. Dersom brann oppstår er det utarbeidet et system for utventilering av røyken.  

Det foreligger egen risikoanalyse for T-forbindelsen og rutine for fellesinnsats og kommunikasjon i 
veisambandet mellom Karmøy brann- og redningsvesen og Tysvær brann- og redningsvesen. Det er 
blant annet utplassert spesielt slukkeutstyr i to av endene på Karmøytunnelen.  

Hendelse 05.05 Brann i industrianlegg 

Nr. Hendelse   

F39 Brann ved tankanlegg/industrianlegg 

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 8 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 31                                                                  26-50 

  

Sammenfattet fra: TE33, HO 13, TE 11, TE 12, TE 17, TE 31, TE78, 

TE33, TE28 

  Gjensidig påvirkning med: F57, F64, F53, F36, F38 

Ved brann i næringsanlegg er det særlig risikoen for eksplosjon og utslipp av farlige stoffer, i tillegg til 
de materielle skadene. Ved brann er generelt røyken farligere enn varmen med tanke på helseskader.  
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I Karmøy er det mange anlegg med potensielt farlig stoff. Brennbare og eksplosive stoffer (væsker 
eller gasser) er lagret på Norheim (bensinstasjon), Vik (tankanlegg for bensin og diesel), Storasund 
(lager for gass og tankanlegg for blant annet diesel), Vormedal (tankanlegg for giftig flytende stoff 
(formalin), Avaldsnes (tankanlegg for brannfarlige væsker, to bensinstasjoner og ett fylleanlegg for 
gass, Husøy (en rekke ulike objekt), flyplassen (tankanlegg for flybensin), Håvik (fylleanlegg for gass 
og tankanlegg for blant annet diesel samt flere objekter på Hydros anlegg), Bygnes-Kopervik (tre 
bensinstasjoner og lager av gass), Vea (bensinstasjon) Åkra-Sævlandsvik (bensinstasjon og gasslager) 
og i Skudeneshavn (flere lagre av gass og bensinstasjon). Karmøy har to såkalte storulykkebedrifter – 
Hydro Aluminium på Håvik og FMC BioPolymer på Vormedal. I kommunen er det ni bedrifter med 
krav om industrivern, en ordning som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for 
innsats på kort varsel som førsteinnsats. 

Årsaker 

Årsaker til brann i industrianlegg kan være teknisk svikt eller sabotasje/terror. 

Forekomst 

Det er ikke veldig sannsynlig at det oppstår større brann i industrianlegg i Karmøy.   

Konsekvenser 

Et tilfelle av brann i industrianlegg vil kunne bidra til miljøforurensning. Det vil også innebære 
økonomiske tap og det kan ikke utelukkes risiko for liv og helse.  

Utfordringsbilde 

Ved en kontroll av tankanlegg langs kysten i 2004 påviste daværende SFT store mangelfull 
risikokartlegging, feil vurdering av konsekvensreduserende tiltak, manglende vedlikehold og for 
dårlig beredskap mot akutte tilfeller av forurensning. Det er ikke kjent om det gjelder tankanlegg i 
Karmøy, og en må kunne vente at det er tatt en del grep for å utbedre dette, blant annet som følge av 
den dramatiske brannen ved Vesttank i Gulen kommune i 2007.  

Denne kategorien hendelse må ses i sammenheng med hendelsestype 7 Akutt forurensning.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Begrenset utbygging i områder som vil bli berørt av hendelser ved tankanlegg. Ny etablering 
bør det kreves konsekvensutredning.  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Industrivern 

 Registrering av bedrifter med potensial til storulykker i DSBs farlig stoff-database  

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Storbrann. Se eventuelt også tiltakskortet Omfattende 
akutt forurensning.  

Hendelse 05.06 Brann i publikumsbygg 

Nr. Hendelse   

F28 Brann i stort publikumsbygg   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 4 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 34                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO15, SA7, TE14, TE29, TE21, TE28, OK 1 

  Gjensidig påvirkning med: F65, F64, F63 
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Kommunen har mange bygg hvor det (tidvis) samler seg mye folk.  Dersom bygge- og brannforskifter 
er fulgt, skal det være mulig å få ut folk raskt nok til at skadene blir små.  

Årsaker 

Brann i publikumsbygg har omtrent de samme årsakene som i for eksempel bolighus: bruk av åpen 
flamme (røyking, stearinlys, lek med fyrstikker, fyrverkeri) og feil på elektrisk utstyr. 

En årsak til at skadene blir ekstra store kan være at det oppstår panikk som hindrer trygg evakuering 
av bygget.  

Forekomst 

Brann i bygg hvor det er samlet mye folk forekommer sjelden.  

Konsekvenser 

Konsekvensene av en brann i et bygg med mye folk kan være katastrofale – med flere hundre 
skadde/døde.  

Som ved andre branner er det ofte røyken mer enn selve varmen som fører til helseskader og i verste 
fall dødsfall.  

Uansett vil en brann føre til økonomisk tap og i noen grad kunne påføre miljøet skade.  

Utfordringsbilde 

Det finnes mange store bygg hvor det tidvis samles mye folk: Idrettshaller, varehus, 
forsamlingslokaler, skoler og så videre. I noen tilfeller brukes bygninger til formål som de ikke er 
tiltenkt. Idrettshaller brukes til konserter, ved skoler forekommer det overnatting og i varehus opptrer 
av og til artister som samler mange tilskuere.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Sørge for at bygge- og brannforskrifter er etterlevd med tanke på rømningsveier mv.  

Hendelse 05.07 Brann i omsorgsbolig/institusjon 

Nr. Hendelse   

F35 Brann i omsorgsbolig/institusjon   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 4 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 51                                                                    >50 

  Sammenfattet fra: HO12, TE13, TE18 

  Gjensidig påvirkning med: F64, F65, F63, F66 

Felles for mange av de som bor på institusjon eller i omsorgsboliger er at de er for syke, har for lav 
funksjonsevne eller av annen grunn vil trenge hjelp til å komme seg i sikkerhet ved et brannutbrudd. 
Siden dette er personer som kommunen har bidratt til å kunne bosette seg, må en også være beredt på 
å måtte bidra til å finne nytt bosted under/etter en brann.  

Brann i bolig er høyst sannsynlig. Det er også sannsynlig at mindre branner vil føre til tap av liv. 
Friske og oppegående mennesker vil som regel være i stand til å ta vare på seg selv og sine ved en 
brann. Nasjonal dødsbrannstatistikk viser at det er stor overhyppighet av hjemmeboende eldre som 
omkommer i brann. Dette er en utvikling det er grunn til å anta at øker som følge av at andelen eldre i 
befolkningen øker og at flere blir boende hjemme lengre enn tidligere.  

Det er viktig å forebygge brann særlig blant eldre beboere. Hjemmetjenesten har bidratt til dette de 
siste åra.  
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Årsaker 

Brann i omsorgsbolig/institusjon har omtrent de samme årsakene som i for eksempel bolighus: bruk 
av åpen ild (røyking, stearinlys, lek med fyrstikker, fyrverkeri) og feil på elektrisk utstyr. 

Forekomst 

Brann i institusjon skjer fra tid til annen. Branntilløp i omsorgsboliger forekommer flere ganger i året.  

Sveio opplevde en brann i sitt omsorgssenter i 2007 der to pasienter omkom. Karmøy hadde en 
mindre brann på sykehjemmet på Norheim i 2014, men der gikk evakueringen av 15 brukere raskt og 
greit slik at ingen kom fysisk til skade.  

Det er grunn til å forvente en dødsbrann i omsorgsbolig i løpet av forholdsvis få år, blant annet fordi 
beboere vil ha behov for assistanse for å komme seg ut.  

Konsekvenser 

Konsekvensene av en brann i institusjon kan være flere døde. I tillegg vil det være betydelige 
økonomiske tap og noe miljøskade.  

Utfordringsbilde 

Mens et sykehjem har døgnkontinuerlig bemanning, er ikke det regelen for omsorgsboliger. For 
brannvesenet vil det derfor være en utfordring at det skjer en forskyvning av eldre og pleietrengende 
fra institusjon til omsorgsbolig.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Automatiske slokkeanlegg (sprinkling), faste eller mobile anlegg. 

 Sikre tilstrekkelig bemanning som også har nødvendig opplæring.  

 Bygg som er oppført i tråd med forskriftskrav vil være forholdsvis brannsikre både for 
brukere og personale.  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Brannvesenet har krav om innsats innen 10 minutter til slike objekter. Det er viktig at det tas 
hensyn til avstand til brannstasjon når nye institusjoner planlegges.  

 Det kan være behov for evakuering og eventuelt også omplassering av brukere.  
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Hendelsetype 06 Ulykker 

Hendelse 06.01 Flyhavari 

Nr. Hendelse   

F42 Flyulykke med stort passasjerfly   

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 6 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 17                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: TE 43, HO 23 

  Gjensidig påvirkning med: F64, F65 

Det ankommer og tar av et tosifret antall fly på Haugesund Lufthavn Karmøy nesten hver dag. 
Flyulykker skjer svært sjelen i Norge, men når de først skjer kan konsekvensene være katastrofale.  

Årsaker 

Flyhavari kan ha mange ulike årsaker – fra menneskelige feil til teknisk svikt og sabotasje/terror.  

Forekomst 

Det er en viss sjanse for at et fly forulykker under avgang eller landing på Helganes, men ulykker med 
fly i Norge er svært sjeldne. I 2006 var det flyhavari på Stord som krevde fire menneskeliv.  

Konsekvenser 

Fly som trafikkerer Haugesund Lufthavn Karmøy har opptil 221 passasjerer. Det sier seg selv at et fly 
som styrter medfører store personskader, sannsynligvis mange dødsfall, i tillegg til materielle og 
miljømessige belastninger. Dersom flyet havarerer utenfor flyplassområdet, kan i tillegg hus eller 
trafikk bli omfattet, med ytterligere tilhørende skader.  

Utfordringsbilde 

Inntil Ryanair reduserte sitt rutetilbud noe, har trafikken på Helganes økt fra år til år og ligger i 
størrelsesorden en halv million reisende i året.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Luftfarten har sterkt fokus på sikkerhet, og flyplassen har jevnlige øvelser for å trene egen 
innsats og samarbeid med nødetatene mv. 

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Alle flyplasser har egen brann- og havaritjeneste.  

06.02 Trafikkulykker 

Nr. Hendelse   

F48 Trafikkulykke   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 48                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE 70 

  Gjensidig påvirkning med:   
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Nr. Hendelse   

F43 Trafikkulykke med buss involvert   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 51                                                                    >50 

  Sammenfattet fra: TE 71, HO 23, OK 1 

  Gjensidig påvirkning med: F65, F63, F29 

Veinettet i Karmøy har stor trafikk. Veistandarden er i forhold til trafikken ikke spesielt høy. Det er et 
betydelig antall gang- og sykkelvei, selv om det fortsatt er stort behov for nye. De fleste 
veistrekningene har redusert fart (mindre enn 80 km/time), og det er god dekning av gatelys.  

Ulykker med en eller to passasjerbiler vil normalt ikke involvere flere personer enn den daglige 
beredskapen kan håndtere. Ved en bussulykke må en være forberedt på at antall personer involvert 
kan komme opp i over 50. Det er ikke minst aktuelt i turistsesongen da et stort antall busser kjører 
grupper av turister fra cruiseanløp i Haugesund til Skudeneshavn eller Avaldsnes.  

Karmøy har tradisjonelt vært tungt belastet med trafikkulykker, men flere år med kampanjer for å 
begrense ulykkene ser ut til å ha hatt effekt.  Den store trafikktettheten gjør likevel at ulykker på 
veiene vil skje.  

Den daglige beredskapen er dimensjonert og forberedt på å håndtere trafikkulykker med noen få 
personer involvert. En ulykke med masseskader vil trenge store ressurser. På skadested vil en raskt 
kunne mobilisere store styrker. De største utfordringene vil bestå i å frakte et stort antall skadde til 
sykehus og behandle dem.  

En større trafikkulykke vil fort utløse et omfattende informasjosnbehov og kan gjøre det nødvendig å 
håndtere pårørende.  

Hendelse 06.03 Skipsulykker/-forlis    

Nr. Hendelse   

F49 Grunnstøting   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 8 Matr.verdier: 10 

  Høyest risikopoeng: 50                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: KH 2, TE 48 

  Gjensidig påvirkning med: F33, F32, F57 

 

Nr. Hendelse   

F50 Kollisjon mellom fartøy   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 6 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 51                                                                    >50 

  Sammenfattet fra: KH 3 

  Gjensidig påvirkning med: F33, F32, F57 

Det er omfattende skipstrafikk rundt Karmøy. Hundrevis av kommersielle skip passerer kommunen 
enten gjennom Karmsundet eller utenfor øya daglig, og mange av dem legger til i kommunen. 
Økende cruise-trafikk fører med seg nye behov for oppmerksomhet.  

Ulykke der et passasjerskip eller en hurtiggående rutebåt er involvert kan fort omfatte flere hundre 
skadde og omkomne. Ulykker, brann eller havari av skip som fører kjemikalier, olje eller gass kan 
også føre til skade på land og fare for de fastboende. Slike ulykker vil også lett føre til at natur og miljø 
ødelegges.  
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Den store trafikken, høy fart og sterk strøm tilsier at ulykker vil skje. Når det i tillegg fraktes store 
mengder farlig gods og særlig Karmsundet også trafikkeres av fritidsbåtførere med høy fart og liten 
kompetanse, øker risikoen ytterligere.  

Denne kategorien må ses i sammenheng med hendelsestype 7 Akutt forurensning og hendelse 05.02 
Brann i skip.  

Årsaker 

Årsaker til ulykker med/på skip kan være menneskelig svikt, tekniske feil eller sabotasje/terror.  

Forekomst 

Det har vært en rekke hendelser med brann om bord i fartøyer. Dette er branner med stort 
skadepotensial. De hendelsene som har vært til nå, har vært håndtert av den daglige 
brannberedskapen. Det er sannsynlig at en brann kan utvikle seg utover det denne beredskapen kan 
håndtere.  

I 2005 brant skipet Red Sea ved kai på Kolstøneset. I 2010 brøt det ut brann om bord i MV Paros som 
da lå til kai ved Hydros kaianlegg.   

Det er naturlig å trekke fram Sleipner-ulykken i november 1999 der 16 personer omkom da 
hurtigbåten mellom Stavanger og Bergen gikk på grunn ved Ryvarden i Sveio.  Leros Strength-
havariet i 1997 krevde 20 menneskeliv.  

Skip som ligger i opplag representerer også en økt risiko.  

Konsekvenser 

Skipsforlis medfører risiko for miljøødeleggelser. Uavhengig av skipets last, vil et totalhavari av et 
stort skip innebære en betydelig fare for forurensning.  

Dersom et større passasjerskip skulle komme i brann i nærheten av Karmøy, vil dette være en 
utfordring både med tanke på brannen i seg selv og med tanke på å redde passasjerene og ivareta et 
stort antall evakuerte. Det samme gjelder for havari med hurtigbåt.  

Utfordringsbilde 

Karmsund havn er en av de største havneområdene i Norge. Karmsund havn består av blant annet 
Garpeskjær og Killingøy i Haugesund og Husøy i Karmøy. Kårstø havn er den største havna for 
gasstransport i Europa og har alene 700 anløp i året.  

Rundt Karmøy seiler et stort antall båter – fra hurtigbåter og store passasjerskip til tankskip, fiskebåter 
og supplyskip, samt et betydelig antall mindre lystfartøyer.  

Haugesund har de siste åra opplevd en sterk økning i cruise-trafikken. Dette er en utvikling det har 
vært arbeidet aktivt for å få til og skaper store muligheter for regionen. Men det fører også med seg 
store utfordringer å motta skip på opptil 4-5.000  passasjerer og flere hundre mannskaper.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Sannsynlighetsreduserende tiltak ivaretas i hovedsak av Karmsund havnevesen. Det er 
etterlyst retningslinjer og prosedyrer for hendelser i tilknytning til skip i opplag. 

 Overvåking av skipstrafikken ved Kvitsøy sjøtrafikksentral.   

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Større hendelser i tilknytning til sjø som omfatter utslipp av miljøskadelige stoffer vil bli 
ivaretatt av Det interkommunale utvalget mot akuttforurensning (IUA).  
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Hendelsestype 07 Akutt forurensning 
I det moderne samfunnet omgir vi oss med farlige stoffer over alt. I en ROS-sammenheng vurderes 
dette ut fra sjansen for at slike farlige stoffer kan slippe ut i så store mengder eller konsentrert form at 
det kan forårsake skade på mennesker eller miljø.  

Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DSB) har en database der alle farlige stoffer skal 
rapporteres inn (FAST-databasen). I Karmøy er det meldt inn i underkant av 100 slike objekter, men 
halvparten er forholdsvis begrensede mengder med forbruker-gass. De øvrige objektene er knyttet til 
stoffer som enten omsettes eller som inngår i produksjon, som bensinstasjoner, prosessbedrifter 
tankanlegg og så videre.  

Bedrifter med størst risiko for ulykker med stort skadepotensial omfattes av storulykkeforskriften.  

Det vises for øvrig til hendelsene 01.04.02 Svikt i vann- og avløpssystem, 02.03.02 Smitte via 
næringsmidler/drikkevann og 05.05 Brann i industrianlegg. 

Nr. Hendelse   

F57 Skadelig utslipp til vann, sjø, luft   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 36                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: HO 20, TE 62, TE 54 

  

Gjensidig påvirkning med: F02, F53, F39, F32, F33, F36, F41, F64, F44, F49, 

F50, F52, F54, F55 

 

Nr. Hendelse   

F54 Ulykke ved transport av farlig gods 

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 8 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 85                                                                    >50 

  Sammenfattet fra: HO22, TE72, TE84 

  Gjensidig påvirkning med: F64, F57 

 

Nr. Hendelse   

F53 Lekkasje fra tankanlegg   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 8 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 48                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE64, TE63, TE69 

  Gjensidig påvirkning med: F57, F39, F52 

 

Nr. Hendelse   

F56 Forurensing i sjø som føres hit med havstrømmene 

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 2 Miljø: 6 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 36                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra: TE49 

  Gjensidig påvirkning med:   

Hendelse 07.01 Oljeutslipp 

Det blir stadig observert mindre oljeutslipp i sjøen rundt Karmøy, særlig i Karmsundet. Noe av dette 
kan skyldes skipstrafikk, men noe vet en kommer fra landbasert virksomhet. Det går imidlertid tiår 
mellom hver gang en har betydelige utslipp.  
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Årsaker 

Årsaker til oljeutslipp kan være skipshavari, lekkasjer fra tankanlegg eller andre landbaserte anlegg 
eller sabotasje/terror.  

Forekomst 

Vi opplevde forliset av «Leros Strength» utenfor Karmøy i 1997. Denne aksjonen pågikk i tre måneder 
og kostet seks millioner kroner. Haugesund kommune hadde «Green Ålesund» i 2001, og operasjonen 
i etterkant kostet enda mer. I februar 2011 rant det ut 121.000 liter diesel fra tankanlegget til UnoX på 
Hydro-området på grunn av menneskelig svikt. Utslippet berørte hele Karmsundet på begge sider og 
oppryddingen i fjæra foregikk helt til slutten av året.  

Konsekvenser 

Akuttforeurensning av strender med olje medfører ødeleggelser av miljøet, forårsaker fugledød og 
skader på planter og badestrender. Det medfører store kostnader å rydde opp etter skadene.  

Utfordringsbilde 

Strømforholdene i havet langs sør- og sørvestlandet gjør at Karmøy ligger «strategisk til» for å bli 
truffet av oljeutslipp, selv om selve utslippet skjer helt sør i Skagerak.  

Mindre utslipp, som skadevolder ikke kan løse selv, er kommunens ansvar. Det er utarbeidet en enkel 
kommunal beredskapsplan for slike hendelser. For større akutte hendelser, kom kommunen ikke 
klarer å håndtere, etableres stab i IUA, Det interkommunale utvalget mot akuttforurensning.  

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Større hendelser i tilknytning til sjø som omfatter utslipp av miljøskadelige stoffer vil bli 
ivaretatt av Det interkommunale utvalget mot akuttforurensning (IUA). IUA aksjonerer etter 
egen beredskapsplan og trekker inn kommunal ressurser og mannskaper etter behov.  

Hendelse 07.02 Ammoniakkutslipp 

Ammoniakk brukes som kjølemedium ved fryserier. Det finnes noen av disse i vår kommune – i 
Skudeneshavn og på Husøy. Gassen forbrukes ikke, men sirkulerer i anlegget. 

Årsaker 

Utslipp av ammoniakk kan skyldes lekkasje i tilknytning til anlegg eller transport av gass eller 
sabotasje/terror.  

Forekomst 

Lekkasje av ammoniakkgass har forekommet flere ganger, men ikke av et slikt omfang at det har 
medført alvorlig skade på personer eller miljø.  

Konsekvenser 

Ammoniakkgass er helsefarlig og etsende. Den har en stikkende lukt og er irriterende lenge før den er 
helsefarlig. Det kan dannes væskedammer og store gasskyer spres til å begynne med langs bakken. 
Ammoniakk fordamper fort og etter utblanding i luft stiger gassen.  

Ved store lekkasjer i nærheten av tett bebyggelse må befolkningen evakueres. 
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Hendelse 07.03 Farlig gods 

Som ellers i landet foregår det også i Karmøy transport av farlig gods – etsende, giftige, brann- og 
eksplosjonsfarlige. Det meste dreier seg om kjente produkter. Det meste av slik transport skjer med 
bil, noe som gjør at folk i større grad blir eksponert for slikt stoff enn om det skjer på bane eller båt.  

Fra tankanlegget på Lillesund transporteres det daglig store mengder bensin, diesel og fyringsolje. 
Dette anlegget er betydelig, og det aller meste som forbrukes av slike produkter transporteres med bil 
ut herfra.  

Årsaker 

Den viktigste årsaken til utslipp av farlig gods er ulykker der biler eller båter som frakter godset er 
involvert. 

Forekomst 

Utslipp av farlig gods under transport skjer svært sjelden.  

Konsekvenser 

Ulykker med transport av farlig gods kan ha svært ulike konsekvenser, avhengig av hva som 
transporteres, hvor mye og hvor det skjer (blant annet vindretning). Eksplosjon, intens brann i et 
begrenset område eller i et større område der væske eller gass har lekket ut. Det kan lekke ut giftig 
gass, eller etsende væsker og gasser. Brannfarlige gasser vil ved lekkasje kunne føre til brann og 
eksplosjon. Gassbeholder som omspennes av flammer vil kunne sprenges. Ved lekkasje av giftige 
gasser er faren for forgiftning stor. Kjemisk ustabile gasser kan reagere med luft og fuktighet og 
antenne.  Ulykker med farlig gods kan også ha konsekvenser for miljøet, for eksempel forurensing av 
vann og grunnvann. Rengjøring og masseutskiftning kan være kostbare og arbeidskrevende 
operasjoner.  

Utfordringsbilde 

På Storesund er det en distributør av gass i beholdere. Disse lagres og transporteres med bil.  

Flere steder i kommunen er det industri som benytter kjemikalier og gass som lagres her og 
transporteres på veiene.  

Fra Gasnors anlegg på Snurrevarden transporteres det LNG i store tankbiler. En del av denne 
transporten går gjennom tunellene i T-forbindelsen.  

For øvrig vises til hendelse 06.02 Trafikkulykker og 05.04 Brann i T-forbindelsen. Se også 
hendelsestype 4 Gass og kondensat.   

Hendelse 07.04 Ulykker med radioaktivt utslipp 

Nr. Hendelse   

F58 Radioaktivt nedfall   

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 8 Miljø: 10 Matr.verdier: 8 

  Høyest risikopoeng: 14                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: HO 21 

  Gjensidig påvirkning med: F65 

Særlig viktig for Karmøy er gjenvinningsanlegget for høyradioaktivt uran og plutonium i Sellafield i 
Storbritannia. Anlegga her har allerede hatt store lekkasjer til det marine miljøet, og er regnet som den 
største kilden til radioaktiv forurensning i Nordvest-Atlanteren.  
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Årsaker 

Lokalt kan hendelser med radioaktivitet oppstå som følge av hendelser på vei med lavradioaktivt 
materiale, luftbåren radioaktivitet fra fartøyer med radioaktiv last eller drift, eller ved utslipp fra 
kjernekraftverk og liknende. Radioaktiv forurensning kan komme til Karmøy gjennom lufta eller 
sjøen.  

Forekomst 

Fagfolk mener det er relativt lite sannsynlig at det skal skje en kjernefysisk ulykke som vil få store 
konsekvenser for Norge. Men en kan ikke se bort fra muligheten. I praksis er det ulykker med lave 
stråledoser som kan være aktuelle her hos oss.  

Konsekvenser 

Konsekvensene av en ulykke med radioaktivt utslipp vil kunne være katastrofale, særlig med tanke 
på at radioaktivitet kommer inn i næringskjeden. 

Mengden og typen av stråling og hvor langvarig eksponeringen er avgjør hva slags kroppslige skader 
som kan oppstå. Mindre stråledoser vil ikke føre til merkbare skader i første omgang, men kan gi 
seinskader som kreft.  

Utfordringsbilde 

I 1986 skjedde ei reaktorulykke i Tsjernobyl i Ukraina som er en av de verste verden har sett til nå. 
Utslippa var mer enn 100 ganger så store som etter atombombesprengningene i Hiroshima og 
Nagasaki i 1945,  Utslippa ble tatt med vinden og falt ned med regn i store deler av Norge, helt til 
Lund i Rogaland, noe som førte til at beitedyr (særlig sau og rein) måtte nedfôres for å få 
radioaktiviteten ut av næringskjeden.  

Konsekvensreduserende tiltak 

 Ved en atomhendelse skal Statens Strålevern lede den nasjonale beredskapen. Ved en 
akutthendelse vil Kriseutvalget for atomulykker bli oppretta. Fylkesmannen er Kriseutvalgets 
regionale ledd og vil koordinere innsatsen gjennom det regionale atomberedskapsrådet 
(ABU). 

 En hendelse med radioaktivt materiale vil utløse et voldsomt informasjonsbehov, ikke minst 
fordi dette for de fleste vil framstå som en «usynlig fiende».  

Det finnes tiltakskort i DSB-CIM for hendelsen, Ulykke med radioaktiv stråling.  
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Hendelsestype 08 Sabotasje og terror 

Hendelse 08.01 Sabotasje og terror generelt 

Nr. Hendelse   

F59 Smitte ved sabotasje   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 2 Matr.verdier: 2 

  Høyest risikopoeng: 51                                                                    >50 

  Sammenfattet fra: HO5, TE47 

  Gjensidig påvirkning med: F61, F08, F65, F63, F16 

 

Nr. Hendelse   

F62 Sabotasje i Karmøy kommune   

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 10 Matr.verdier: 10 

  Høyest risikopoeng: 17                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: TE65, TE42 

  Gjensidig påvirkning med: F13, F65, F63, F60 

PST angir i sin åpne trusselvurdering for 2014 terrortrusselen mot Norge som skjerpet. Den mest 
alvorlig  trusselen kommer fra et multietnisk ekstremt islamistisk miljø på Østlandet. 

Årsaker 

Terror/sabotasje er villede handlinger som kan ha til hensikt å styrke en maktbase gjennom å spre 
frykt, skape oppmerksomhet og/eller tilegne seg materielle gevinster eller immaterielle verdier 
(frigiving av fanger mv.).  

Det hender at terrorliknende handlinger blir utført av syke mennesker eller personer i psykisk 
ubalanse.  

Forekomst 

PST mener det er grunn til å vente at det «trues med, og vil bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge» i 
løpet av en 12-månedersperiode fra november 2014. Det betyr ikke at terrorfaren er over i november 
2015, men at bildet sannsynligvis vil være dynamisk.  

Gitt PSTs antakelser, er terrorhandlinger langt mer sannsynlige på Østlandet enn på vår kant av 
landet. Østlandet er langt tettere befolket, slik at en med ett anslag er vil ramme langt flere, og dermed 
spre mer frykt og få mer oppmerksomhet. Dessuten er de mest aktuelle miljøene for utvikling av 
terrorhandlinger lokalisert på Østlandet.  

PST anser terrorhandlinger fra høyre- eller venstreekstreme miljøer som mindre sannsynlig. Vi kan 
imidlertid ikke se bort fra at dette kan forekomme også hos oss, og da gjerne med katastrofale 
konsekvenser.  

Dersom en villet ondsinnet handling blir utført, er det rimelig grunn til å anta at den blir iverksatt mot 
steder der mange mennesker er samlet på en gang, så som en full idrettshall eller kinosal, 
venteområder på flyplassen eller et kjøpesenter som samler ekstra mye folk til opptredener. Det kan 
også være at tiltak blir iverksatt mot kritisk infrastruktur.  

Konsekvenser 

Terrorhandlinger og sabotasje kan ha de mest ekstreme konsekvenser i form av dødsfall og 
lemlestelser, materielle skader eller for den saks skyld ødeleggelse av kulturhistorisk viktige objekter..   
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Utfordringsbilde 

Typisk for terrorhandlinger er at de rammer uventet og tilsynelatende irrasjonelt. Det gjør det nesten 
umulig å forhindre eller verne seg mot slike hendelser.  

Sabotasje/terror kan anta mange former. Et eksempel er bruk av levende organismer som våpen 
(gjerne mikroorganismer som virus, bakterier og sopp eller skadeinsekter). Hensikten er gjerne å 
framkalle epidemier og forgiftninger, i tillegg til medfølgende frykt og oppmerksomhet. I 2001 ble det 
sendt brev med miltbrannsporer til personer i USA som tok livet av fem personer. Karmøy hadde sin 
«miltbrannsak» i 2002, men det hvite pulveret som  kom til Posten i Kopervik viste seg å være ufarlig. 
Beredskapsopplegget, med mobilt dusjanlegg som ble tatt ibruk for de som hadde vært i kontakt med 
stoffet, fungerte godt.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Karmøy kommune har, sammen med politiet, utgitt en egen veileder for forebygging av 
radikalisering og håndtering av voldelig ekstremisme. 

Konsekvensreduserende  tiltak 

 En terrorhendelse vil utløse et ekstremt informasjonsbehov og ikke sjelden stort behov for 
psykososial støtte. 

Hendelse 08.02 Pågående livstruende vold (PLIVO)/voldstrusler 

Nr. Hendelse   

F60 Situasjon hvor barn/voksne blir tatt som gissel/fremsatt trusler mot 

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 10 Miljø: 2 Matr.verdier: 2 

  Høyest risikopoeng: 17                                                                    <25 

  Sammenfattet fra: OK3, OK4. HO39, HO25 

  Gjensidig påvirkning med: F63, F64, F65, F66, F59, F62 

Hendelsene på Utøya og i Oslo 22. juli 2011 lærte oss mange ting, men først og fremst at det 
usannsynlige kan skje og at hendelser med svært lav sannsynlighet kan ha katastrofale konsekvenser.  

Den typiske PLIVO-hendelsen er at det kommer en person med våpen inn i et miljø og begynner å 
(true med å) skyte eller skade de som er der på annen måte.  

Årsaker 

Blant årsakene til livstruende vold og beslektede handlinger kan være ønske om å få oppmerksomhet. 
Ikke sjelden utføres denne typen vold av personer som hører til eller har hørt til å det aktuelle 
systemet (i utlandet ofte skoler). Noen begår slike handlinger fordi de føler frustrasjon over å ha blitt 
urettferdig behandlet og dermed for å få «oppreisning». Det kan også dreie seg om sjalusi, hevn, ære 
eller skam.  

Det hender at slike handlinger blir utført at syke eller rusede mennesker eller personer i psykisk 
ubalanse.  

Det er også frykt for at noen kan komme til å begå slike handlinger ut fra politiske/religiøse motiver. 
Radikalisering/voldelig ekstremisme omtales som en prosess der en person eller organisasjon (i 
økende grad) aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.  

Forekomst 

Såkalte «skoleskytinger» har vi hatt veldig lite av i Norge. Vi kjenner dem i særlig grad fra USA, men 
også fra Tyskland, Finland og i oktober 2015 i Sverige. Hendelsene på Utøya i 22. juli 2011 har klar 
relevans til denne typen hendelser. I Rogaland er det registrert en slik hendelse – en gisselaksjon i en 
barnehage i Hjelmeland i 2002.  
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Det er liten sannsynlighet for en PLIVO-hendelse i Karmøy, men det er ikke utenkelig eller urealistisk 
og kan derfor ikke overses. Det kan være noe mer sannsynlig at det oppstår en hendelse som 
involverer trusler eller voldsbruk i en-til-en-situasjoner. En begrenset hendelse kan eskalere.   

Konsekvenser 

Konsekvensene av en PLIVO-hendelse i eksempelvis en skole eller barnehage må karakteriseres som 
katastrofale, med mulighet for flere døde og skadde og et stort antall mer eller mindre traumatiserte 
personer. PLIVO-hendelser kan skje med katastrofale konsekvenser på NAV eller i andre tjenester, på 
kultur- eller idrettsarrangementer og så videre.  

Konsekvensene vil i det alt vesentlige være innenfor kategorien liv og helse. Påvirkningen av miljø og 
økonomiske tap vil som regel være ubetydelige. 

Utfordringsbilde 

Som tilsiktede handlinger kan tenkes gisseltaking, voldsutøvelse og trusler om vold (f.eks. 
bombetrusler). PLIVO omfatter de mest ekstreme formene. I den utstrekning det her er snakk om 
gisseltaking, er det ikke i tradisjonell forstand med vinningsmotiv.  

Det er viktig å tenke på at denne typen hendelser ikke begrenser seg til å tenke skole. Det typisk 
uforutsigbare ved situasjonen tilsier at det er nesten like tenkelig i en barnehage, på et nav-kontor, på 
et kulturarrangement eller andre opplevelsesarenaer.  

Sannsynlighetsreduserende tiltak 

 Trusler om vold må alltid tas på alvor. Det er imidlertid viktig å unngå å handle i panikk. 

 Kompetanse i håndtering av trusler og vold i tjenester som kan være utsatt for denne typen 
hendelser.  

 Innrede lokaliteter slik at de virker aggresjonsdempende (åpne, oversiktlige lokaler) med 
rømningsvei (både for brukere og ansatte).  

 Forebyggende arbeid gjennom blant annet SLT/politiråd (psykososiale team) og tverretatlige 
konsultasjonsteam som etableres under Haugalandsløftet for å motvirke vold i nære 
relasjoner. 

 Infomasjonsarbeid, blant annet av politiet overfor fagfolk. 

 SLT og politiet har sammen utarbeidet veilederen «Hvordan forebygge og håndtere 
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge?» 

Konsekvensreduserende  tiltak 

 Det er utført omfattende objektkartlegging på alle skoler og barnehager med tanke på PLIVO-
hendelser. 

 Kompetanse i håndtering av trusler og vold.  

 Terrorhandlinger vil utløse betydelig behov for blant annet helsehjelp, psykososial støtte og 
informasjonsinnsats.  
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Felles overordnede 
risikoer/konsekvenser   

Følgende risikoer er ikke hendelser i seg selv, men vil være følger av andre hendelser i kommunen. 
Disse er tatt med i analysen for å gi et bilde av sammenhenger/konsvekvenser i de omtalte 
hendelsene.  

Psykososialt 

Nr. Hendelse   

F63 Psykososiale   

  Sannsynlighet: 3 

  Konsekvens: Liv/helse: 4 Miljø: 2 Matr.verdier: 4 

  Høyest risikopoeng: 20                                                                    <25 

  Sammenfattet fra:   

  Gjensidig påvirkning med: F08, F33, F28, F35, F45, F43, F51, F59, F60, F62 

Ved for store påkjenninger vil mange oppleve krisereaksjoner. Kommunen er forberedt på å yte 
psykososial støtte til de som rammes og deres pårørende. Psykososialt støtteteam (kriseteam) kommer 
sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. Den 
kommunale støttegruppa er et supplement og/eller alternativ til tilfeller der det sosiale nettverket 
ikke byr på tilstrekkelige hjelperessurser. Ved større katastrofer/ulykker skal det tilbys profesjonell 
hjelp fra kommunen.  

I Karmøy kommune er det ikke noe fast etablert kriseteam. I en situasjon som krever slikt 
støtteapparat, kontakter politi/legevakt en av tre (fra 2016 fire) psykiatriske sykepleiere (fast gruppe 
for psykososial støtte i kriser) som igjen trekker inn de ressursene som situasjonen krever 
(eksempelvis prest, psykolog, og lege). Disse utgjør så kriseteam for den aktuelle hendelsen.  

Evakuering 

Nr. Hendelse   

F64 Evakuering   

  Sannsynlighet: 1 

  Konsekvens: Liv/helse: 6 Miljø: 2 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 10                                                                    <25 

  Sammenfattet fra:   

  

Gjensidig påvirkning med: F02, F33, F04, F37, F39, F25, F27, F08, F18, F25, 

F27, F30, F34, F28, F29, F35, F41, F42, F44, F45, 

F52, F54, F60 

I gitte situasjoner kan personer måtte flyttes fra et farlig til et trygt område. Det kan være fordi det 
ikke er mulig å forsyne dem med nødvendige tjenester (vann, strøm mv.), fordi det medfører fare å 
oppholde seg på stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige stoffer mv.) eller at deres tilstedeværelse 
forstyrrer redningsarbeid for øvrig.  

Plan for evakuering og håndtering av pårørende angir organisering av evakueringsapparatet med 
særlig fokus på drift av evakueringsmottak. 
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Informasjon/kommunikasjon og omdømme 

Nr. Hendelse   

F65 Informasjonskrise   

  Sannsynlighet: 5 

  Konsekvens: Liv/helse: 2 Miljø: 2 Matr.verdier: 2 

  Høyest risikopoeng: 17                                                                    <25 

  Sammenfattet fra:   

  

Gjensidig påvirkning med: F02, F03, F08, F24, F25, F26, F27, F66, F33, F28, 

F35, F42, F43, F51, F52, F58, F59, F60, F61, F62 

 

Nr. Hendelse   

F66 Omdømmekrise   

  Sannsynlighet: 7 

  Konsekvens: Liv/helse: 2 Miljø: 2 Matr.verdier: 6 

  Høyest risikopoeng: 42                                                                  26-50 

  Sammenfattet fra:   

  Gjensidig påvirkning med: F65, F31, F35, F51, F61 

Enhver krisesituasjon skaper et informasjonsbehov. Dersom dette informasjonsbehovet ikke raskt 
møtes med korrekte opplysninger, kan det lett oppstå en informasjonskrise i tillegg til den egentlige 
krisa, der rykter, myter og fordommer får råde. Det kan ødelegge kommunens omdømme, men også 
sette liv, helse, miljø og materielle verdier i fare. Derfor er rask og presis spredning av informasjon en 
viktig del av det operative arbeidet i forbindelse med enhver uønsket hendelse.  

Plan for informasjon i krisesituasjoner angir mål for informasjonsarbeidet, overordnede prinsipper og 
organisering av informasjonsberedskapen. 

Kommunens informasjonstjeneste består av formannskapssekretær, servicetorget og ei bredt 
sammensatt informasjonsgruppe under ledelse av kommunikasjonsrågiver.  Disse ressursene vil i en 
krisesituasjon gjøre det de gjør ellers i året, oppgaver som de fleste i hovedsak er godt trent på (svare 
på telefon, publisere nyhetsmeldinger på internett mv.).  

Et godt omdømme øker kommunens mulighet til å nå sine mål. Tilsvarende vil et ødelagt omdømme 
redusere mulighetene til å gi optimale tjenester. Derfor er det viktig å ta vare på kommunens 
omdømme, selv om det isolert sett ikke setter liv, helse, miljø eller materielle verdier i fare. En krise 
kan lett føre til en omdømmekrise ved at den blir håndtert for seint, for svakt eller feil. Det kan på 
lengre sikt gjøre kommunen som tjenesteleverandør mindre troverdig og svekke tilliten til blant annet 
lokaldemokratiet og lokalforvaltningen.  
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Hendelser utenfor kommunens 
eget område og felleshendelser 

med nabokommuner 
I beredskapssammenheng er oppmerksomheten naturlig nok først og fremst rettet mot hendelser som 
kan skje i kommunen og rammer personer som oppholder seg der.  

Både formelt og etisk er det også viktig å være forberedt på hendelser som skjer utenfor kommunens 
grenser som rammer personer med tilknytning til Karmøy. Det kan være personer fra 
Karmøysamfunnet som er på reise eller det kan være «felleshendelser» med nabokommuner.  

Felleshendelser 

Det faktum at store deler av Haugalandet er felles bo- og arbeidsmarked, innebærer at større 
uønskede hendelser rammer mer enn «vertskommunen». Det innebærer at personer som rammes 
direkte kan være bosatt i kommunen og dermed ha pårørende eller nettverk her.  

En kan tenke seg flere typer hendelser i en slik kategori: 

 Uhell i tilknytning til gassrørledningen 

 Uhell i Karmsundet 

 Uhell med utslipp av farlig stoff langs kommunegrensa 

Alle kommunene har bedrifter som håndterer farlig stoff (se ellers hendelsestype 7 Akutt 
forurensning). I Tysvær ligger Kårstø. I Haugesund er det ikke registrert anlegg så nær 
kommunegrensa at et uhell vil kunne medføre helseutfordringer også i vår kommune. Det ligger tre 
bensinstasjoner og noen bedrifter som har mindre lagre av blant annet gass i området Norheim-
Raglamyr.  I Bokn antas en storbrann ved Bokn Plast å kunne berøre deler av Karmøy med brannrøyk.  

Det er også nærliggende her å trekke inn rørledningen som går tvers over Karmøy og deler av Tysvær 
til Kårstø. Fra Kårstø går gassleveransene til kontinentet i Europipe 2 gjennom Bokn. En hendelse i 
forbindelse med ventilstasjonen på Trosnavåg kan også potensielt få betydning for Karmøy.  

Ellers vil hendelser på flyplassen lett involvere hele regionen. Det gjelder også ulykker på Hydro eller 
noen av de andre store arbeidsplassene i kommunen (AIBEL, Kårstø og så videre). Og en større 
trafikkulykke kan omfatte døde eller skadde fra flere kommuner. Karmøytunnelen er definert som 
felles ansvarsområde for Karmøy og Tysvær, uavhengig av hvor i tunellen uhellet skjer (se hendelse 
05.04 Brann i T-forbindelsen).  

Det er grunn til å tro at klimarelaterte hendelser vil kunne ramme felles. Rammes strømforsyningen til 
Haugaland Kraft ut, vil det ramme hele regionen.  

Operativt er det nære felleskapet mellom Karmøy og nabokommunene tydeliggjort gjennom blant 
annet  

 Felles sykehus (Helse Fonna) 

 Felles legevakt 

 Felles 110-sentral (for melding av brann) 

 Felles politistyrke 

Det utredes også et felles brannvesen. Dersom det kommer på plass vil det meste av nødtjenester gå 
på tvers av kommunegrensene. 

Beredskapskoordinatorene i Ytre Haugalandet (Haugesund, Sveio, Utsira, Tysvær, Bokn og Karmøy) 
har etablert et felles nettverk for å styrke samhandlingen både «i fredstid» og i krise. Det tette båndet 
mellom kommunene innebærer ikke at en har felles risiko for uønskede hendelser. En har også en 
styrke i å kunne hjelpe hverandre når noe skjer. Det kan være samarbeid på strategisk nivå 
(kriseledelse). Men det kan også være operativt utover det som nødetatene tar seg av. Under 
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hendelsene 22. juli 2011 ble det eksempelvis etablert et felles «kriseteam» som fulgte opp berørte 
personer - skadde og pårørende.  

Karmøy er også med i Kommunalt informasjonsforum i Rogaland (KIR) som muliggjør 
kommunikasjonsstøtte fra andre kommuner i en krisesituasjon.  

Hendelser utenfor Haugalandet 

Også hendelser forholdsvis langt borte kan få betydning for lokalsamfunnet i Karmøy. I ROS-analysen 
er radioaktivt nedfall som følge av en ulykke ved atomgjennvinningsanlegget i Sellafield trukket fram. 
Dette eksemplet er tatt med som et scenario (13.1) i DSBs Nasjonalt riskobilde 2014 med lav 
sannsynlighet, men med svært store negative konsekvenser for liv og helse og natur og miljø. Også 
konsekvensene på økonomi (5-50 milliarder kroner) og samfunnsstabilitet kan bli store.  

Et annet nærliggende eksempel kan være vulkanutbrudd på Island. Det mest omfattende tilfellet i 
nyere tid var det eksplosive Eyafjöllutbruddet i april 2010 som spredde vulkansk aske til Norge og 
store deler av det øvrige Europa. Denne hendelsen ga opphav til begrepet «askefast», som innebærer 
at en ikke kommer dit en skal fordi fly ikke kan ta av på grunn av røyk og aske. 110.000 flyavganger 
ble kansellert som følge av dette utbruddet. Men dette var lite i forhold til utbruddet i Laki (også det 
på Island) i åtte måneder i 1783-84. Det første til nedkjøling av den nordlige halvkule og avlingssvikt i 
Europa (selv om ikke en eneste flyavgang ble kansellert).  

Karmøybuer på reise 

Med økende mobilitet og turisme internasjonalt, følger også  risikoen for at personer fra Karmøy 
kommer til skade eller omkommer andre steder i Norge eller i utlandet.  

Karmøy folkehøgskole tar jevnlig med grupper på reiseopplegg til blant annet Kina. Men uhell kan 
selvsagt ramme mennesker fra Karmøy helt uavhengig av hvem som er reiseoperatør. En kan tenke 
seg grupper av elever, musikkorps eller idrettslag på tur. Tsunamien i Sørøst-Asia i jula 2001 er 
eksempel på hvordan mange norske lokalsamfunn kan rammes av hendelser langt borte. En kan lett 
forestille seg hvordan en offshoreulykke eller et uhell med en båt hjemmehørende i Karmøy vil kunne 
ramme.  

Folk som kommer til Karmøy 

En skal heller ikke overse at hendelser blir «brakt til Karmøy» ved at personer kommer fra områder i 
verden med eksempelvis sykdomsutbrudd. Ebola-utbruddet i Afrika i 2014 illustrerer dette. I ROS-
analysen er det blant annet pekt på risikoen for at mennesker bringer med seg smitte av 
dyresykommer (for eksempel MRSA) til besetninger her. Det kan både gjelde turister og arbeidskraft 
fra andre land.  

Beredskapsmessige tiltak 

Det er umulig for Karmøy kommune å forebygge hendelser i andre deler av verden, utover det som 
gjøres ved å oppfordre reisende til å være forsiktige.  

Dersom mennesker fra Karmøy forulykker i andre deler av landet eller i utlandet, er det de lokale 
nødetatene som tar seg av de umiddelbare redningsoperasjonene. Det er derfor grunn til å tro at det 
største behovet lokalt som utløses av slike hendelser gjelder psykososial støtte til innbyggere, enten 
direkte berørte eller pårørende. Videre vil slike hendelser utløse et informasjonsbehov som 
kommunen må være beredt på å bidra til å dekke. På lengre sikt vil det kunne være behov for helse- 
og/eller omsorgstilbud. 

  



 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2015 – side 57 

Opprettholdelse av kritiske 
samfunnsfunksjoner og kommunens 

evne til å opprettholde sin 
virksomhet 

Ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen også kartlegge særlige utfordringer 
knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur og kommunens evne til å 
opprettholde/gjenoppta sin virksomhet ved en uønsket hendelse. 

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner 

Som kritiske samfunnsfunksjoner regnes forsyning av mat og medisiner, ivaretakelse av behov for 
husly og varme, forsyning av energi og så videre.  

Forsyning av mat og medisiner 

Under hendelse 02.02 Forsyningssvikt har vi pekt på at det, med noen unntak, skal mye til for at stopp 
i leveransene av matvarer skal innebære fare for liv og helse. Annerledes kan det lett bli med 
medisiner som det er små lagre av lokalt og der forsyning lett kan bli forstyrret av ekstra stor 
etterspørsel (for eksempel under en epidemi) eller at tilgangen blir redusert som følge av 
produksjonsproblemer.  

Ivaretakelse av behov for husly og varme 

Karmøy kommune har i sitt beredskapsplanverk ikke pekt ut spesielle steder for å huse mennesker 
som trenger det i en krisesituasjon. Det er mange muligheter for å sikre folk husly, så som  

 Kommunale institusjoner 

 Karmøy folkehøgskole 

 Andre skoler (med midlertidige senger) 

 Campingplass (Skudeneshavn) 

 Hotell, pensjonater og andre mindre overnattingssteder 

 Privat innkvartering 

For fastlandet og i den utstrekning ikke både bru og tunell er stengt, vil en også kunne nyttiggjøre seg 
overnattingstilbud i Tysvær og Haugesund, eller lengre unna.  

Forsyning av energi og drivstoff 

Dette er trolig mange lokalsamfunns akilleshæl. Ikke bare er vi både yrkesmessig og privat helt 
avhengige av strøm. Men det er også helt nødvendig for å kunne etterspørre hjelp og for at noen i 
neste omgang skal kunne gi den hjelpen. Et langvarig utfall av elektrisitet vil derfor lett bli en krise i 
seg selv, og i forbindelse med andre uønskede hendelser vil også mer kortvarig utfall kunne forsterke 
de negative effektene.   

Karmøy kommune har nødstrøm på en rekke institusjoner. Det gir ikke grunnlag for normal drift, 
men mulighet til å opprettholde et antall vitale funksjoner. Det muliggjør også telefonkontakt til 
mange deler av kommunen, siden telefonsignalene går gjennom egen fiberkabel som forutsetter at det 
er en datamaskin i hver ende som kan formidle disse.  

Paradokset er at leveranse av drivstoff til nødstrømsaggregat (diesel) normalt forutsetter strøm til 
pumpene.  

Noen god plan for å anskaffe drivstoff (til biler, maskiner mv.) i en knapphetssituasjon foreligger ikke.  
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Tilgang til elektronisk kommunikasjon 

For folk flest vil tap av eksempelvis datanettverk først og fremst være til plage og ikke noen risiko for 
liv og helse. Derimot vil det kunne oppstå store problemer dersom mobilnettet faller ut.  

Karmøy kommune har anskaffet en satellitt-telefon til bruk når all vanlig telefontrafikk er umuliggjort. 
Andre backup-systemer vil også bli vurdert (nødnett eller radiosamband). 

Det er ikke så mange av kommunens datasystemer som forutsetter at «internett» er oppe og går. De 
fleste systemene vil kunne drives lokalt så lenge det finnes nødstrøm. Et annet paradoks er at 
kommunens krisehåndteringsverktøy, DSB-CIM, vil være ett av de som i øyeblikket ikke lar seg bruke 
ved bortfall av internett. Det vurderes å kjøpe inn en off-line-versjon av verktøyet som kan brukes 
lokalt dersom det ikke oppnås kontakt med leverandøren (OneVoice).  

Forsyning av vann og avløpshåndtering 

Gjennom sine høydebasseng vil Karmøy kommune kunne levere drikkevann til forbrukerne i ni timer 
etter at Brekke vannverk blir forhindret fra å levere vann. Etter dette, må en basere seg på utkjøring av 
vann og kjøp av flaskevann, oppsamling av regnvann og så videre.  

Avløpshåndteringen er det ikke noe alternativ til.  

Framkommelighet for personer og gods 

Eksempelvis en omfattende klimabasert hendelse vil kunne føre til at Karmsund bru stenger. Det er 
også tenkelig at Karmøytunellen stenger. Det er eksempler på at de har vært stengt samtidig, om enn 
kun i en kort periode og ikke mer stengt enn et nødetatenes kjøretøy kunne slippes gjennom.  

Veinettet i kommunen er ellers slik at det skal mye til for å hindre framkommeligheten helt – det 
finnes som regel omkjøringsmuligheter, selv om det gjerne kan ta noe mer tid. Det vil dermed være 
mullig å etablere alternative transportruter og forsyningslinjer.  

Så lenge en har ferdsel til og fra øya, er Karmøysamfunnet godt dekket med transportmuligheter. Det 
kan selvsagt være at flyplassen må stenge. Det vil imidlertid være alternativer tilgjengelig, selv om det 
skaper plunder og heft og kanskje og så medfører økonomiske merbelastninger.  

Oppfølging av særlig sårbare grupper 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en skal ivareta særlig sårbare grupper i en krisesituasjon. 
Ved flere av de analyserte hendelsene er det risiko for at sårbare grupper vil rammes først og sterkest. 
Karmøy kommune har en godt utbygd hjemmetjeneste som vil kunne bistå mange utsatte mennesker. 

Språk er en utfordring. Blant de 42.000 innbyggerne i kommunen og eventuelle besøkende vil det 
være flere tusen personer som ikke kan nyttiggjøre seg informasjon på norsk. I Karmøy bor det 
mennesker fra ca 100  land som snakker minst 35 forskjellige språk. Mange av dem har lært norsk, har 
pårørende eller vertskap som kan hjelpe dem. Men det vil helt sikkert være et stort antall som ikke blir 
klar over hendelsen, som ikke får hjelp eller ikke får sjansen til å opptre adekvat på grunn av 
språkbarrierer.  

Det legges til rette for jevnlig utskrift av lister over personer i hjemmetjenesten som har behov for 
særlig støtte i krisesituasjoner.  

Nødvendige helse- og omsorgstjenester 

Helse- og omsorgstjenestene i Karmøy kommune anses som brede og robuste. En kan selvsagt ikke 
utelukke at økt pågang og redusert kapasitet som følge av at ansatte rammes, kan føre til store 
driftsproblemer i en akuttfase. Over tid vil det være mulig å etablere gode alternative systemer. 
Kommunens tjenestetilbud er svært desentralisert, noe som gjør at det nesten kreves en  regional krise 
som også slår ut tjenestetilbudet i nabokommunene for at hele helse- og omsorgstjenesten skal bli 
berørt på en gang.  
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Nød- og redningstjeneste 

Nød- og redningstjenestene i Karmøy kommune anses som robust. Karmøy er den største kommunen 
i landet som baserer seg på deltidsbrannvesen. Også brannvesenet er desentralisert, slik at det skal 
mye til at hele styrken blir berørt av en hendelse.  

Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 

Som nevnt ovenfor vil kriseledelse og –håndtering være avhengig av telefon, datanettverk og strøm 
for å fungere etter forutsetningene. Det betyr ikke at en krise ikke han håndteres på en tilfredsstillende 
måte i «analogt modus». Det innebærer bare at en må improvisere. Godt gjennomtenkte planer, gode 
systemer og god organisering gjør improvisasjon lettere enn om en ikke var godt forberedt.  

Karmøy kommune har lagt vekt på å bygge opp en bred og robust beredskapsorganisasjon med 
mange mennesker som kan håndtere ulike funksjoner og også samhandle via DSB-CIM (så lenge en 
har strøm og nett). Det er allokert betydelige mannskapsressurser til eksempelvis å ta imot ekvakuerte 
og håndtere pårørende, informere og kommunisere og så videre. Til de aller fleste funksjonene i 
kriseledelsen er det utpekt stedfortredere, og normal varsling av krisestab vil også utløse samling av 
etatsledelsene på rådhuset. 

Oppsummering 

Kommunens utfordringer ved kritiske samfunnsfunksjoner innenfor de åtte hendelsestypene kan 
oppsummeres slik: 
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Opprettholde kommunens virksomhet 

Karmøy kommune har gjennom flere tiår vært forskånet for store uønskede hendelser. Det er selvsagt 
en velsignelse, men kan også innebære en sårbarhet. Det er sjelden systemene blir satt på prøve, med 
tilhørende sjanse til å avdekke mangler og forbedringspotensialer. På et generelt grunnlag er det 
imidlertid grunn til å anse Karmøy kommune som en robust organisasjon. Noen av suksessfaktorene 
er nevnt ovenfor – bredde og desentralisert er stikkord som borger for at virksomheten i hovedsak vil 
kunne holdes oppe også i krisesituasjoner.  

Det er også naturlig å peke på det gode samarbeidet som er mellom kommunene på Haugalandet, 
både når det gjelder operativ nødhjelp og når det gjelder beredskapsmessig innsats på strategisk nivå. 

I en krisesituasjon er det naturlig nok de «brede» tjenestene det vil være mest komplisert å holde i 
normal gjenge: Sykehjem, skoler, barnehager og så videre. Kapasiteten i de ulike tjenestene bør 
imidlertid være stor nok til at det er mulig i en akutt situasjon å kompensere bortfall av 
enkeltvirksomheter.   

Det sivile samfunn 

Uten å gjøre det til ei sovepute, er det viktig å huske på at samfunnet ikke bare består av kommunen 
eller nødetatene. All erfaring tilsier at «det sivile samfunn» er i stand til å bidra vesentlig i å ivareta 
mennesker, miljø og materielle verdier. I denne forbindelse må vi heller ikke glemme å nevne det 
brede spekteret av frivillige organisasjoner som sannsynligvis vil stille opp på ulike nivåer i en krise – 
fra redningsoperasjoner til psykososial støtte og praktisk hjelp til mennesker som trenger det.  

Erfaringene tilsier at folk finner løsninger lokalt. Sivilsamfunnet strekker seg ofte langt for at ting skal 
fungere i vanskelige tider. Det fritar imidlertid ikke kommuneorganisasjonen fra å være forberedt.  
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Vurdering 
Risiko og sårbarhet er et komplekst samspill av sannsynlighet og konsekvens. Det betyr imidlertid 
ikke at det er mulig å «regne seg fram til» rett svar på beredskapsutfordringene. En hver risiko krever 
sin selvstendige tilnærming, samtidig som vi ivaretar et overordnet perspektiv. Ofte handler det å 
være forberedt mer om en måte å tenke på enn de konkrete, planlagte handlingene.  

Likevel er det umulig å ha like sterkt fokus på alt samtidig. Hvis alt prioriteres, blir ingen ting 
prioritert. Derfor er det nødvendig forsøksvis å skille ut de mest alvorlige truslene lokalsamfunnet 
vårt står overfor.  

Etter å ha gjennomført en omfattende prosess med å kartlegge risikoer og sårbarhet, er det 
rådmannens oppfatning at dette er de risikoene som i nærmeste framtid krever vår oppmerksomhet i 
form av planlegging, øving og tiltak av sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende art: 

 Langvarig bortfall av strøm (og dermed gjerne IT-/telefonsamband) (på grunn av følgeskader 
fordi det lett vil ramme både lokalsamfunnet, kommunens tjenesteproduksjon og kommunens 
evne til å håndtere kriser) 

 Virus/pandemier  (på grunn av sannsynlighet og fordi en epidemi (pandemi) i tillegg til å 
være en generell helsemessig belastning også kan slå ut de som skal «holde hjula i gang» og 
de som skal bidra til å bekjempe sykdomsutbruddet) 

 Klimabaserte hendelser (særlig kombinasjon av tørke og sterk vind) 

 Større branner, særlig med tanke på trehusbebyggelsen i Skudeneshavn (på grunn av 
uopprettelige skader på kulturhistoriske verdier) 

 Større uønskede hendelser i T-forbindelsen (branner, eksplosjoner, ulykker med utslipp av 
farlige stoffer) 

 Større tilfeller av akutt forurensning, for eksempel i form av oljeutslipp (på grunn av 
sannsynlighet) 

 Radioaktiv forurensning (på grunn av ekstreme konsekvenser i flere generasjoner dersom 
radioaktivitet kommer inn i næringskjeden).  

 Dyresykdommer (på grunn av forholdsvis dårlig forebygging i dag). 

 Terror- og sabotasjehandlinger (på grunn av skjerpet risikobilde og potensielt katastrofale 
konsekvenser).  

Det er ikke nok å ha oppmerksomhet om enkeltrisikoer. En må også se hvordan ulike hendelser kan 
utløse eller på annen måte påvirke. Mange hendelser som er ubetydelige i seg selv, kan få betydelige 
konsekvenser sammen med andre (eksempelvis skogbrann og sterk vind eller bortfall av strøm og 
sterk kulde).  

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen vil ligge til grunn for en overordnet beredskapsplan som tar for 
seg måten Karmøy kommune vil møte en krise – en uønsket hendelse som går ut over det 
virksomhetene og den stående beredskapen (nødetatene) kan håndtere.  

Disse to dokumentene vil igjen danne grunnlag for et oppfølgingsdokument som dekker 
forskriftskravet om et «helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid». 

Rådmannen vil understreke at selv om en alltid kan bli bedre, må Karmøy anses for å være en robust 
kommune med god beredskap mot større uønskede hendelser. Suksessfaktorene her er en 
desentralisert driftsstruktur, solide nødetater og førstelinjetjenester og en bred 
beredskapsorganisasjon hvor mange har mulighet til å samhandle i krisehåndteringsverktøyet DSB-
CIM.  

 

Karmøy januar 2016 
Sigurd Eikje 
Rådmann 
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