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Å forberede seg på det  
som (nesten) aldri skjer 
En risiko- og sårbarhets-analyse er en kartlegging av hendelser som kommunen må være beredt på 
å takle, men som svært sjelden skjer.  
 
I Karmøy har vi i løpet av de siste 20 åra kun hatt et fåtall plutselige hendelse som har utløst 
krisestab (at kommunens kriseledelse samles). Det kan tas som et tegn på at terskelen for å sette 
stab er for høy. Men det kan også leses som et uttrykk for at Karmøysamfunnet er forskånet for 
svært mange ting.  
 
ROS-analyse-metodikken forutsetter at vi skal beregne med tall hvor sannsynlig det er at 
hendelsen skjer og hvilke konsekvenser den kan ha. Det blir særs krevende med hendelser som 
aldri har skjedd hos oss, kanskje ikke i Norge i det hele tatt. Det kan være enkelt nok å vurdere hva 
som kan være «verstefalls-senarioet», altså hvor galt det kan gå. Langt verre er det å gi et fornuftig 
svar på hvor ofte hendelsen kan tenkes å skje.  
 
Dessuten er det viktig at vi ikke lar oss begrense til å analysere hendelser som har skjedd eller som 
vi tror kan komme til å skje. I beredskapsverdenen omtales noen hendelser som «sorte svaner». 
Det er ting som det er svært liten sannsynlighet for, men der konsekvensene kan være ekstreme. 
22. juli i Oslo og på Utøya er en slik hendelse, at en pilot med vitende og vilje styrter et stort 
passasjerfly er et annet eksempel. Det skjer, men vår fantasi strekker ikke til for å forutse det.  
 
Og forutse er et viktig stikkord i beredskapen. For det er med tanken om at noe kan komme til å 
skje at beredskapen starter. Det er da den mentale prosessen starter – som ender opp med at en er i 
stand til å utvikle både sannsynlighetsreduserende (forebyggende) og konsekvensreduserende 
(skadebegrensende) tiltak.  
 
Derfor er ROS-analysen så viktig: Den skal hjelpe oss å identifisere trusler, og i neste omgang å 
utvikle «barrierer» som gjør at de ikke skjer eller at konsekvensene blir minst mulig.  
 
Det er grunnen til at Karmøy kommune denne gangen legger fram en litt annen ROS-analyse enn 
tidligere år. I prosessen fram mot dette dokumentet som har pågått i ca. to år, har fokuset vært på å 
skape økt risikoforståelse i hele den kommunale organisasjonen. Ved sluttføring av prosessen har 
det vært ønskelig å utvikle en analyse som prioriterer oversikt, eierskap og forankring, framfor 
veldig fyldige beskrivelser. Vi har tenkt at det er viktigere at mange har kjennskap til det som står i 
ROSen enn at den er veldig detaljert.  
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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 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, må kommunens 
kriseledelse iverksette kommunens overordnede beredskapsplan.  
 
Utgangspunktet for analysen er en omfattende prosess i hele den kommunale organisasjonen og 
blant samarbeidende samfunnsaktører. Det har gitt opphav til et betydelig antall enkelthendelser 
på ulike nivåer. Disse er sammenfattet i følgende hovedkategorier: Natur- og klimahendelser, 
helserelaterte hendelser, store ulykker, hendelser knyttet til næringsvirksomhet/industri, 
atomulykker/strålehendelser, stor brann, forsyningssvikt og bortfall av infrastruktur og tilsiktede 
hendelser (terror). Mer om dette i metodedelen til slutt i analysen.  
 
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 årsaker, forekomst (hvor ofte eller mye det skjer), og 
konsekvenser (uheldige virkninger). I den utstrekning det har vært naturlig, er det 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 årene. 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 sluttet 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.  
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Omtale av kommunen 
Karmøy kommune er landets 21. største kommune med drøyt 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 i en normal 
situasjon 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 de 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/Equinor, 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 3 323 ansatte, fordelt på 2 4870 årsverk.  
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Uønskede hendelser 
I dette kapittelet beskrives mulige uønskede hendelser som antas å kunne ramme Karmøy-
samfunnet. Analysen er blitt til gjennom en lang prosess som omfatter alle virksomheter og 
sektorer i kommunen, samt konsultasjon med eksterne samfunnsaktører. Denne rapporten er å 
betrakte som en sammenfatning og videreutvikling av en lang risikokartlegging på de ulike 
nivåene i organisasjonen. Avgrensningen har vært hendelser som «av omfang eller art går ut over 
det som virksomhetene sammen med nødetatene greit kan takle».  
 
Omtalen av hendelseskategorier og enkelthendelser kunne ha vært langt mer omfattende. I denne 
vurderingen er det vektlagt at analysen skal være oversiktlig og lett tilgjengelig, at mange skal 
kunne ha eierskap til innholdet. 
 
Kommunen har også vurderinger av mulige risikoer som av sikkerhetsmessige grunner ikke egner 
seg for offentliggjøring. 
 
Med risiko menes kombinasjon av mulige framtidige hendelser/konsekvenser og tilhørende 
usikkerhet. Nettopp fordi vi snakker om framtida, innebærer all risikoanalyse en usikkerhet. Da 
må en ta i bruk sitt beste skjønn for å vurdere hvor sannsynlig det er at noe kan komme til å skje og 
hva som er verst tenkelige konsekvenser dersom det skjer. Sannsynlighet er gjerne uttrykt i form 
av «hyppighet» (hvor ofte det er antatt at det kan komme til å skje). Ved å multiplisere tall for 
sannsynlighet med tall for konsekvens, kan en få et uttrykk for risikoens størrelse. Mer om dette i 
metodekapittelet. Og ved å iverksette sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvensreduserende 
tiltak, kan en redusere størrelsen på risikoen.  
 
Denne analysen omfatter 10 hovedkategorier (brun overskrift) av uønskede hendelser: Natur- og 
klimahendelser, helserelaterte hendelser, store ulykker, store branner, forsyningssvikt, bortfall av 
infrastruktur, tilsiktede hendelser, spesielt ressurskrevende hendelser, hendelser utenfor 
kommunens geografiske område og hendelser på tvers av kommunegrenser. Hver av disse 
hovedkategoriene er delt inn i hendelsestyper (med grønn overskrift). Til hver hendelsestype hører 
det sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak.  
 
Til hver hendelsestype er det gitt et eksempel på en mer konkret hendelse (kalt dimensjonerende 
hendelse) som i sin tur har fått verdier for forekomst (sannsynlighet) og konsekvens i tråd med 
tabeller som er gjengitt i metodekapittelet. Ved å multiplisere disse verdiene med hverandre, får en 
det som er kalt «risiko» og som er gjengitt i et farget felt (grønt, gult eller rødt). 
 

1. Natur- og klimahendelser 

1.1 Værhendelser  
Værhendelser som ikke er forårsaket av ekstremvær berører Karmøy, men skaper lite problemer 
for samfunnet. Det kan være flom, ras, stormflo, store nedbørsmengder og vind, i sjeldnere tilfeller 
jordskjelv og historisk også tsunami (som følge av undersjøiske skred) i havområdene utenfor 
kommunen og i Karmsundet.    
  
Ras forekommer i svært liten grad i Karmøy. Flom fra vassdrag er under normale omstendigheter 
heller ikke noe problem i kommunen (se omtale under ekstremvær). Springflo/stormflo kan 
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forårsake noe skade langs kaier og eiendommer som grenser til sjø, men skaper sjelden de helt 
store problemene.   

  
Det skal ekstreme vindforhold til (kombinasjon av styrke og retning) før det skaper større 
problemer i Karmøy. Vindforhold kan føre til redusert framkommelighet ved at brua stenger. Det 
kan igjen gjøre at trafikkbelastningen i tunnelen blir så stor at den må stenges eller at trafikken må 
begrenses.   
  
Karmøy kommune har forholdsvis mange dammer hvor flere av dem benyttes som 
drikkevannskilde. Noen få av dem har potensial til å forårsake oversvømming av hus hvis de 
skulle bryte sammen. I tillegg er drikkevannskildene omgitt av beitemark på en slik måte at det 
ved økt nedbørsmengde er fare for tilsig av forurensing til drikkevannet.   

  
Urbanflom er overflateflom i bebygde områder som følger av store nedbørsmengder der vannet 
som følge av blant annet store asfalterte flater ikke naturlig tas opp av jordsmonnet og avløpsnettet 
ikke har kapasitet til å ta unna.    
  

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:   
 Tilsyn med og vedlikehold av dammer  
 Ta hensyn til overvann/urbanflom  

i overordnet arealplanlegging.  
 Utarbeide flomkart i tilknytning til arealplaner.  
 Heving av veistrekninger som vil kunne bli liggende 

under vann. 
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:   
 Flomvern på utsatte områder (kaier mv.)   
 Tiltak for å kanalisere og absorbere overvann.  

  
  

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Flom/flo med alvorlige 
konsekvenser for mange menneskers liv og helse.  
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4)  
RISIKO:    

 

1.2 Ekstremvær, klimaeffekter, kombinasjon av hendelser 
Ekstremvær er situasjoner der været utgjør en fare for liv, trygghet, miljø og materielle verdier, 
også ved at hendelsene fører til for eksempel flom og skred. Mye tyder på at vi må innstille oss på 
mer «ekstremvær» som følge av global oppvarming. Slike effekter kan være kraftig vind (orkan), 
kraftig nedbør, økt lynaktivitet, stormflo, tørke eller temperaturforhold (kulde/varme/endringer). 
På lengre sikt må en ta høyde for at normalvannstanden vil øke.  
 
Karmøy er normalt godt forberedt på værhendelser, det være seg flom/springflo, ekstrem nedbør 
eller vind. Som regel forårsaker de i liten grad skader av samfunnsmessig karakter. Det er 
imidlertid noen effekter en bør være spesielt på vakt overfor: Kombinasjon av brann og 
vind/tørke/lynaktivitet, redusert framkommelighet som følge av flom/flo og forurensning av 
drikkevann som resultat av ekstremvær.  
 

12
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En effekt av klimaendringer vil være at havnivået stiger.  Denne tabellen viser effekten av ulike 
grader av havnivåstigning. Den viser også mulig effekt av kombinasjonen havnivåstigning/ 
stormflo. 
 

 
 

 
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  

 Lav terskel for å innføre restriksjoner/forbud mot 
bålbrenning, grilling i utmark mv.  

 Lyngbrenning, beiteforbedring og beskjæring for å 
holde nede vegetasjonen nær bebyggelse.  

 Separering og utskiftning av gamle avløpsrør.  
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Skape buffer mellom bebyggelse og utmark i 

arealplanleggingen. 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Skogbrann med spredning til 
bebyggelse. 
FOREKOMST: Sannsynlig (5)  
KONSEKVENSER: Alvorlig (6) 
RISIKO:   

 

1.2.1 Kombinasjon brann og vind/tørke/økt lynaktivitet  
Normalt vil en brann i utmark være lite problematisk så lenge den lar seg kontrollere. Både flora 
og fauna kan ha nytte av at områder (for eksempel lynghei eller krattskog) brennes av i 
kontrollerte former.  
 
Risikoen for storbrann har økt etter at vi har fått tørre vintre. Før sevjen stiger i trær og kratt er 
risikoen for brann større i nedbørsfattige vintre. I kombinasjon med sterk vind kan en skog- og 
lyngbrann lett bli noe mer. Med tørke reduseres mulighetene for å kontrollere en brann ettersom 
ilden kan følge røttene ganske dypt ned i jorda når grunnvannet synker. Det innebærer at ilden 
kan spre seg under i stedet for over jordoverflata, og dessuten at det kan ulme i ganske lang tid, 
selv om mindre regnskyll tilsynelatende har slukket brannen over bakken.  

 

30
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I alvorlige tilfeller vil enkelthus eller boligfelt som ligger opp mot utmark kunne bli rammet. Det 
har trolig ikke vært flere gress- og skogbranner i Norge i moderne tid enn det en registrerte i 2018. 
Stangelandstølen er eksempel på bosetting som kan være utsatt i en slik situasjon.  
 
Vi har de seinere åra hatt flere tilfeller av ukontrollerte bråte-, skog- og lyngbranner som har truet 
bebyggelse, i Sør-Rogaland så seint som i april 2019 (Sokndal). Også Tysvær hadde en forholdsvis 
stor skogbrann i heia mellom Hetland og Høie omtrent på samme tidspunkt. Ekstra kritisk kan det 
bli dersom flere branner pågår samtidig, slik at brannvesenets ressurser må deles på flere 
hendelser.  
 
Som eksempel på branner som har spredt seg fort på grunn av snøbar vinter, tørke og sterk vind, 
kan storbrannen på Lærdalsøyri i januar 2014 nevnes. Minst 60 bygninger ble skadd, 42 av dem 
totalskadd.  

1.2.2 Flom/stormflo/havnivåstigning 
Mye tyder på at vi i framtida vil oppleve større nedbørsmengder og hyppigere tilfeller av flom. 
Selv om flom erfaringsmessig ikke byr på store problemer i Karmøy, kan vi ikke se bort fra at 
betydelig økte vannmengder kan forårsake flom som berører boligområder eller områder som er 
regulert til boligformål. NVE har kartlagt aktsomhetssoner for flom som viser at boligområder 
flere steder i kommunen i verste fall kan bli berørt.  
 
Når det regner ekstremt mye, er det fare for at kapasiteten i avløpsrøra blir sprengt slik at 
kloakkledningene blir fulle, og da kan det oppstå blanding av regnvann og kloakkvann.  
 
Kartverket har utarbeidet et dynamisk kart som viser effekten av stormflo med dagens havnivå og 
beregnet havnivå i 2090. Kartet finnes her:  
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=12&center=-
57357,6612199&locationId=36414&aar=2017&margin=0&code=20YMAX 
 

1.2.3 Redusert framkommelighet som følge av flom/flo 
Selv om stormflo normalt ikke skaper store problemer i Karmøy-samfunnet, vil økt vannstand 
kunne føre til at et mindre antall veier blir uframkommelige. Det vil kunne utgjøre et problem for 
utrykningskjøretøy. En kan eksempelvis tenke seg at Holmenveien på Åkra blir oversvømmet ved 
ekstremt høy vannstand. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at dette vil vedvare i mange 
timer.  

1.2.4 Forurensning av drikkevann   
Dersom urbanflom (overflatevann), stormflo eller ekstreme nedbørsmengder gjør at urenset vann 
kommer inn i drikkevannsforsyningen, vil det kunne medføre fare for liv og helse.  
 
Det er også viktig å være klar over at Karmøysamfunnet har gjort seg selv mer sårbart ved 
eksempelvis boligbygging tettere opp mot marka.  

2. Helserelaterte hendelser 

2.1 Epidemi - pandemi 
Influensapandemier er ekstra store epidemier med global spredning av et «nytt» virus som få eller 
ingen kan forventes å ha immunitet mot. I vår del av verden regnes pandemisk influensa som en 
av de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander. Pandemier forårsakes av influensa A-
virus og opptrer med noen tiårs mellomrom. 
  

https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=12&center=-57357,6612199&locationId=36414&aar=2017&margin=0&code=20YMAX
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=12&center=-57357,6612199&locationId=36414&aar=2017&margin=0&code=20YMAX
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Virus vil spre seg raskt gjennom hele verden og vil kanskje gi mer alvorlig sykdom. Ikke bare blir 
det flere syke, men en større andel utenfor de tradisjonelle risikogruppene kan få alvorligere 
sykdom eller dø, og yngre rammes oftere av alvorlig sykdom enn ved vanlig sesonginfluensa. 
Mange vil kunne bli syke, dødsfall kan forekomme. Samfunnsstabilitet kan bli berørt på grunn av 
svikt i tjenestetilbudet fordi de som skal gi tjenestene eller håndtere krisa på annen måte er blitt 
syke eller fordi de må ta seg av pårørende mv.  
 
En pandemi vil i første omgang særlig føre til økt belastning på helse- og omsorgstjenesten. Helse- 
og omsorgstjenesten kan bli overbelastet og få sin behandlingskapasitet redusert, noe som kan få 
betydelige konsekvenser. Det må påregnes vansker med å opprettholde forsyningene av 
etterspurte tjenester og varer, eksempelvis legemidler, helsepleiemateriell og kapasitet for 
opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner. 
 
Ifølge fylkes-ROS for Rogaland, har følgende sykdommer potensial til å bli pandemier: influensa, 
ebola, hepatitt, HIV, legionella, MERS, hjernehinnebetennelse, tuberkulose og zika. Flere av disse 
er så å si utryddet i Norge. Etter århundreskiftet er det registrert to større epidemiske utbrudd i 
Rogaland – legionella i Stavanger i 2001 og svineinfluensa i 2009.  
 
Spredning skjer ved nærdråpe-, luft- og kontaktsmitte. Lav smittedose. Vanligvis smitteførende ett 
døgns tid før symptomdebut og 3-5 dager framover. Det er også mulig å være uten symptomer, 
men smitteførende. 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Informasjon, bl.a. om generelle hygienetiltak 
 Vaksinasjon 
 Kontroll med badeanlegg mv. 
 (Oppmuntre til) reduksjon i bruken av antibiotika for 

å unngå utvikling av (multi)resistens.  
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Pandemigruppe (opprettes av smittevernlegen) 
 Behandling, eventuelt isolering 
 Beordring/innkalling av ekstramannskaper og 

frivillige 
 Kontinuitetsplaner som sikrer personell til 

samfunnskritiske funksjoner. 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Omfattende influensa som slår 
ut deler av tjeneste- og beredskapsapparatet 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: Alvorlig (6) 
RISIKO:   

 

3. Store ulykker 

3.1 Større veiulykker 
Trafikkulykker som inngår i den overordnede ROS-analysen gjelder større ulykker med mange 
involverte eller andre omfattende konsekvenser (for eksempel forurensende utslipp og redusert 
framkommelighet over lengre tid).  

 

18
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Det meste av farlig gods transporteres på lastebil/vogntog rundt i landet. Sentralisering av lagre og 
knutepunkt, fører til en økning i transportmengden.  Utvidelse av container-havna på Husøy vil 
medføre økt belastning på veinettet, herunder både brua og Karmøytunnelen.  
 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Diverse trafikksikkerhetstiltak i tunnelen for å unngå 

møteulykker (vibrasjonsstriper mellom kjørefelt) 
 Automatisk trafikkovervåking 
 To felt i stigningene 

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

 Overvåkning av tunnelen ved veitrafikksentralen i 
Bergen.  

 Nødtelefoner  
 Automatisk stenging av tunnelene når 

brannslokkingsapparatene tas ned fra veggen. 
 Utventilering av røyken ved brann 
 Utplassering av spesielt slukkeutstyr ved 

brannstasjoner som skal inn i en av de tre 
tunnelåpningene.  

 Vegvesenet har planer for omkjøring hvis veier blir 
stengt.  

 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Tunnel-ulykke som involverer 
tankbil og/eller buss.  
FOREKOMST: Sannsynlig (5)  
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10) 
RISIKO:   

 

3.1.1 Tunnel-ulykker 
Det er gode grunner til å ha særlig fokus på tunnelulykker med busser eller tankbiler. Innenfor 
kommunen gjelder det bare Karmøytunnelen. Blant scenarioene en må ha klart for seg, er kollisjon 
mellom kjøretøyer eller i fjellveggen, eventuelt med påfølgende brann eller eksplosjon.  
 
Det har vært flere tilfeller av ulykker i tunnelen siden åpningen i 2013. Ved en anledning landet et 
kjøretøy på taket etter å ha kjørt i 200 km/t og truffet fjellveggen. Det er mye flaks når det ikke går 
liv tapt i slike ulykker.  
 
Det gjelder også tunnel-ulykker generelt. Selv om det pr. kjørt kilometer er forholdsvis trygt å 
kjøre i tunnel, er det i Norge de siste åra registrert 21 branner årlig i tunneler, halvparten i tunge 
kjøretøyer. Mange av hendelsene har vært små, men det har også vært skremmende mange store 
som kunne medført massive skader på liv og helse. Flere av ulykkene har involvert tankbiler og 
busser. Blant de voldsomste er brann i buss i Gudvangatunnelen og brann i tankbil i 
Skatestraumtunnelen. 
 
Tunneler med stigningsforhold over fem prosent (slik tilfellet er flere steder i Karmøytunnelen) har 
størst risiko for ulykker. 
 

50
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Det er verdt å minne om at all bensinen og en stor del av dieselen som skal selges via 
bensinstasjoner i Rogaland er mellomlagret på Storesund på Karmøy. Derfra fraktes den med 
tankbil, og svært ofte vil disse transportene naturlig gå gjennom tunnelen. 
 
Erfaring tilsier at det er unormalt mange bilister som kjører fortere enn tillatt i tunnelen. Det har 
ført til at det også er forholdvis hyppige fartskontroller, i tillegg til den automatiske overvåkingen i 
hver retning.  
 
Uhell i tunnelen er definert som et felles ansvarsområde for Karmøy og Tysvær, uavhengig av 
hvor uhellet skjer.  
 
Den største pedagogiske utfordringen knyttet til uhell i tunnel er å skape forståelse for 
«selvredningsprinsippet»: Kommer en inn i en tunnel med eksempelvis brann, skal en selv prøve å 
ta seg ut av tunnelen. Det kan tidvis være vanskelig for folk å vurdere hva som er riktig vei å ta seg 
ut. Det innebærer selvsagt en særlig utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Varm 
røyk og dårlig sikt kan gjøre det enda vanskeligere. 
 
Alle store tunneler på Vestlandet overvåkes fra døgnbemannet veitrafikksentral i Bergen (VTS). 
Nødtelefoner går direkte til vaktsentralene. Dersom et brannslokningsapparat løftes ned fra 
veggen, går alarmen og tunnelen 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.  
 

3.2 Luftfartshavari 
Fly kan havarere i forbindelse med landing eller avgang, men det er også eksempler på at fly 
havarerer i nærheten av flyplasser. Det har ikke vært større hendelser på eller i tilknytning til 
Haugesund Lufthavn Karmøy. Stord opplevde en ulykke i 2006 da Atlantic Airways Flight 670 
kjørte av rullebanen etter landing og tok fyr, med det resultat at fire personer omkom og 
ytterligere 16 ble skadet.   
 
Erfaringer fra faktiske hendelser tyder på at ulykker med helikopter oppfattes som mer dramatisk 
enn for eksempel veitrafikkulykker med tilsvarende antall involverte. Det innebærer at en tidvis 
må håndtere luftfartshavari på en annen måte.  

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Fly som havarerer under 
oppstigning eller landing.  
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)  
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10) 
RISIKO:   

 

3.3 Kollaps i bygg/konstruksjoner 
Bygg kan kollapse som følge av materialtretthet, for dårlig dimensjonering/fundamentering eller 
ekstreme påvirkninger fra vær og vind. Med våre krav til byggkvalitet er det kanskje mest 
sannsynlig at deler av bygg (særlig tak) kan rase sammen som følge av ekstremt vindtrykk fra 
spesielle vindretninger.  Helt unntaksvis kan det også tenkes at bygg bryter sammen som følge av 
uvanlige mengder av tung (våt) snø.  

10
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Bruer kan kollapse som følge av påkjørsel med større båt. Det er ikke utenkelig at Karmsund Bru 
kan få så store skader av å bli pårent av et større lasteskip eller cruiseskip at det kan være fare for 
sammenbrudd. Spørsmålet om brua generelt er i tilfredsstillende forfatning i forhold til 
trafikkbelastningen, har vært drøftet i flere år allerede, men det er neppe noen grunn til å frykte at 
brua bryter sammen i nær framtid. Ny bru (avlastende) er under planlegging, men det vil fortsatt 
ta mange år før den er på plass.  

 
Det er sannsynligvis idrettshaller og industrihaller med forholdsvis store flater og vindfang som 
kan være mest utsatt. Det vil naturligvis kunne forårsake store helseskader og tap av liv hvis 
bygninger kollapser mens de er fulle av folk. Dessuten kan løse bygningsdeler som blir tatt av 
vinden forårsake betydelige materielle og helsemessige skader.  
 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Bygningskontroll 

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

 Rask avsperring av berørte områder 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Deler av bygg blir ødelagt som 
følge av ekstremt sterk vind under arrangement. 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   

 

3.4 Store ansamlinger av folk (festivaler mv.) 
Store ansamlinger av folk er i sin natur potensielt problemskapende. Det er ingen tvil om at 
risikoen for så vel villede/planlagte som tilfeldige hendelser når mange er samlet kombinert med 
inntak av alkohol. Likevel er erfaringene med festivaler, som det er svært mange av i Karmøy, at 
mer alvorlige hendelser skjer svært sjelden.  

 
Situasjoner en må være spesielt forberedt på i forbindelse med festivaler, er båtbrann (særlig under 
Skudefestivalen), bobilbrann (ved midlertidige campingplasser), skogbrann (Bukkøy under 
vikingfestivalen) og tilsikta hendelser (Plivo) som vil kunne skje alle steder hvor mange personer 
er samlet.  

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 ROS-analyser for festivaler og krav til sikkerhet 

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK: 

 Brannslukningsutstyr i alle bobiler og båter som 
«fortøyes» tett 

 Regulering av parkering av bobiler med tanke på 
avstand, sikringsutstyr, mulighet for evakuering og så 
videre.  

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Brann i bobiler eller båter som 
ligger tett.  
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   

 

12
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3.5 Sjøhavari 
Som øy-/kystkommune er det nødvendig å ha bevissthet om et antall tenkelige sjørelaterte 
hendelser. Store fartøyer kan havarere i kystnære farvann, eller de kan bringe med seg problemer i 
land (f.eks. sykdommer, skadelige stoffer og så videre). Karmøy er vertskap for en av landets 
største trafikkhavner. Dessuten er vår region anløpssted for et økende antall (store) cruise-skip 
hvert år, særlig i sommersesongen. Kommunen har også mye erfaring med opplagsvirksomhet.  
 
Utfordringsbildet kom godt fram under havariet til Viking Sky i Hustadvika på Mørekysten i mars 
2019. På grunn av motorproblemer kom skipet i havsnød i 18 meter høye bølger. Det oppsto 
betydelig risiko for grunnstøting. Det ville fått katastrofale konsekvenser, og skipet med om lag 
1400 personer om bord måtte derfor evakueres. Selv med flere helikoptre var det kun en tredel av 
disse om ble reddet ut av skipet i en svært omfattende redningsaksjon. Det er også naturlig å 
nevne 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.  
 
Det mest alvorlige skipshavariet vi har hatt etter århundreskiftet, var da Full City grunnstøtte i 
storm utenfor Langesund i Telemark. Det antas at 300 tonn bunkersolje lakk ut og at det kostet 
minst 255 millioner kroner å rydde opp. Lokalt er det nærliggende å trekke fram Green Ålesund 
som i 2000 forliste utenfor Haugesund og slapp ut olje som griste til strendene i Bleivik. Går vi 
noen år lengre tilbake, slapp Leros Strength ut 150 tonn olje/diesel i 1997 og griste til 12 km 
strandlinje. Enda verre gikk det i 1990 da Azalea forurenset 42 km strandlinje med 300 tonn 
bunkersolje.  
 
Båttrafikken har også med seg et vesentlig potensial for forurensning, blant annet ved utskylling 
av tanker.  Skip som ligger i opplag representerer også en viss risiko. Karmøy er en kommune med 
betydelig antall båter i opplag. 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK: 
 Utstyr for oppsamling av olje og rensing av strender 

mv.  
     
 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Havari av større cruiseskip 
utenfor Karmøy med betydelig personskade.  
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10) 
RISIKO:   

 

3.5.1 Omfattende akutt forurensning til sjøs 
Kommunen kan også bli utsatt for akutt forurensning fra sjøen uten at det kan tilskrives et særskilt 
havari. Men som regel vil større utslipp til havs skyldes utslipp fra landbaserte anlegg 
(tankanlegg) eller fra båter som slipper ut last eller bunkerolje.  

 
Systemet for aksjon etter akutt forurensning er at ulykkeseier (bedrift, rederi mv.) selv tar seg av 
dette. Dersom utslippet er for komplisert å takle for eieren, går ansvaret for håndtering over på 
kommunen. Dersom det også overgår kommunens kompetanse og kapasitet, koples 
Interkommunalt utvalg for akutt forurensning inn. Forurensningshendelser som er, eller utvikler 
seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å håndtere, vil bli overtatt av 
Kystverket ("Statlig aksjon"). 
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Karmøy er del av Nord-Rogaland/Sunnhordland beredskapsområde som har følgende 
deltakerkommuner: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Jondal, 
Odda, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Ullensvang, Vindafjord. 
 
Kommunen må også være beredt på å kunne håndtere konsekvensene av et oljeutslipp fra 
felt/boreplattform i Nordsjøen.  
 
Ett lokalt eksempel på slike hendelser, var da Uno X-anlegget på Håvik slapp ut 100 000 liter diesel 
i Karmsundet i 2011. Også i 2015 var det et utslipp til Karmsundet, men det er foreløpig ikke 
klarlagt hvor det 200 kvadratmeter store oljeflaket kom fra.  

 

3.6 Næringsvirksomhet/industri 
Næringsvirksomhet kan utgjøre en fare for omgivelsene og egne ansatte. HMS-hensyn faller i 
utgangspunktet utenfor perspektivet av ROS-analysen. Det samme gjelder i hovedsak 
næringsvirksomhetenes mulighet for å skade liv/helse, miljø og så videre med sin ordinære drift.  
 
Næringsvirksomhet kan bli gjenstand for ROS-hendelser ved branner, eksplosjoner, 
produksjonsfeil/-svikt, utslipp av giftige væsker eller gasser og kombinasjoner av disse.  
 
Årsaker til større uønskede hendelser knyttet til næringsvirksomhet kan være manglende 
vedlikehold, menneskelig svikt (for eksempel uforsiktig omgang med ild), sabotasje eller maskinell 
svikt (her under feil på elektriske anlegg).  
 

3.7 Storulykkevirksomheter   
Kommunens ROS er knyttet til i hvilken grad næringsvirksomhet kan føre til større uønskede 
hendelser. Karmøy har i øyeblikket (utgangen av 2018) seks bedrifter som er underlagt 
storulykkeforskriften, men en av dem er passiv (ikke i operasjonell drift). «Storulykkebedrift» vil si 
at de håndterer farlige kjemikalier som ved «ukontrollert utvikling» kan medføre alvorlig fare for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Fire av disse kan oppbevare mindre mengder 
(meldingsplikt) av slike stoffer, mens to har større mengder (rapportplikt). 
 
Det er viktig å huske på at uønskede hendelser knyttet til storulykkebedrifter og andre anlegg med 
lager av farlige stoffer ikke bare kan forårsakes av forhold i bedriftene, men også i noen grad av 
ting som skjer i bedriftenes omgivelser. Det kan eksempelvis være trafikkulykker i umiddelbar 
nærhet, grave- og sprengningsuhell og så videre.  
 
Det er bare delvis markert hensynssoner rundt storulykkebedrifter i kommunens plankart.  

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Hensynssoner som begrenser konflikt mellom 

storulykkebedrifter og boligområder, bygninger og 
områder med offentlig ferdsel, sårbare naturområder, 
friluftsområder mv. 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Eksplosjon i tankanlegg for 
bensin/diesel.  
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)  
KONSEKVENSER: katastrofalt (10) 
RISIKO:   10
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3.7.1 Lagring av farlig avfall  
I Karmøy kommune er det etablert lagre for mottak og lagring av farlig avfall på flere steder i 
tillegg til kommunens eget miljøpark i Borgardalen. Miljøservice Vest tar imot blant annet spillolje, 
maling, batterier og syrer, men ikke radioaktivt, smittefarlig og eksplosivt avfall. Også på Storøy 
og Husøy er det bedrifter som tar hånd om farlig avfall.  
 
Gjennom databasen FAST har kommunen tilgang til informasjon om anlegg med farlig stoff. Det 
gjelder imidlertid ikke sprengstoff. FAST-databasen angir 96 objekter i kommunen som 
oppbevarer farlige stoffer, men det meste er små volumer. Denne oversikten omfatter både alle 
som har tanker for gass til forbruksformål (oppvarming/matlaging), bensinstasjoner og så videre. 
13 av disse er bensinstasjoner.  
 
Blant de giftige stoffene som det normalt er mest oppmerksomhet omkring, er ammoniakk og klor. 
I Karmøy finnes det ingen registrerte lagre av klor, mens fem bedrifter har lagre av ammoniakk.  
 
Noen av de viktigste stoffene som lagres i Karmøy for omsetning eller for lokal bruk i 
produksjonen er bensin, diesel, ammoniakk, LPG (propan/butan), CNG (komprimert naturgass, og 
LNG (flytende naturgass).  
 
I tillegg transporteres store mengder gass gjennom den store gassrørledningen som går tvers over 
øya, og også i distribusjonsnett for forbrukergass med lavt trykk til deler av kommunen (i 
hovedsak til Kopervik, Torvastad og deler av fastlandet). 
 

3.8 Næringsmiddelindustri  
Karmøy har en ikke ubetydelig næringsmiddelindustri. Mye av denne er knyttet til sjømat. Det er 
risiko for at industrivirksomheten skaper farlige situasjoner for omgivelsene i form av utslipp. 
Men det er også en viss risiko for at produktene kan bli ødelagt og skape helseproblemer hos dyr 
eller mennesker. I ROS-sammenheng er det kun store akutte hendelser som omfattes.  

 
Som næringsmiddelindustri gjelder også landbruket. De mest fryktede dyresykdommene for 
Rogalands vedkommende er (ifølge fylkes-ROS): Munn og klovsyke, klassisk svinepest, afrikansk 
svinepest og MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus). 
 
Med stor reiseaktivitet, økt import av mat, utbredt bruk av utenlandsk arbeidskraft og 
klimaendringer øker risikoen for spredning av dyresykdommer.  
 
Strålehendelser vil lett kunne berøre næringsmiddelproduksjon ved at beiter, drikkevann og 
råvarer blir forurenset.   

 
Det som ikke fanges opp av ROS-analysen, er risiko for helseskader som følge av vedvarende støy 
eller utslipp av stoffer av lav giftighet. Det er heller ikke naturlig i en ROS-sammenheng å vurdere 
om stoffer eller andre utslipp som hver for seg er ufarlige kan utføre helse- eller annen risiko når 
de blandes eller opptrer i kombinasjon.  
 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Prøvetaking, tilsyn 
 Begrense tilgang til besetninger/anlegg 
 Ferdselsrestriksjoner, restriksjoner på flytting av dyr 
 Vaksiner 
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KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

 Rask melding til mattilsynet 
 Nedforing av dyr (radioaktivitet) 
 Avsperring av anlegg/bruk, eventuelt avliving 
 Destruering, nedgraving av døde dyr 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Smitte av svinebesetning med 
MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus).   
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3) 
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   

 

3.9 Gass/kondensat 
Karmøy er vertskap for flere gass-relaterte virksomheter som potensielt kan gi opphav til større 
uønskede hendelser:  

1) Mottak av gass fra Nordsjøen på Kalstø 
2) Transport av Nordsjø-gass gjennom rør til Kårstø 
3) Tapping og distribusjon av gass på tank til forbrukere  
4) Distribusjon av forbrukergass via ledningsnett. 
5) Transport av gass til kontinentet gjennom rør i Karmsundet 

 
Det er vanskelig å angi noen realistiske scenarioer for gassrelaterte hendelser. Det er tenkelig at 
kraftig påvirkning utenfra skal kunne forårsake lekkasje i en av de skisserte anlegga, med 
påfølgende brann og/eller eksplosjon. Det er imidlertid problematisk å se at det kan skje som en 
ren ulykkeshendelse.  
 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Hensyns- og sikkerhetssoner i arealplanleggingen 
 Fungerende varslingssystem 
 Merking av trasé 
 Ekstra veggtykkelse på rør  

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

 Evakuering 
 Unngå bruk av motorkjøretøy og annet som kan 

fungere som tennkilde 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Lekkasje i gassrørledning med 
påfølgende antenning/eksplosjon  
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)  
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10) 
RISIKO:   

 

3.10 Atomulykker/strålehendelser  
Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) viser til seks tenkbare 
(dimensjonerende) scenarioer for norsk atomberedskap:  

12
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1) Stort luftbåret utslipp fra utlandet (for eksempel uhell eller sammenbrudd ved 
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield i Nord-Vest-England eller ulykke ved et 
atomkraftverk i Sverige, Finland, Baltikum, Russland eller andre steder) 

2) Stort luftbåret utslipp fra fast virksomhet i Norge 
3) Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning 
4) Lokal hendelse som utvikler seg over tid 
5) Stort utslipp til marint miljø eller rykte om det (for eksempel havari av fartøy som er 

atomdrevet eller har strålefarlig last) 
6) Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium.  

 
Generelt kan en si at sannsynligheten for noen av disse er lav, men at mangelfull kontroll og 
vedlikehold særlig av eldre anlegg gjør risikoen større. Kommunen har valgt å legge hovedvekt på 
kategori 1 og 5 ovenfor. Kategori 6 ivaretas av ROS-analysens kapittel som hendelser utenfor 
kommunens område.  
 
Norge ble hardt rammet av kjernekraftulykken ved Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina i 1986. Også 
på Vestlandet foregår nedforing av dyr stadig.  
 
Det er også tenkbart at transport av radioaktivt avfall på vei kan forekomme, men mengden 
materiale er i så fall så lite at det neppe vil føre til store konsekvenser. Konsekvenser for liv og 
helse: Akutte stråleskader, skader på ufødt liv, senskader (kreft og andre sykdommer), psykiske 
virkninger (frykt mv.). 
 
Konsekvenser av en strålehendelse kan være økt kreftrisiko, men også uro og usikkerhet (liv og 
helse), at naturområder blir ødelagt for veldig lang tid. Vann kan bli forurenset og ubrukelig som 
drikkevann (miljømessige) og at eiendommer og landområder blir uegnet for produksjon, 
herunder landbruk. Det vil blant annet ramme næringsmiddelindustri, turisme og 
eksportnæringer (materielle). En strålehendelse kan berøre samfunnsstabiliteten ved at 
innbyggerne blir utrygge og ikke stoler på det offentlige 
 
Barn, gravide og ammende er spesielt utsatt for langtidseffekter.  
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Jod-tabletter 
 Innendørsopphold 
 Kostholdsråd/-pålegg 
 Nedforing av dyr 
 Varslingsordninger 
 Evakuering 
 Restriksjoner på bruk av råstoffer i blant annet 

næringsmiddelproduksjon 
 Rensing av forurensede personer 

 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Sammenbrudd i 
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   
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4. Stor brann  
Haugaland brann og redning iks ivaretar den stående beredskapen mot branner og ulykker i 
kommunene Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio, Utsira, Vindafjord, Etne og Suldal. Brannvesenet er 
blant de største i Norge og har over 320 ansatte fordelt på 20 brannstasjoner, derav 5 stasjoner 
plassert i Karmøy. Det er vedtatt en operasjonalisering som kan medføre endringer for den 
nåværende organiseringen. Åkra og Kopervik stasjoner skal sammenslås og Bø og Vormedal 
stasjoner skal sammenslås. 
 
Det er sjelden at noen kommer alvorlig til skade eller omkommer som følge av brann i Karmøy. 
Men brann er farlig uansett, med risiko for spredning, risiko for liv og helse (i hovedsak som følge 
av at det oppstår giftige gasser) og risiko for miljøødeleggelser. Branner kan skyldes uvettig 
omgang med tennmidler (fyrstikker, lightere), mindre bål som kommer ut av kontroll (grill, 
bråtebrenning), sigaretter, tekniske feil i elektriske anlegg eller sabotasje (påtenning).  
 

4.1 Brann i institusjon    
Brann i kommunale institusjoner skjer heldigvis ikke ofte. Det forekommer en del branner i 
omsorgsboliger som enkelte ganger ligger like tett som om det hadde vært institusjoner. 
Kommunen opplevde en mindre brann på Norheim bu og behandlingsheim 2014. Det gikk 
heldigvis ganske godt. 15 brukere ble raskt og greit evakuert, slik at ingen kom fysisk til skade. 
Sveio hadde brann på sitt sykehjem i 2007 der to liv gikk tapt.  
 
Felles for mange av de som bor på institusjon, 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 bosette, må en også være beredt på å måtte bidra til å 
finne nytt bosted under/etter en brann.  
 
Karmøy var en av de første kommunene der hjemmetjenesten fulgte opp brannsikkerheten ekstra i 
forbindelse med sin daglige jobb. Dette arbeidet ble seinere lagt ned. 
 
Hvor ille en brann kan ramme, vil avhenge av blant annet tid på døgnet og hvilken institusjon det 
gjelder. Nyere institusjoner er innredet med soner som gjør at brann begrenses og at evakuering 
dermed kan skje internt i bygg. Det gjelder Vea sykehjem, Åkra bu- og behandlingsheim og 
Storesund bu- og behandlingsheim. Dessuten er en del av våre institusjoner sprinklet: Vea 
sykehjem, Kopervik bu- og behandlingsheim, Norheim bu- og behandlingsheim og Fredheim 
bufellesskap.  
 
Brann i bolig er høyst sannsynlig. Det er også sannsynlig at mindre branner vil føre til tap av liv.  
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.  
 
Hjemmeboende eldre, pleietrengende og psykisk syke er risikogrupper som er hyppigest involvert 
i dødsbranner. Dette er en utvikling som trolig vil fortsette. Eldre flytter inn i leilighetsbygg o.l., 
noe som medfører en overhyppighet av risiko i slike bygninger som ikke nødvendigvis er bygget 
som omsorgsboliger/institusjon. 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Opplæring av brukere/beboere 
 El-vakt på komfyr som slår av strømmen ved 

overoppheting og/eller på tid 
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KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Soneinndeling av bygg 
 Automatiske slokkeanlegg (sprinkling), faste eller 

mobile anlegg. 
 Tilstrekkelig bemanning som også har nødvendig 

opplæring.  
 Bygg som er oppført i tråd med forskriftskrav vil være 

forholdsvis brannsikre både for brukere og personale.  
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Brann i sykehjem med alvorlig 
personskade. 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   

 
 

4.2 Brann i publikumsbygg og ved folkeansamlinger 
Når mange mennesker er samlet på ett sted, øker både risikoen for brann og konsekvensene av en 
brann. Erfaringsmessig skjer ikke dette ofte i Karmøy. Hvis det skjer kan imidlertid konsekvensene 
for liv og helse være store. Særlige hensyn må tas i forbindelse med båtfestival i Skudeneshavn og 
med tanke på skogbrann under vikingfestivalen på Bukkøy. 
 
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.  
 
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.  
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.  
Skadene blir av og til ekstra store fordi det oppstår panikk som hindrer trygg evakuering av 
bygget. Publikumsbygg er ofte bygget med store åpne arealer (sikret med brannvarslingsanlegg og 
sprinkling), noe som medfører større spredning av røyk/gasser enn i bygninger med «tette» 
vegger. 

 
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  

 Krav om ROS-analyser for større arrangement 
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Sørge for at bygge- og brannforskrifter er etterlevd 

med tanke på rømningsveier mv.  
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Brann i forsamlingslokale.  
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FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)  
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10) 
RISIKO:   

 

4.3 Brann i tett trehusbebyggelse – særlig verneverdige bygg i Skudeneshavn 
Trehusbebyggelsen i Gamle Skudeneshavn er et særlig påaktet objekt når det gjelder brann. En 
brann her vil ikke bare spre seg litt, den vil også ha uante kulturhistoriske konsekvenser. En slik 
brann vil kunne føre til at uvurderlige og uerstattelige kulturhistoriske bygninger går tapt. Det vil 
ikke bare være en lokal, men en nasjonal tragedie. I tillegg til byens egne innbyggere, har Skudenes 
årlig besøk av titusener som må gjøres oppmerksom på hva brann kan føre til og hvordan det kan 
unngås. Kommunen har imidlertid også andre viktige kulturhistoriske områder og bygninger, 
med Avaldsnes og Visnes i spissen. Trehusbebyggelsen er uten tvil det som framstår som den 
største risikoen. Derfor utføres det systematisk forebyggende arbeid i Skudeneshavn.  
 
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.  
 
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.  

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Egen tverrsektoriell brannsikringsgruppe for Gamle 

Skudeneshavn.  
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Brannstasjonen i Skudeneshavn er utstyrt og bevisst 

på den særskilte faren i området.  
 Det er installert varmesøkende kamera(er) for på 

tidlig tidspunkt å avdekke tilløp til brann i 
trehusbebyggelsen i Skudeneshavn. Installert utstyr 
dekker deler av bebyggelsen 

 
 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Brann i trehusbebyggelsen i 
Skudeneshavn. 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (2)  
KONSEKVENSER: katastrofalt (10) 
RISIKO:   

 

5. Forsyningssvikt 
At tilgang på viktige varer og tjenester opphører kan være en konsekvens av andre hendelser eller 
en selvstendig «krise». De fleste produkter og tjenester vi omgir oss med i hverdagen kan vi greie 
oss godt uten i en periode. Ut over det som inngår i bortfall av infrastruktur, er det særlig svikt i 
forsyning av medisiner som kan få alvorlige følger. Etter lengre tids forsyningssvikt kan selvsagt 
også mangle på mat skape alvorlige situasjoner. Dessuten vil mangel på bensin og diesel skape 
problemer for å løse andre beredskapsoppgaver (f.eks. drift av nødstrømsaggregat).  
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5.1 Medisinmangel 
Mangel på medisiner er hyppig forekommende og økende problem. Det kan skyldes problemer 
med transport eller at det stopper opp i deler av leveransekjeden. Men ikke sjelden skyldes det rett 
og slett at produksjonen opphører midlertidig eller varig som følge av råstoffmangel, feilberegning 
av forholdet mellom tilbud og etterspørsel og så videre. Valg av alternative 
produsenter/leverandører kan i noen tilfeller være en løsning, men det finnes også medisiner som 
bare leveres av ett firma (eksempelvis er 210.000 mennesker som bruker medisiner mot lavt 
stoffskifte, avhengig av én legemiddelprodusent, ifølge Stoffskifteforbundet). Selv sentrale 
medikamenter som morfin, blodtrykksmedisin og blodfortynnende midler kan utebli fra markedet 
i kortere eller lengre perioder.  
 
Apotekene har ikke noe lager av betydning. Det har heller ikke sykehus eller sykehjem. Det eneste 
kommunen har et visst lager av, er jod-tabletter.  
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Mangel på livsviktige medisiner 
på sykehjem. 
FOREKOMST: Sannsynlig (5)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   

 

5.2 Matmangel 
Matmangel kan oppstå på grunn av streik i dagligvarebransjen eller næringsmiddelindustrien eller 
situasjoner som gjør at forsyningskjedene blir brutt. Det er tenkelig at import, produksjon, 
distribusjon eller transport av matvarer blir vanskelig/umulig i kortere perioder på grunn av 
råstoffmangel, ekstremvær og så videre.  
 
Det skal imidlertid mye til at det oppstår så alvorlig mangel på mat i kommunen over så lang tid at 
det er fare for liv og helse. En vil lettere kunne komme i en situasjon der valgmulighetene når det 
gjelder ulike produsenter eller kvaliteter blir redusert eller at det er visse produktgrupper som 
uteblir i perioder. Dette er imidlertid situasjoner som ligger langt unna det perspektivet som 
omfatter overordnet beredskap. Det er likevel grunn til å løfte fram at innbyggerne har et visst 
ansvar og en egeninteresse av selv å lagre en del sentrale produkter (såkalt egenberedskap) med 
tanke på en komplisert situasjon, uavhengig av årsak og omfang. I et slikt lager inngår normalt 
varer som dekker de mest grunnleggende behov i tre dager (9 liter vann pr person, havregryn, 
middagshermetikk, tørket frukt/nøtter, knekkebrød og en del andre produkter som ved, 
medisiner, batterier, radio og toalettpapir). 

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

 Kunnskap om egenberedskap i befolkningen 
 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Mangel på sentrale matvarer 
(korn, frukt og grønt, melk, kjøtt og fisk) i mer enn tre døgn. 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   

 

5.3 Drivstoffmangel  
Drivstoffmangel vil i første omgang føre til at transport blir vanskeliggjort. Det innebærer ikke 
bare at folk flest får problemer med å komme seg til arbeid og fritidsaktiviteter. Det vil også gjøre 
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at kommunen får problemer med å levere sine tjenester, fordi storparten av kommunens biler går 
på bensin eller diesel. Dessuten vil en del ansatte i kommunen vil ha problemer med å komme seg 
på jobb.  
 
Dersom drivstoffmangel faller sammen med strømstans, vil det også være vanskelig å holde liv i 
nødstrøms- og reservestrømsaggregat. Strømstans og drivstoffmangel påvirker således hverandre 
ved at bensinpumpene også trenger strøm for å kunne levere.  
 
For at drivstoffmangel skal bli et betydelig problem må den minst ramme regionalt over noe tid. 
Det er verdt å merke seg at all bensin og en stor del av dieselen som skal distribueres via 
bensinstasjoner i Rogaland mellomlagres på Storesund på Karmøy. 

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

 Alternative energikilder til drift av materiell og utstyr 
for transport, oppvarming og så videre 

 Transport- og ferdselsrestriksjoner 
 Kontakte ST1 om mulig avtale om leveranse av 

drivstoff i krisesituasjon. 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Bensinmangel i hele Rogaland i 
mer enn tre døgn i en kald periode. 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: Alvorlig (6) 
RISIKO:   

 

6. Bortfall av infrastruktur 

6.1 Dambrudd, bortfall av drikkevann  
Karmøy kommune har et forholdsvis stort antall dammer. Totalt 12 dammer er med på å regulere 
vann, i hovedsak som et omfattende nett av drikkevannskilder. I hovedsak har Karmøy grunne 
drikkevannsforekomster. Det skaper en særlig sårbarhet, selv om en i utgangspunktet har rikelig 
tilgang til godt vann.  

 
Det er flere risikoer knyttet til leveranse av vann: 

1) Forurensning 
Gjelder eksempelvis avføring fra dyr, oppblomstring av visse typer planter/alger 
og eventuell kjemisk påvirkning som følge av radioaktivt nedfall mv. Den samme 
effekten vil det kunne ha om vannet ikke lar seg rense (som følge av mangel på 
rensemidler mv.).  
 

2) Svikt i forsyning 
Bortfall av elektrisitet kan gjøre det umulig å pumpe vann opp i vannbassengene 
(vanntårn). Bassengene på øydelen av kommunen vil gå tom for vann i løpet av 12-
20 timer. 
 

3) Dambrudd 
Dambrudd kan være bidra til store ødeleggelser direkte på et fåtall steder i 
kommunen ved at hus nedenfor dammen blir oversvømmet (Tistrei/Brekke og 
Holmavatn), veier uframkommelige og så videre. Dambrudd ellers vil i hovedsak 
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ha mindre konsekvenser bortsatt fra at flom av oppdemmet vann ett sted i 
systemet kan ha negativ påvirkning på dammer andre steder. Dessuten vil selvsagt 
dambrudd kunne føre til redusert tilgang på drikkevann.  
 

4) Industrivann 
Noe av vannet som leveres, er spesielt beregnet på industrivirksomhet. Det gjelder 
særlig til Hydro som har egen vannleveranse. Dersom dette vannet uteblir har det 
ingen helsemessige konsekvenser, men kan føre til at aluminiumsproduksjonen må 
stoppes.  

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Kontroll, testing og tilsyn med nedbørsfelt, dammer, 

høydebasseng og distribusjonsnett 
 Hensynssoner omkring drikkevannskildene.  
 Utskifting av rør 
 Avklare reservevannløsning (regionalt) 
 Restriksjoner på ferdsel/atferd i nedbørsfelt, hindre 

adgang til anlegg som inngår i vannbehandlingen 
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 System for alternativ distribusjon av vann 
 Restriksjoner på bruk av vann, rasjonering 
 System for varsling av unormale forhold 
 Reservestrømforsyning til Brekke 

vannbehandlingsanlegg (på plass i 2021) 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Spredning av bakterier, virus 
eller parasitter fra høydebasseng.  
FOREKOMST: Sannsynlig (5)  
KONSEKVENSER: Alvorlig (6) 
RISIKO:   

 

6.1.1 Forurenset drikkevann 
Den nylige hendelsen på Askøy utenfor Bergen i juni 2019 illustrerer godt hvor store 
ringvirkninger et forholdsvis lite tilfelle av forurenset vann i høydebasseng kan ha på 
lokalsamfunnet. Så langt tyder erfaringene på at 2000 personer er blitt berørt og at to personer kan 
ha omkommet delvis som følge av å ha drukket infisert drikkevann. Enda mer alvorlig var det da 
kloakkforurensning av drikkevannskilden Svartediket i Bergen i 2004 førte til at over 5000-6000 
mennesker ble smittet av parasitten giardia. Det førte til at mange personer ble midlertidig eller 
varig uføre og fikk store medisinske utfordringer. Erstatningene i etterkant av hendelsen beløper 
seg til mer enn 30 millioner kroner.  
 
 
6.2 Langvarig bortfall av renovasjonstjeneste/innhenting av avfall  
Karmøy kommune har i dag anlegg for mottak av grovavfall fra husholdninger og omlasting av 
innsamlet avfall ved Borgardalen Miljøpark.  
 
Innsamlingsordningen kan opphøre/forstyrres i en kortere periode som følge av streik, samtidig 
havari på flere renovasjonsbiler eller drivstoffmangel. Dette anses ikke som noe stort problem 
fordi avfallet vil kunne oppbevares i eksisterende beholdere. Det vil imidlertid kunne bli alvorlig 
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dersom en vesentlig del av innsamlingskapasiteten (mer enn halvparten) ikke kan benyttes over 
tid, f.eks. som en følge av brann eller lignende.  
 
Grovavfall, farlig avfall og en del av avfallet som samles inn (glass- og metallemballasje og 
papiravfall) kan oppbevares hjemme i en kortere eller lengre periode uten særlige problemer.  
Videre finnes det private og interkommunale mottak på Haugalandet som vil kunne ta i mot slikt 
avfall dersom Karmøy kommune av ulike årsaker må stenge, eller ikke kan 
benytte Borgardalen Miljøpark.  

 SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:   
 Renovasjonsbilene tømmes for avfall hver dag.  

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:   

 Parkere renovasjonsbilene utendørs med tilstrekkelig 
avstand.  

 Inngå beredskapsavtale med andre 
kommuner/renovasjonsselskap om leie av 
renovasjonsbiler og omlastingskapasitet.  

 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Brann i tre eller flere 
renovasjonsbiler.  
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)  
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)  
RISIKO:   

 

6.3 Langvarig bortfall av strøm 
Med langvarig bortfall av strøm menes at strømmen blir borte fra et større område (for eksempel 
hele øy-delen av Karmøy) i et døgn eller mer. Årsaker til strømbortfall kan være at produksjon av 
strøm opphører, brudd på transport av elektrisitet i nett på ulike nivåer eller havari ved anlegg 
som omformer strøm fra en spenning til en annen (transformatorer). At produksjonen av strøm 
skal opphøre krever en ganske omfattende krise (krig, terror), mens distribusjon av strøm i 
forbrukernettet er ganske tenkbart som følge av for eksempel trefall under ekstremvær. At 
høyspentledninger blir brutt skjer forholdsvis sjelden. Karmøy opplevde i 1981 at høyspentmaster 
på begge sider av Karmsundet gikk overende, noe som førte til at både lokalsamfunnet ble 
strømløst og Hydro måtte innstille virksomheten.  

 
Bortfall av strøm vil ha uante konsekvenser ettersom hele samfunnet er svært avhengig av 
elektrisk drevne innretninger, særlig i en kald og mørk årstid. For privatpersoner vil en viktig 
konsekvens være at elektrisk oppvarming opphører, og mange har i dag ikke alternativ 
oppvarming som vedovn. Alt vi har rundt oss, som vi tar for gitt, vil slutte å virke etter hvert som 
de går tom for batteristrøm – mobiltelefoner, radioer, datamaskiner, kjøkkenmaskiner og så videre. 
Bortfall av strøm vil blant annet ha konsekvenser for drift av Karmøytunnelen. Og enda mer 
alvorlig: Medisinsk teknisk utstyr vil kunne svikte.  
 
I det offentlige rom vil dører og heiser slutte å fungere, i butikkene vil det ikke være mulig å bruke 
kassa-apparatene og bensinpumpene slutter å levere drivstoff til biler (og nødaggregat).  

 
Noe av det som kan gjøre strømutfall ekstra alvorlig, er risikoen for at det skjer samtidig med eller 
som følgehendelse av andre alvorlige hendelser (så som ekstremvær eller sabotasje) og dermed 
vanskeliggjøre både varsling og krisehåndtering.  
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SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK: 
 Utfordre eiere av strømlinjer om tiltak som hindrer at 

linjene blir brutt (blant annet fjerning av trær) 
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Reservestrømsaggregater på bygg med kritiske 

samfunnsfunksjoner (sykehjem, evakueringsmottak, 
rådhuset, legevakt og så videre) 

 Evakueringsmottak med oppvarmingsmulighet 
(varmestue) må tilrettelegges (finnes ikke i dag). 

 Vurdere betydning av kortere strømutfall (4-24 timer).  
 
  

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Strømstans på hele 
Haugalandet i mer enn ett døgn i en kald periode.  
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)  
KONSEKVENSER: Kritisk (8) 
RISIKO:   

 
 

6.4 Bortfall av telefon eller internett 
Telefon og annen form for elektronisk kommunikasjon kan falle bort på grunn av svikt i 
strømforsyning, kabelbrudd, dataangrep eller systemsvikt/ødelagte komponenter (for eksempel 
servere, fiberkabler) eller manglende kompetanse. 
 
Svikt i elektronisk kommunikasjonssystem kan være alvorlig, særlig innenfor for helse- og 
omsorgsfeltet. Det kan ha betydning for dokumentasjon, for kommunikasjon internt mellom 
helsepersonell og med andre enheter, for utøvelse av helsehjelp, og for bruk av sensorteknologi. 
 
Mye av undervisningen på skolene blir umuliggjort ved at den skjer via digitale enheter 
(nettbrett/pc).  
 
Samfunnet vårt er svært avhengig av digital kommunikasjon. Etter at fast-telefon-nettet er lagt ned 
(2019) vil all telefonforbindelse på samme måten som internettforbindelse skje digitalt. Digitale 
signaler kan formidles via kabel eller gjennom luft (radiosignaler). Det mest utbredte for 
distribusjon av store datamengder er gjennom fiberkabel.  Digital kommunikasjon forutsetter at 
det er strømforsyning «i begge ender» (både hos avsender og mottaker). Det gjør digital telefoni 
mer sårbart ved strømbrudd enn fasttelefonen var. 

 
Bortsett fra det ubeleilige i at telefon/internett forsvinner i en situasjon, vil det kunne være kritisk 
fordi 

 Alarmer, sensorer, varslingsordninger settes ut av spill, herunder også nødnettet.  
 Distribusjon av meldinger om hendelser og håndtering av hendelser kan bli rammet 
 Kommunikasjon mellom hjelpemannskaper vil kunne rammes, her under også 

kriseledelse 
 Mange systemer som baserer seg på «tingenes internett» vil kunne slutt å fungere, så 

som pasientsikringsutstyr, medisinsk-teknisk utstyr og medisinroboter på sykehjem.  
 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Karmøy er blant kommunene der Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet vil bidra til forbedret 

8
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reservestrøm til en mobilbasestasjon, såkalt forsterket 
ekom  

 Satellittelefon i kriseledelsen 
 Radiosamband (kommunen har avtale med 

Haugalandgruppen av NRRL, radioamatørene) 
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Nødsamband 
 Papirversjoner av viktig dokumentasjon, skjemaer 

mv., blant annet lister over brukere med spesielle 
behov.  

 Øvelse i å håndtere hendelser uten tilgang på 
telefon/nett. 

 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Brudd på telesamband i mer 
enn 12 timer. 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: Alvorlig (6) 
RISIKO:   

7. Tilsiktede hendelser 

7.1 Terrorisme, sabotasje  
Hensikten med terrorisme er å ramme samfunnet gjennom å skape utrygghet/usikkerhet eller 
destabilisere ved å redusere tillit mellom folk og til de offentlige institusjonene. Det ligger i sakens 
natur at det er vanskelig/umulig få forutsi terrorhandlinger ettersom de hele tida sikter seg mot 
det uforutsigbare, det overraskende.  
 
Bortsett fra at et terror-angrep kan true liv og helse, vil det lett kunne påføre kommunen stort 
materielt tap. Det kan også true samfunnsstabiliteten ved at kommunens evne til å utføre sine 
tjenester eller håndtere kritiske situasjoner blir svekket.  
 
Karmøy kommune opplever til stadighet forsøk på inntrengning i digitale systemer. Hydro ble i 
mars 2019 utsatt for et alvorlig dataangrep med konsekvenser som det tok flere måneder og 
anslagsvis 300 millioner kroner å rette opp. 
 
Sannsynligheten for å bli rammet av terror i Norge er liten. Gjeldende trusselnivå mai 2019 er 
«moderat», nivå tre av fem. Av Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering framgår 
det at fokus de siste åra i noen grad er dreid fra radikaliserte islamister til høyreekstreme. 
Trusselen synes å rette seg særlig mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHBT- miljøet 
(lesbiske, homoseksuelle, bifile og transpersoner). Norsk politikere kan også være en del av 
fiendebildet hos slike grupper siden de blir beskylt for å legge til rette for negativ utvikling av 
samfunnet. Det er grunn til å tro at eventuelle høyreekstreme terrorhandlinger vil utføres av få 
personer og rettes mot symbolmål, så som møteplasser for muslimer og politiske partier.  
 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Årvåkenhet blant ansatte med tanke på «unormal» 

eller mistenkelig oppførsel 
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

18
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 Fluktveier 
 Evakuering 
 Rask oppfølging av signaler fra politi eller andre 

fagmyndigheter 
 
 

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Terroristangrep (fysisk). 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: Katastrofalt (6) 
RISIKO:   

 

7.2 PLIVO og liknende hendelser 
Pågående livstruende vold (PLIVO-hendelser) kjennetegnes av at det iverksettes en prosedyre for 
tryggest mulig samhandling mellom nødetatene for å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert 
og koordinert hjelp i en situasjon der én eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med 
våpen eller farlig gjenstand mot uskyldige personer.  

 
Det er politiets operasjonssentral som definerer en PLIVO-hendelse. Men i en ROS-sammenheng 
vil det være naturlig å se slike hendelser i sammenheng med andre typer voldsutøvelse eller 
trusselsituasjoner.  

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Trening i å fange opp signaler som kan varsle 

uønskede handlinger 
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Klarest mulig instrukser som er øvet for involvert 

personale 
 Rømningsveier, to utganger fra utvalgte kontor 
 Profesjonell håndtering av truende personer (vær 

høflig og formell, snakk rolig og så videre) 
 Styr kontakt med personer med kjent 

utageringsproblematikk 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Trussel med våpen på skole 
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)  
KONSEKVENSER: Alvorlig (6) 
RISIKO:   

 

7.2.1 Kriminelle handlinger  
Kriminelle handlinger skiller seg fra terror ved at de er mer «operasjonelle» - de har en hensikt ut 
over å skremme eller destabilisere (politiske virkninger), så som å skaffe seg materielle goder, hevn 
eller opprettholde ære. Det er få kriminelle handlinger som vil være av en slik art i 
Karmøysamfunnet at de kommer inn under perspektivet til en overordnet ROS. Som regel vil 
kriminalitet være et forhold mellom utøver, berørte/fornærmede og nødetatene.  
 
Det samme gjelder i hovedsak vold og trusler. Kommunen har mange tjenester som innebærer 
kontakt med personer som kan ha ønske om å framsette trusler eller være voldelige. Som 
myndighetsutøver kommer kommunen lett i kontakt med personer som utsettes for sterke 
følelsespåvirkninger eller er ustabile. En kan som eksempler tenke seg foreldre som fratas 

18

18



 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2020 – side 29

omsorgen for sine barn, personer som «taper» i en nabostrid eller personer som mister for dem 
uerstattelige verdier som følge av ekspropriasjon eller liknende. Dessuten er det ikke utenkelig at 
noen vil forsøke å presse fram en for dem riktig avgjørelse i en sak som skal forankres politisk.  

 
Som regel vil vold og trusler håndteres som mindre hendelser, selv om de selvsagt kan være 
alvorlige nok. Dersom det offentliges evne til å levere sine tjenester, opptre som myndighetsutøver 
eller samfunnstilrettelegger blir berørt, kan imidlertid virkningen av vold og trusler gå langt 
utenfor det som kan løses av nødetatene i samarbeid med vedkommende virksomhet. Trusler og 
vold mot for eksempel folkevalgte, vil kunne gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til viktige 
posisjoner, noe som igjen vil kunne true samfunnsstabiliteten.  
 

7.3 Informasjonshendelser 
Informasjon er i økende grad blitt et begrep vi må håndtere med ulike innfallsvinkler. Tidligere 
dreide det seg om å få et budskap formidlet fra en avsender til en mottaker. I dagens komplekse 
samfunn inngår «informasjon» i en risiko-kontekst ikke først og fremst med tanke på at en ikke 
lykkes å formidle budskapet, men fordi 

 Personopplysninger (i vid forstand) eller andre fortrolige opplysninger kan komme på 
avveie og/eller bli misbrukt 

 Samling av informasjon kan gå tapt (f.eks. ved at arkivsystemer blir ødelagt) 
 Falske nyheter og konspirasjonsteorier kan bidra til å destabilisere samfunnet eller øke 

risikoen for andre uønskede hendelser (eksempelvis motstand mot vaksine).  
 

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  
 Oppfølging av tilganger 
 Rutiner for å oppdage feil og misbruk  
 Databehandleravtaler  
 Gode arbeidsrutiner, bevissthet og årvåkenhet blant 

ansatte  
 Sikring av data gjennom virusbeskyttelser mv. 

 
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  

 Utvikling av en egen IKT-beredskapsplan 
 Redundante systemer og systemseparasjon 
 

 
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Dokumenter med følsomme 
personopplysninger når offentligheten. 
FOREKOMST: Sannsynlig (5)  
KONSEKVENSER: En viss fare (4) 
RISIKO:   

 

7.3.1 Informasjonssikkerhet 
Pålitelighet og sikkerhet knyttet til overføring og lagring av informasjon: konfidensialitet og 
tilgjengelighet, kvalitet og integritet. Dokumentasjon kan gjøres feil. Utilgjengelig informasjon. 
Informasjon lagret på papir, mobil og annen elektronisk oppbevaring kan komme på avveie. I 
henhold til lovverket er det krav om at personsensitiv informasjon skal oppbevares på forsvarlig 
måte. Krav om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av nødvendig informasjon for å kunne 
utføre oppgavene i etaten. 
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System for lagring av data mangler. Manglende sikkerhet ved skytjenester og 
integrasjonsløsninger. Tilgang til data/-systemene for uvedkommende, f.eks. ved datainnbrudd, 
manglende sikring (lagring/låsing), mistet mobil eller pc. Passord tilgjengelig for uvedkommende. 
Manglende kompetanse for riktig dokumentasjon, f. eks systematisk feildokumentasjon. 

 
Konsekvensene for liv og helse er at en ikke får gitt riktig eller tilstrekkelig helsehjelp. Økonomisk 
kan det føre til erstatningskrav. Fare for omdømmetap på grunn av opplysninger på avveie 
vurderes som stor.  

8. Spesielt ressurskrevende hendelser  
Av og til opplever en at enkelthendelser som i seg selv ikke er veldig omfattende må håndteres 
som krisehendelser på overordnet nivå fordi de krever mye og sammensatte ressurser. I seinere år 
har en opplevd opphopning av selvdrap, situasjoner knyttet til rus, vold, overgrep og stor 
tilstrømning av flyktninger og brukere som forsvinner eller får den behandlingen de trenger. Dette 
er i seg selv ikke «kriser» og har som regel vært håndtert greit av respektive virksomheter/aktører. 
På grunn av at slike hendelser lett utløser stor oppmerksomhet i medier, lokalsamfunn eller 
omgivelser på annen måte, kan det være nyttig å vurdere å behandle totalsituasjonen som «krise», 
som innebærer tverrfaglig og tverretatlig innsats for å sikre blant annet informasjon, 
omdisponering av ressurser og annen form for overordnet strategisk håndtering.  
 
Det er viktig å presisere at det ikke er aktuelt å bryte inn i eller ta over ansvar for den faglige 
håndteringen av hendelsene. Det er også verdt å bemerke at psykososialt støtteteam er å betrakte 
som nødvendig helsehjelp. Det utløses av legevakt ut fra behov og ønske om bistand og ikke av 
kriseledelsen.  
 
Et typisk trekk er at mediene i slike situasjoner som for øvrig håndteres på en god måte, tar 
kontakt med mange ulike instanser i kommunen (eksempelvis fra en konkret sak rådmann, 
ordfører, kommuneoverlege, etatssjef for helse og omsorg, helsesjef, kommunikasjonsrådgiver, 
virksomhetsleder(e) og tillitsvalgte). Dersom innsats i hendelsen ikke samordnes på overordnet 
nivå, vil en lett oppleve at det oppstår en «informasjonskrise» som kan bidra til å svekke tilliten til 
«systemet», redusert omdømme og samfunnsstabilitet.  

 
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:  

 Medieovervåkning 
 Varslingssystemer og kommunikasjon mellom nivåer 

i organisasjonen  
 

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:  
 Samordning 
 Kommunikasjon 
 Omprioritering av ressurser 
 Plassering av «eierskap» til hendelsen i kommunal 

organisering 
 

9. Hendelser utenfor kommunens geografiske område 
Med økende mobilitet og turisme, følger også risikoen for at personer fra Karmøy kommer til 
skade eller omkommer andre steder i Norge eller i utlandet.  
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Når mennesker fra Karmøy utsettes for eller blir berørt av store uønskede hendelser andre steder i 
verden, vil det ha påvirkning også på vårt lokalsamfunn. Selv om ulykker eller andre hendelser 
skjer langt borte, kan de som rammes ha pårørende, venner, kolleger og så videre i Karmøy. Vi har 
i nyere tid sett flere eksempler på slike hendelser: 

 Utøya 22. juli 2011 
 Tsunamien i Sør-Øst-Asia/Indiahavet i desember 2004 

 
Eksempelvis har Karmøy folkehøgskole jevnlig med grupper på reiseopplegg til mer og mindre 
fjerntliggende strøk (blant annet Kina). Men det er også nærliggende å trekke fram grupper av 
elever, idrettslag eller musikkorps som eksempler. En kan også lett forestille seg hvordan en 
offshoreulykke eller et uhell med en båt hjemmehørende i Karmøy vil kunne ramme.  
 
Ofte vil det være tilstrekkelig i slike situasjoner at kommunen bidrar med lovpålagt helsehjelp 
gjennom for eksempel psykososialt støtteteam. I andre tilfeller er det nødvendig å etablere 
kriseledelse for å sikre at hendelsen ikke skaper unødig frykt i lokalsamfunnet, bidrar til 
destabilisering eller for å sikre kommunens omdømme.  
 
Det er også tenkelig at hendelser (langt) borte fra Karmøy kan ha direkte påvirkning på 
lokalsamfunnet. I ROS-analysen er radioaktivt nedfall som følge av en ulykke ved 
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield trukket fram. Et annet nærliggende eksempel er 
vulkanutbrudd på Island som ved flere anledninger har hindret flytrafikk til Norge og spredd 
vulkansk aske til Norge.  
 

9.1 Personer som kommer til Karmøy 
En skal heller ikke overse hendelser som blir «brakt til Karmøy» ved at personer kommer hit fra 
områder med eksempelvis sykdomsutbrudd (både blant mennesker og dyr). Ebola-utbruddet i 
Afrika i 2014 illustrerer dette. De som kommer kan både være hjemmeboende her, turister og 
arbeidskraft fra andre land.  

10. Hendelser på tvers av kommunegrensene 
Store uønskede hendelser kjenner ikke kommunegrenser. Ikke minst vil hendelser på/i nærheten 
av sjøen lett føre til at flere kommuner blir involvert. Dessuten er det ikke utenkelig at hendelser 
kan ramme eller kreve innsats fra flere kommuner.  
 
Haugalandet er i økende grad et stort felles bo- og arbeidsmarked. Det vil lett kunne innebære at 
hendelser rammer mer enn «vertskommunen».  

 
Karmøy har de siste åra inngått i et stadig tettere beredskapssamarbeid med Sveio, Haugesund, 
Utsira, Tysvær og Bokn kommuner gjennom beredskapsforum for Ytre Haugalandet. 
Beredskapskontakter/-koordinatorer fra disse kommunene møtes jevnlig, en har felles øvelser og 
årlig felles beredskapsråd. Utgangspunktet for dette arbeidet var å samarbeid om felles ROS-
analyser. Dette arbeidet pågår stadig, men en har også samarbeidet om felles 
informasjonsinnhenting, felles opptreden overfor eksterne aktører, innhenting av felles tilbud på 
utstyr og tekniske løsninger og felles kompetansebygging.  

 
Hendelser som av natur lett kan være «interkommunale» er: 

 Skipsforlis med tilhørende utslipp 
 Hendelser knyttet til gassrørledningen eller fordelingsnett for gass 
 Cruiserelaterte uhell med mange passasjerer 
 Tunnel-ulykker 
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 Storulykker  
 Flyulykker 
 Pandemier og omfattende epidemier  

 
Det meste av nødtjenester leveres på tvers av kommunene, så som brann, politi og helse. Selv om 
en hendelse i seg selv ikke er tverrkommunal, kan den innebære behov for omdisponering av 
personell eller at tjenestetilbud til omkringliggende kommuner reduseres. Tenker vi oss for 
eksempel et uhell med et stort cruiseskip, vil det kunne legge beslag på veldig mye av regionens 
kapasitet både når det gjelder hjelpepersonell og senger.  
 
Karmøy er også med i Kommunalt informasjonsforum i Rogaland (KIR) som muliggjør 
kommunikasjonsstøtte fra andre kommuner i en krisesituasjon.  
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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 
Her gjennomgås hvordan kritiske samfunnsfunksjoner påvirker og påvirkes av ulike 
hendelsestyper og i hvilken grad de kan holdes i gang i en krisesituasjon.  

Forsyning av mat og medisiner 
Som påpekt ovenfor skal det 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.  

Forsyning av mat og medisiner kan påvirke/påvirkes av de fleste hendelsestypene (natur- og 
klimahendelser, helserelaterte hendelser, store ulykker, næringsvirksomhet, atomulykker og 
strålehendelser, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser).  

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 tunnel er stengt, vil en også kunne nyttiggjøre 
seg overnattingstilbud i Tysvær og Haugesund, eller lengre unna.  

Det som kommunen har dårlig med, er evakueringsmottak der en kan holde folk varme i en kald 
periode uten strøm (varmestuer).  

Mangel på husly og varme kan særlig påvirke/påvirkes av hendelsestypene natur- og 
klimahendelser og bortfall av infrastruktur.  

Forsyning av energi og drivstoff 
De fleste av oss er både yrkesmessig og privat helt avhengige av strøm og andre energikilder. 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.  
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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.  

At mange en er på vei over til elektrisk drift på stadig flere biler innebærer en sårbarhet, men kan 
også bidra til robusthet ved at en har kjøretøy som baserer seg på ulike energibærere.  

Forsyning av energi og drivstoff vil kunne påvirke/påvirkes av alle hendelsestypene, blant annet 
fordi det gjør det vanskeligere å etterspørre hjelp og å få hjelpen fram.  

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. Til krisehåndtering er det også anskaffet nødnetterminaler. Kommunen har inngått 
samarbeid med Haugalandsgruppen av NRRL (radioamatørene) for å sikre tilgang til 
radiokommunikasjon i en situasjon der en ikke har tilgang til andre (digitale) 
kommunikasjonsformer.  

Mange av kommunens datasystemer vil kunne drives lokalt dersom internett faller ut så lenge det 
finnes nødstrøm. Et annet paradoks er at kommunens krisehåndteringsverktøy, DSB-CIM, vil være 
ett av de som ikke lar seg bruke ved bortfall av internett.  

Tilgang til elektronisk kommunikasjon vil kunne påvirke/påvirkes av alle hendelsestypene siden 
det kan vanskeliggjøre krisehåndtering og -kommunikasjon. Mest direkte er koplingen til 
helserelaterte hendelser og bortfall av infrastruktur.  

Forsyning av vann og avløpshåndtering 
Gjennom sine høydebasseng vil Karmøy kommune kunne levere drikkevann til forbrukerne i 12-
20 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. I løpet av 2021 
ventes det at vannverket har reservekraft tilgjengelig i form av et stort strømaggregat. Da vil 
vannverket kunne levere vann med fullkapasitet også ved langvarig strømutfall.  

Avløpshåndteringen er det ikke noe alternativ til.  

Forsyning av vann og avløpshåndtering vil særlig kunne påvirke/påvirkes av natur- og 
klimahendelser, helserelaterte hendelser næringsvirksomhet og bortfall av infrastruktur.  

Framkommelighet for personer og gods 
Eksempelvis en omfattende klimabasert hendelse vil kunne føre til at Karmsund bru stenger. Det 
er også tenkelig at Karmøytunnelen 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 mulig 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.  

Framkommelighet for personer og gods vil særlig kunne påvirke/påvirkes av natur- og 
klimahendelser, helserelaterte hendelser, næringsvirksomhet, forsyningssvikt og bortfall av 
infrastruktur.  
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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 
eller 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 er lagt til rette for jevnlig utskrift av lister over personer i hjemmetjenesten som har behov for 
særlig støtte i krisesituasjoner.  

Oppfølging av særlig sårbare grupper vil påvirke/påvirkes av helserelaterte hendelser, store 
ulykker, atomulykker, stor brann, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser.  

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.  

Nødvendige helse- og omsorgstjenester vil særlig påvirke/påvirkes av helserelaterte hendelser, 
store ulykker, atomulykker, forsyningssvikt, tilsiktede hendelser og bortfall av infrastruktur.  

Nød- og redningstjeneste 
Brannvesenets oppgaver i Karmøy er overtatt av det Haugaland Brann og Redning IKS. Nød- og 
redningstjenestene anses som robust. Karmøy er den største kommunen i landet hvor en baserer 
seg på deltidsbrannfolk. Også brannvesenet er desentralisert, slik at det skal mye til at hele styrken 
blir berørt av en hendelse.  

Nød- og redningstjenestene kan påvirke/påvirkes av natur- og klimahendelser, helserelaterte 
hendelser, store ulykker, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser.  

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 «analog 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 
evakuerte 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. Det er behov for noe mer planlegging av 
lengevarende hendelser som gjør at en må bytte ut nøkkelpersonell innenfor kriseledelse og 
krisehåndtering.  

Kommunens kriseledelse og krisehåndtering kan påvirke/påvirkes av alle typer hendelser som 
inngår i ROS-analysen.  
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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 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 
enkeltpersoner og 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.  

Hendelser som påvirker hverandre 
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 hendelse kan utløse en 
annen eller forsterke en annen hendelse, eller de kan gjensidig påvirke hverandre slik at det 
oppstår uheldige spiraleffekter. Under enkelthendelsene er dette berørt i noen grad. Her går vi litt 
mer spesifikt inn på dette ut fra hver enkelt hendelseskategori. 
 
Natur- og klimahendelser  
Helsehendelser  
Natur- og klimahendelser kan føre til økt spredning av smitte. Utførelse av helse helsetjenester bli 
vanskelig f.eks. fordi ambulanser får vanskelig for å komme fram. Dersom klimahendelsene bidrar 
til forurensning av drikkevann, vil det naturlignok påvirke helsa til folk.  
 
Store ulykker  
Natur- og klimahendelser kan føre til et spekter av ulykker. Veiulykker kan forekomme fordi trær 
blåser over ende eller veier blir oversvømmet. Dersom ulykker skjer samtidig med store vær-
/klimahendelser, blir det vanskeligere å håndtere ulykkene og ta seg av skadde eller andre berørte.  
 
Stor brann  
Branner kan forverres av sterk vind og/eller tørke. Brannbiler kan få problemer med å komme 
fram.  
 
Forsyningssvikt  
Natur- og klimahendelser kan hindre at forsyning av nødvendige produkter. Mangel på drivstoff 
kan gjøre det vanskelig å få i gang reservestrømsaggregat for å håndtere klimahendelser (for 
eksempel pumpe vann ut av kjellere). 
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Bortfall av infrastruktur  
Brudd på infrastruktur kan forårsakes av natur- og klimahendelser. Sammenfall av 
infrastrukturbortfall og klimahendelser vil redusere sjansen for å håndtere hendelsene, særlig ved 
bortfall av strøm, telefon og andre IKT-løsninger.  
 
Helsehendelser  
Store ulykker  
Større ulykker rammer ofte liv og helse. Det kan være personer som blir direkte skadd i 
hendelsene, eller personer som blir traumatisert av å observere ulykker. Noen ganger fører store 
ulykker også til at personer som bor i nærheten blir påvirket av giftige substanser som slippes ut 
som følge av ulykkene (gjelder for eksempel lagring av farlig avfall og atomulykker). Det er 
derimot ikke særlig fare for økt smittespredning som følge av store ulykker. Det er tenkelig at store 
ulykker utløses av at smittede personer fører bil, båt eller fly uten å være friske nok til å gjøre det.  
 
Stor brann  
Store branner kan lett føre til skade på liv og helse i form av brannskader. Den mest utbredte 
dødsårsak i forbindelse med brann, er at offeret puster inn giftig røyk. Det er liten fare for at brann 
bidrar til sykdomssmitte.  
 
Forsyningssvikt  
Medisinmangel er en åpenbar helseutfordring. Dette er et økende problem ved at det blir 
vanskelig å skaffe selv sentrale medikamenter. Matmangel kan også over lang tid føre til 
mangelsykdommer. Problemer med å få tak i drivstoff kan gjøre det vanskelig å redde skadde, 
både fordi ambulanser kan gå tomme for drivstoff og fordi en ikke har drivstoff til 
reservestrømsaggregat.  
 
Bortfall av infrastruktur 
All bortfall av infrastruktur vil potensielt kunne bidra til smitte og også vanskeliggjøre behandling 
av skadde.  
 
Tilsiktede hendelser  
Smittsomme sykdommer kan være resultat av at smitte er bevisst plantet/spredd 
 
Store ulykker 
Stor brann  
Store ulykker fører ikke sjelden til branner av ulik størrelse. Det vil være en alvorlig trussel ved 
blant annet tunnel-ulykker og gasslekkasjer/-eksplosjoner. Men store ulykker er ikke noen alvorlig 
trussel mot de utvalgte brann-objektene i denne analysen (institusjon, publikumsbygg, 
folkeansamlinger og trehusbebyggelsen i Skudeneshavn).  
 
Forsyningssvikt  
Store ulykker kan på kort sikt bidra til forsyningssvikt, men det vil som regel ramme 
forsyningslinjer som det er mulig å erstatte. En større ulykke ved lager for bensin på Storesund vil 
potensielt kunne ramme leveranse i hele Rogaland i en periode.  
 
Bortfall av infrastruktur 
Bortfall av infrastruktur vil kunne gjøre det vanskelig å håndtere store ulykker. Store ulykker kan 
også være årsak til at de fleste formene for infrastruktur blir brutt.  
 
Tilsiktede hendelser 
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Det er ikke utenkelig at terrorisme skjer ved å forårsake store ulykker. Det er nok å henvise til 
hendelsene i New York 11. september 2001. Det er heller ikke utenkelig at håndtering av store 
ulykker blir vanskeliggjort på grunn av tilsiktede handlinger, uten at det er noe framtredende 
trekk i Norge i moderne tid.  
 
Stor brann  
Forsyningssvikt  
Brann kan bidra til forsyningssvikt, særlig drivstoffmangel, i alle fall på kort sikt.  
 
Bortfall av infrastruktur  
Bortfall fra vannforsyning kan være avgjørende for muligheten til å slukke branner. Brann i 
avfallsanlegg forekommer ikke sjelden, men det er ikke vurdert som å være en vesentlig risiko i 
Karmøy.  
 
Tilsiktede hendelser  
Brann eller trussel om brann kan potensielt være et virkemiddel for terrorister i gitte tilfeller, men 
det har erfaringsmessig ikke vært framtredende. 
 
Forsyningssvikt  
Bortfall av infrastruktur  
Bortfall av infrastruktur kan i noen grad bidra til forsyningssvikt, men det vil neppe være 
hovedgrunnen til at det blir vanskelig å opprettholde leveranse av medisiner, mat eller drivstoff. 
Det er klart at stengte veier kan gjøre det vanskelig å levere ulike produkter, men det vil ofte være 
muligheter for omkjøring, i alle fall etter noe tid.  
 
Tilsiktede hendelser 
Det er rimelig å anse forsyning av medisiner, mat eller drivstoff som et mulig mål for 
terrorisme/sabotasje.  
 
Bortfall av infrastruktur  
Tilsiktede hendelser  
Bortfall av infrastruktur kan være konsekvens av tilsiktede hendelser, særlig sabotasje. Det kan 
være et mål for terrorisme/sabotasje å forstyrre leveransen av både drikkevann, strøm og 
telefon/internett.  

Behov for befolkningsvarsling og evakuering 
 
Enkelte hendelser krever at hele befolkningen raskt får tilgang på informasjon. Dette vil sikres ved 
at informasjon legges ut på kommunenes nettsider og sosiale medier og ved samarbeid med 
etablerte medier når det er behov for det. Kommunen har system for varsling på sms til alle 
mobiltelefoner som er registrert i kommunen. I beredskapsplanen finnes egen informasjonsplan.  
 
I de tilfeller hvor det er behov for evakuering er kommunen forberedt på å etablere 
evakueringssenter. Evakuering vil skje i samarbeid med relevante nødetater. På samme måten er 
kommunen forberedt på å etablere pårørendemottak, enten i kombinasjon med evakueringsmottak 
eller hver for seg. I beredskapsplanen finnes det egen plan for evakuering og håndtering av 
pårørende.  
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Bakgrunnen for ROS-analysen 

Hjemmelsgrunnlag 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) viser kommunens plikt til beredskapsarbeid. 

Hjemmelsgrunnlaget for kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er å finne i lovens § 14, 
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 dermed også inngår som en del av hjemmelsgrunnlaget. 

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

Videreføring av tidligere planer  
Den første ROS-analysen for Karmøy kommune ble utført i 1997, og revidert i 2005.  I 2010 ble det 
foretatt en omfattende revisjon av analysen. Arbeidet den gang ble organisert med en omfattende 
involvering av kommunale virksomheter gjennom etatsvise arbeidsgrupper. Den versjonen ble ført 
videre i 2016 som en revisjon.   

Den foreliggende versjonen av ROS-analysen er bygget opp fra bunnen gjennom en omfattende 
prosess i hele kommuneorganisasjonen og i samråd med andre samfunnsaktører.  

KommuneROS er en selvstendig ROS-analyse for Karmøy kommune, men bygger på og må sees i 
sammenheng fylkesmannens ROS (sist revidert 2018), andre kommuner i regionen og andre ROS-
analyser som er foretatt på temaområder mv. i kommunen. DSBs «Analyser av krisescenarioer 
2019» er også brukt som grunnlagsdokument i analysen.   

Den største forskjellen mellom 2020-versjonen og 2016 er omfanget og at det er lagt større vekt på 
oversikt, involvering og eierskap i organisasjonen enn på fyldige omtaler av uønskede hendelser.  

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 sivile beskyttelsestiltak, 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. 

Sammenheng i planverket 
ROS-analysen henger naturlig tett sammen med kommunens overordnede beredskapsplan, særlig 
gjennom «oppfølgingsplan for kommunal beredskap».  

ROS-analysen er det eneste av disse plandokumentene som skal vedtas politisk. Det skjer i et 
kommunestyre tidlig i hver valgperiode. Det er imidlertid naturlig ved disse anledningene også å 
legge fram beredskapsplanen og oppfølgingsplanen for de folkevalgte til orientering og eventuelt 
kommentarer.  
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Metode 
ROS-analysen er utarbeidet i tråd med tradisjonell risikovurdering. En har imidlertid valgt å 
forenkle formkravet for å gjøre risikovurdering tilgjengelig for flere som ikke har dette som 
hovedarbeidsområde, særlig inn i de kommunale virksomhetene.  

Definisjoner og begreper 
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 
verdier og samfunnsstabilitet.  Risiko er et resultat av sannsynligheten for og konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å 
forekomme.  

Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse.  

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 med foreliggende ROS-analyse startet allerede i mars 2017. For å forsikre seg om at det 
ikke bare ble «klipp og lim», valgte en denne gangen å begynne med helt blanke ark. Prosessen 
startet med at det ble utviklet et eget digitalt verktøy for kartlegging av risikoer, spesielt beregnet 
på lokale virksomheter i kommunen.  

Alle virksomheter (typisk skoler, barnehager, sykehjem og så videre) ble pålagt å vurdere risikoer 
lokalt i løpet av våren 2018. Disse skulle så sammenfattes og kompletteres på virksomhetsnivåer (i 
sektorene på etatsnivå) i løpet av høsten 2018. Våren 2019 har dette materialet vært til bearbeiding 
i ei prosjektgruppe som består av ressursgruppa for beredskap utvidet med kommuneoverlegen 
og en representant for brannvesenet.  

I denne prosessen (våren 2019) ble det avholdt møte med relevante eksterne samfunnsaktører – 
nabokommuner, større bedrifter, viktige samfunnsaktører mv. Disse er i slutten av prosessen også 
invitert til å uttale seg om et ferdig utkast til analyse-rapport. Følgende sendte inn sine innspill: 

 Politiet 

 Fylkesmannen i Rogaland 

 Statens vegvesen 

 Haugalandsgruppen av NRRL (radioamatørene) 

 Gassco 

 DuPont Nutrition Norge AS 

 Equinor 

 Heimevernet 

Det er i rapporten ikke gjort rede for de ulike innspilla, men det er utarbeidet en egen rapport for 
høringen.  

Møter mellom beredskapskoordinatorer på Haugalandet er blitt brukt for å drøfte felles 
problemstillinger, 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.  
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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.  

Nivå-hierarki 
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. På den annen side kan en «opphopning» av tilfeller som på et lavere nivå bli en kommunal 
krise fordi de krever samordning av ressurser og informasjonsinnsats. Når en jobber med ROS-
analyse er det derfor viktig å være seg bevisst på hvilket nivå en analyserer. 

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 Karmøys avgrensning 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. Derfor har kommunen utviklet et eget verktøy for 
risikokartlegging på virksomhetsnivå.  

Risikomatrisen/vurderingsgrunnlag  
Ved å multiplisere tall for sannsynlighet og konsekvens, får vi risikoverdien for den vurderte 
hendelsen eller trusselen. Ut fra gjeldende «akseptkriterier" (se nedenfor) kan en da fordele 
hendelsene mellom grønt (normal risiko), gult (betydelig risiko) og rødt (uakseptabel risiko):  

  Lite sannsynlig Noe sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig 

Ubetydelig  2 6 10 14 
En viss fare  4 12 20 28 

Alvorlig  6 18 30 42 
Kritisk  8 24 40 56 

Katastrofalt  10 30 50 70 
Matrisa viser hvordan ulike risikoverdier får ulike farge. Risikoverdi på inntil 15 gir 

grønn farge, mellom 15 og 35 gir gul og over 35 gir rød.  

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 

Akseptkriterier  
Med akseptkriterier menes ikke en etisk forutsetning om at en visse risikoer kan aksepteres, 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 15 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 15 og 35 komme ut med gul farge.  

Uakseptabel risiko – en risiko der hendelser er så store at ytterligere ressurser og bistand må 
tilføres. Røde risikoer vil være de som har en risikoverdi på mer enn 35. 

Forebyggende tiltak må vurderes i hvert tilfelle. Beredskapstiltak som iverksettes bør vurderes 
kritisk ut fra kost/nytte, og ses i sammenheng med ønsket/oppnåelig grad av risiko.  

Usikkerhet og avgrensninger 
En matematisk oppstilling av risikoene er beheftet med stor grad av usikkerhet. Konsekvenser av 
en handling er det rimelig sjanse for å anslå. Forekomsten av hendelser som kan ramme en norsk 
kommune, er det imidlertid vanskelig å finne relevante og pålitelige tall for. Derfor må 
risikomatrisene også tas med en god klype salt.  

Det er med andre ord behov for en skjønnsmessig vurdering av risikoene. 

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 kan 
derfor ikke anses som uttømmende for alle forhold i kommunen.  
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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 
beskrivelse av opplevd risiko lavere nivå. Det innebærer at analysen ikke tar opp i seg 
internkontroll- eller HMS-risikoer, og heller ikke risikoer som begrenser seg til for eksempel en 
enkelt virksomhet.    

Bow tie 
Karmøy kommune legger den såkalte bow tie-modellen til grunn for sin stilnærming til 
risikohåndtering og beredskap. Den der godt illustrert på denne måten:  
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Vurdering 
Risiko og sårbarhet er et komplekst samspill av sannsynlighet og konsekvens. Det er 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. Det 
gjøres tradisjonelt ved hjelp av risikomatriser der sannsynlighet og konsekvens tallfestes og ganges 
med hverandre.  

Holder vi oss til de tallmessige vurderingene av sannsynlighet for og konsekvens av de hendelsene 
som er vurdert i ROS-analysen, kan vi summere opp i grafiske framstilling til høyre. Den baserer 
seg på vurdering av følgende hendelser:  

 
Talla i figuren henviser til følgende vurderte hendelser: 1) Flom/flo med alvorlige konsekvenser for mange menneskers 
liv og helse, 2) Skogbrann med spredning til bebyggelsen, 3) Omfattende influensa som slår ut deler av tjeneste- og 
beredskapsapparatet, 4) Tunnel-ulykke som involverer tankbil og/eller buss, 5) Fly som havarerer under oppstigning 
eller landing, 6) Deler av bygg blir ødelagt som følge av ekstremt sterk vind under arrangement, 7) Brann i bobiler 
eller båter som ligger tett, 8) Havari av større cruiseskip utenfor Karmøy med betydelig personskade, 9) Eksplosjon i 
tankanlegg for bensin/diesel, 10) Smitte av svinebesetning med MRSA, 11) Lekkasje i gassrørledning med påfølgende 
antenning/eksplosjon, 12) Sammenbrudd i atomgjenvinningsanlegget i Sellafield, 13) Brann i sykehjem med alvorlig 
personskade, 14) Brann i forsamlingslokale, 15) Brann i trehusbebyggelsen i Skudeneshavn, 16) Mangel på livsviktige 
medisiner på sykehjem, 17) Mangel på sentrale matvarer i mer enn tre døgn, 18) Bensinmangel i hele Rogaland i mer 
enn tre døgn i en kald periode, 19) Spredning av bakterier, virus eller parasitter fra høydebasseng, 20) Brann i tre 
eller flere renovasjonsbiler, 21) Strømstans på hele Haugalandet i mer enn ett døgn i en kald periode, 22) Brudd på 
telesamband i mer enn 12 timer, 23) Terroristangrep (fysisk), 24) Trussel med våpen på skole, 25) Dokumenter med 
følsomme personopplysninger når offentligheten.  
 

Det er imidlertid ikke mulig å «regne seg fram til» rett svar på beredskapsutfordringene i en 
kommune. Enhver 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. 

Ut fra en omfattende prosess med å kartlegge risikoer og sårbarhet, er det rådmannens oppfatning 
at dette er de risikoene som i nærmeste framtid først og fremst får vår oppmerksomhet i form av 
planlegging, øving og tiltak: 
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 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) 

Rådmannen ser ellers behov for ytterligere å understreke betydningen av framtidige risikoer i 
arealplanleggingen. Det gjelder særlig med to innfallsvinkler: 1) Konsekvenser av klimaendringer, 
blant annet havnivåstigning og fare for flom og 2) Sikkerhets- og hensynsoner rundt 
storulykkebedrifter og andre risikoobjekter.  

Det er ikke nok å ha oppmerksomhet om enkeltrisikoer. En må også se hvordan ulike hendelser 
kan utløse eller på annen måte påvirke hverandre. 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 aldri kan bli god nok, Karmøy må anses for å være en 
robust kommune med god beredskap mot større uønskede hendelser. Blant 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 2020 
Vibeke Vikse Johnsen 
Rådmann 

 
 


