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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/79 -8

Arkiv:

033

Saksbehandler: Rita Molberg
Dato:
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04.09.2019
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Referatsaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fra Nordkalottsenteret AS – referat fra generalforsamling
Fra Nordkalottsenteret AS – referat fra ekstraordinær generalforsamling
Fra Troms fylkeskommune – saksprotokoll Bredbåndsfylke Troms - eierskap
Fra Nordfjeldske Kontroll AS - rapport vedrørende salgs, skjenke og røykekontroller
Fra Hallgeir Naimak – vedrørende skjenke og serveringsbevilling
Fra skatteoppkreveren – periodisk oppgjør fra juni, juli og august 2019

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Arkivsaknr:

2018/398 -47

Arkiv:
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Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
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28.08.2019
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Utvalgssak
47/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
04.09.2019

Økonomirapport 2. kvartal 2019

Saksopplysninger
Det er gjennomført budsjettkontroll for 2. kvartal 2019
Budsjettet er i all hovedsak fordelt med like beløp på hver måned, med unntak av visse inntekter
som har en særskilt fordelingsnøkkel, samt lønnskostnaden
Sykefravær 2. kvartal 2019
Sykefraværsrapporten er ikke 100 % klar, men det ligger an til et fravær på ca 6,25 % i andre
kvartal 2019. I samme periode i 2018 var tallet 8,96 %
Regnskap pr 30.06.2019
1.0 Politisk styring
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
255 967
409 680
153 713
Øvrige utgifter
901 983
712 016
-189 967
Inntekter
Netto
1 157 950
1 121 696
-36 254

Avviket skyldes i all hovedsak at driftstilskudd regionrådet er betalt for hele året, samt at det er
noe skeiv belastning på lønnsposten i forhold til budsjett som skyldes at det ligger inne noe
godtgjørelse til ordfører som tidligst blir å belaste regnskapet før etter valget.
1.1 Sentraladministrasjonen
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
4 436 402
4 143 981
-292 421
Øvrige utgifter
2 171 025
2 025 623
-145 402
Inntekter
-423 533
-12 500
411 033
Netto
6 183 894
6 157 104
-26 790
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På kostnadssiden er overskridelsene knyttet til vikarbruk i lønnsavdelingen, samt lisenser med
årsfaktura. På inntektssiden er det sykelønnsrefusjoner som gir et positivt utfall som følge av
stort sykefravær.
1.2 – Oppvekst og kultur
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
21 529 115
19 987 172 -1 541 943
Øvrige utgifter
7 449 613
6 844 451
-605 162
Inntekter
-5 601 638
-3 868 455
1 733 183
Netto
23 377 089
22 963 168
-413 921

Stort avvik på lønnssiden. Det som ikke dekkes av avvik på inntektssiden kan tilskrives at
regnskapet er belastet med for mye pensjonskostnader. Dette rettes opp gjennom lønnssystemet
når avregning foreligger.
1.3 Helse og omsorg
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
34 044 173
35 338 542
1 294 369
Øvrige utgifter
8 108 830
9 526 565
1 417 735
Inntekter
-13 673 317
-12 116 622
1 556 695
Netto
28 479 685
32 748 485
4 268 800

Stort positivt avvik på flere fronter, må sees i sammenheng med endringer i tjenester som ikke er
tatt inn i budsjettet, og som det er forventet skal gi en innsparing.
1.4 Næring
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
1 559 385
1 025 007
-534 378
Øvrige utgifter
880 870
1 776 614
895 744
Inntekter
-776 773
-2 512 768 -1 735 995
Netto
1 663 482
288 853 -1 374 629

Stort negativt avvik. Avdelingen er i stor grad finansiert med eksterne midler, både
prosjektmidler og konsesjonsavgift. Dette er midler som ikke kommer før mot årets slutt.
1.5 Konsesjonskraft
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
Avvik
2 840 267
2 146 758
-693 509
-4 181 959
-3 488 450
693 509
-1 341 693
-1 341 692
1

I balanse totalt, da overskytende hele tiden settes av mot disposisjonsfond som budsjettert
1.6 og 1.7 Driftsetaten
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
6 790 464
6 723 395
-67 069
Øvrige utgifter
8 721 226
8 515 039
-206 187
Inntekter
-6 609 331
-7 121 143
-511 812
Netto
8 902 359
8 117 291
-785 068

Avvik på flere underavdelinger, men det er spesielt innenfor vintervedlikehold vei det er den
store overskridelsen som kan forklare hele avviket. Øvrige avvik er av betydelig mindre art og
går opp i opp.
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1.9 Finansiering
Regnskap
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Budsjett
Avvik
924 657
924 657
7 784 963
7 599 310
-185 653
-89 889 960
-90 839 233
-949 273
-82 104 997
-82 315 266
-210 269

Avviket skyldes periodiseringen av rammeinntektene. Budsjettposten under lønn skal fordeles
på øvrige kapittel så fort lønnsoppgjøret foreligger.

Sammendrag
Som nevnt under oppvekst og kultur så vil det foretas en korrigering av pensjonskostnaden som
virker å være alt for høy sammenlignet med mottatte fakturaer fra pensjonsselskapene. Det slår
spesielt ut for lærerne/skolene da avviket er størst for Statens Pensjonskasse, og noe mindre for
KLP som er pensjonsselskap for øvrige ansatte.
Totalt sett er det økonomisjefens oppfatning at det jobbes godt i avdelingene med budsjettet,
samt at det hele tiden letes etter gode muligheter til å gi et bedre eller like bra tilbud til en lavere
kostnad. Spesielt det å bli mer effektive er viktig når vi ser folketallsutviklingen i kommunen.
Rådmannens innstilling
Økonomirapporten tas til etteretning
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/398 -46

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

28.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
48/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
04.09.2019

Budsjettregulering september 2019

Saksopplysninger
Med bakgrunn i nye behov fremmes det sak om budsjettregulering. Saken fremmes etter § 13 i
kommunelova, da kommunestyret ikke har planlagt møte før i november
Vurdering
Honorar til planlegger
Kommunens planlegger er ute med foreldrepermisjon resten av året. For å få gjennomført
planlagt planarbeid søkes det formannskapet om økning med kr 300.000 til konsulentbruk
innenfor ansvar 625 plansaksbehandling. Behovet delfinansieres med kr 170.000 i forventet
mottatt refusjon fra NAV, slik at netto økning i budsjett blir kr 130.000
Finansiering av lærer på topp.
For første halvår 2019 ble det i møtet bevilget kr 300.000 til hver skole som følge av at forutsatt
finansiering, sykepengerefusjoner, ikke har nådd budsjett. Det er ingenting som tyder på at
sykefraværet på skolene skal ta seg opp slik at det søkes om samme beløp, totalt kr 600.000 for
2. halvår
Rådmannens innstilling
1
2
3

Formannskapet bevilger kr 300.000 i økning plansaksbehandling
Formannskapet bevilger kr 600.000 til lærer på topp i skolene
Finansieres med kr 170.000 i NAV-refusjoner og kr 730.000 fra disposisjosnfond
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/215 -199

Arkiv:

Q14

Saksbehandler: Steinar Engstad
Dato:

23.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
04.09.2019

Tilleggsfinansiering asfaltarbeider veier og plasser i 2019. Vedtak i medhold
av kommunelovens § 13.
Henvisning til lovverk:
Saksopplysninger
Asfalteringsprogrammet i 2019 omfatter følgende veier:
Skibotn: Sommersetlia, Industriveien og Skoleveien med g/s vei ved skolen.
Elvevoll: Råa, gang/sykkelvei fra Råa – Vestersiasenteret og veikryss Langdalsveien/fv 868.
Sum veier ca 2300 m
Sum gang-/sykkelvei ca 450 m.
Opsjon asfaltering 2019: Johan Beck-veien, Hottiveien og boligfeltvei i Apaja forutsatt
budsjett. Opsjonen omfatter de deler av veiene som ligger på kommunens eiendom, evt innenfor
kommunens festeområde, ikke innenfor privat eiendom.
Tilleggsasfaltering vedtatt: Nordkalottsenteret,. jfr formannskapsvedtak 2018, ca 400 m2.
Mulig tillegg for Tesla ladestasjon: 190 m2.
Budsjett 2019 kr 5.78 mill. Regnskapsført forbruk til og med mai 2019: kr 48.000
Revidert kostnadsoverslag: Sommersetlia, Industriveien, Skoleveien med g/S-vei og veiene på
Elvevoll:
Mottatt faktura for juni/juli:
kr 1.697.000 inkl mva.
Arbeider august + sept:
kr 2,700.000 «
«
Asfaltkostnader
kr 2.600.000 «
«
Sum kostnader
kr 6.997.000 «
«
Asfaltering Nordkalottsenteret
kr 400.000 «
«
Sum kostnader vedtatte prosjekt
kr 7.397.000 inkl mva
Manglende budsjett:

Ca 1.700.000

8

Vurdering
Asfalteringskostnadene for Sommersetlia, Industriveien, Skoleveien og veiene på Elvevoll vil
bli ca 1,7 mill kr høyere enn budsjett. Tilleggskostnadene søkes inndekket med
budsjettregulering ved økt låneopptak. Alternativet er å stanse deler av asfalteringen i 2019 og
fullføre årets prosjekt i 2020. Ettersom forarbeidene allerede er gjort er det mest hensiktsmessig
å fullføre asfalteringen i inneværende år. Ved en utsettelse vil det være nødvendig å gjenoppta
deler av forarbeidene, noe som fører til unødige økte kostnader. Asfalteringsprisene i 2019 er de
samme som i 2018. Ved en utsettelse av asfalteringen til 2020 må det påregnes at
asfalteringsprisene øker med minimum prisstigningen regnet fra 2018.
Opsjonen på asfaltering av Hottiveien, Johan Beck-veien og boligfeltvei i Apaja utgjør
tilsammen ca 600 m vei på kommunal eiendom. Dersom man tar med de deler av veiene som
ligger utenfor kommunens eiendom øker lengen med ca 170 m. Forarbeider og asfaltering av
disse veiene vil i 2019 koste ca kr 1,6 mill eks private veier eller ca kr 2 mill inkl private veier.
Storfjord formannskap bes tilleggsbevilge minimum kr 2.000.000 til asfalteringsprosjektet i
2019, Dersom formannskapet ønsker å asfaltere veier med opsjon, er det nødvendig å øke
budsjettet med ytterligere 2 mill, inkludert asfaltering av private veier.
Rådmannens innstilling
Storfjord formannskap tilleggsbevilger kr 2 mill til prosjekt 142 «Asfaltering ihht
asfalteringsplan.»
Budsjettdekning: Låneopptak.
Dette vedtak er gjort i medhold av kommunelovens § 13 med begrunnelse i at dersom
asfalteringen ikke fullføres i år vil utsettelse til 2020 medføre ekstra kostnader i nye forarbeider
og økte enhetspriser for asfalteringen. Saken kan heller ikke utsettes til kommunestyret har møte
ettersom asfalteringen avsluttes i uke 37, dvs i tiden 9.9.-13.9.
Asfaltering av Hottiveien, Johan Beck-veien og boligfeltvei i Apaja forsøkes innarbeidet i
budsjett 2020.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1 -36

Arkiv:

X20

Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

25.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
50/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
04.09.2019

Revisjon av Helhetlig Ros analyse Storfjord kommune - politisk godkjenning
Henvisning til lovverk:
Innføringen av sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) gir
kommunen nye lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunens plikter etter
forskrift er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur
ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er
i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens
sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhets arbeidet
på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø
og materielle verdier. Det følger av forskrift at kommunen skal ha:




En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. § 2
Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, jf. § 3
En overordnet beredskapsplan, jf. § 4

Sektor- og særlover
Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav på fagog sektorområdene. Eksempler på slike områder er helse og sosial, vannforsyning og matsikkerhet,
brann og redning og flere.
Plan- og bygningsloven
Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge
risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”, jf. pbl § 3-1, h.
Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging gjennomføres risiko- og
sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3. Det er også viktig å påpeke at den helhetlige ros-analysen skal legges til
grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i planer etter pbl.
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Saksopplysninger
Storfjord kommune gjennomførte en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse der vi kartla, systematiserte
og vurderte sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe, og hvordan disse kan påvirke
kommunens daglige virke, tjenesteleveranse og befolkningen. Den helhetlige ROS-analysen ble
egengodkjent av kommunestyret 22. juni 2016.
Etter en tilsyn fra Fylkesmannen, og som et resultat av egen revisjon, har kommunen gjort en revisjon av
analysen. Verden går videre, og hendelser som vi satte som rød i 2016 kan nå i 2019 være gul eller
grønn. Under tilsynet fra FM kom det kun noen merknader og anbefalinger til endringer i HROS. Disse
er hensyntatt i revidert utgave.
Helhetlig ROS skiller seg fra andre sektoranalyser i kommunen ved at det er de «store» hendelsene som
er i fokus. Dette er hendelser som går utover ordinær kapasitet, og/eller omfatter flere ansvarsområder.
Analysen skal ha et helhetlig perspektiv ved at gjensidigheter innenfor kommunens ansvarsområder blir
berørt. Analysen skal også synliggjøre kommunens viktige samordningsrolle, fremme kommunens
samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens ansvarsområder, og samarbeidet med eksterne
aktører.
Revisjon av HROS har blitt gjennomført gjennom et mandat vedtatt av Formannskapet 18. juni 2015.
Prosjektgruppen er sammensatt av medlemmer fra alle etater samt «kriseledelsen». I utgangspunktet er
hendelsene som ble tatt med i HROS blant annet kommet frem etter møte med Beredskapsrådet og som
innspill fra Fylkesmannen og de berørte etater.
Analysearbeidet har vært gjort der hendelsene «hører hjemme» og på et bredt grunnlag. I tillegg er disse
kommunisert ut til formannskapet, diskutert i prosjektgruppen og vurdert av Fylkesmannen. Innspillene
herfra blir tatt med videre.

Vurdering
Helhetlig ROS-analyse for Storfjord kommune har vært gjenstand for tilsyn fra Fylkesmannen. Det var
her stort sett positive tilbakemeldinger. De kom med noen merknader og anbefalinger som vi har tatt til
følge. Kommunen har også gjort en ny vurdering av hendelsene, og noen har fått en korrigering av
sannsynlighet og/eller konsekvens. Risikoen er som vi vet produktet av disse to faktorene. Det er også
blitt tatt med en ny hendelse «Bortfall av EKOM» (elektronisk kommunikasjon). Dette etter anbefaling
fra Fylkesmannen.
Handlingsplan for å lukke de «hendelsene» ligger bakerst i analysen. Her er det hendelser som er grønn,
gul og rød. Flere av disse som er fremkommet krever ressurser. Dette vil bli belyst i forbindelse med
budsjettarbeidet.
Storfjord kommune har en frist fra Fylkesmannen som går ut i begynnelsen av oktober for å dokumentere
reviderte utgaver av HROS og overordnet beredskapsplan. Det er ikke satt opp kommunestyremøte før
etter dette.
Rådmann anbefaler derfor at denne saken blir vedtatt i henhold til § 13 i kommuneloven.

Rådmannens innstilling




Revidert utgave av Helhetlig ROS-analyse for Storfjord kommune egen godkjennes av
Storfjord formannskap med følgende innspill/endringer:
1.
2.
....
Videre revisjoner av HROS godkjennes av rådmann i lag med kriseledelsen.
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HELHETLIG ROS-ANALYSE
M/OPPFØLGINGSPLAN
FOR

STORFJORD KOMMUNE

Storfjord kommune
Vedtatt av kommunestyret den 22. juni 2016
Revisjon: Godkjent av Formannskapet 4. september 2019
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1.0 INNLEDNING
1.1 Om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Storfjord gjennomførte en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2016. Her ble det kartlagt,
systematisert og vurdert sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse
kan påvirke kommunens daglige virke, tjenesteleveranse og befolkningen. Den helhetlige ROSanalysen skal forankres i kommunestyret. Full revisjon er gjort i 2019 og foreligger i dette dokument.
Helhetlig ROS skiller seg fra andre sektoranalyser i kommunen ved at det er de «store» hendelsene
som er i fokus. Dette er hendelser som går utover ordinær kapasitet, og/eller omfatter flere
ansvarsområder. Analysen skal ha et helhetlig perspektiv ved at gjensidigheter innenfor kommunens
ansvarsområder blir berørt. Analysen skal også synliggjøre kommunens viktige samordningsrolle,
fremme kommunens samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens ansvarsområder, og
samarbeidet med eksterne aktører.

1.2 Bakgrunn
Lovpålagt oppgave
Innføringen av sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) gir
kommunen nye lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunens plikter etter
forskriften er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.
Lovkrav og grunnleggende prinsipper
Kommunens ansvar og oppgaver følger delvis av lover og forskrifter (se kapitel 1.3) og delvis av de
fire grunnleggende prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge:
 Ansvarsprinsippet innebærer at den myndighet, virksomhet eller etat som har det daglige ansvaret
for et område, sektor eller tjeneste, også har ansvar for forebyggende tiltak,
beredskapsforberedelser og deltakelse i krisehåndtering.
 Likhetsprinsippet tilsier at det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i
normalsituasjon og i krise.
 Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.
 Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for
å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging,
beredskap og krisehåndtering.

1.3 Lov- og forskriftskrav
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt1
Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk
infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet
eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens
sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av
liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Det følger av forskriften at kommunen skal ha:

1

Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, jf. lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10.
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En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2, jf. § 2
Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid3, jf. § 3
En overordnet beredskapsplan4, jf. § 4

Sektor- og særlover
Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav på
fag- og sektorområdene. Eksempler på slike områder er helse og sosial5, vannforsyning og
matsikkerhet6, brann og redning7 og flere.8
Plan- og bygningsloven
Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging ”fremme samfunnssikkerhet ved å
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. ”,
jf. pbl § 3-1, h. Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging gjennomføres
risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3. Det er også viktig å påpeke at den helhetlige ros-analysen
skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i planer etter pbl.

1.4 Formål
Formålet med kommunal beredskapsplikt og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS) er
å sikre et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorene i
kommune. Ved å utarbeide en helhetlig ROS oppnår kommunen økt bevissthet om og oversikt over
risiko og sårbarhet i egen kommune. Helhetlig ROS skal:
- Gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen
- Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen
- Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer
- Gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen
- Identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger
- Gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap
- Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og fylkes
ROS

1.5 Hva kjennetegner en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Større uønskede hendelser
Analysen omfatter hendelser som har en karakter og et omfang som gjør at kommunens kriseledelse
blir involvert. Slike uønskede hendelser som skal analyseres er:
2

ROS-analysen skal oppdateres minimum hvert fjerde år og for øvrig oppdateres ved endringer i
risikobildet, jf § 6.
3
På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen:
a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet.
b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling (pbl)
4
Overordnet beredskapsplan skal minimum oppdateres en gang i året, jf § 6.
5
Lov om helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv.
6
7

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og drikkevannsforskriften
Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

8

Kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevernloven, strålevernloven, vannressursloven,
forurensningsloven, vannressursloven m.m.
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-

uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser
uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever samordning
uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære
rutiner og redningstjeneste og som krever etablering av kommunens kriseledelse
uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen

Formelle krav til innhold
Analysen skal som et minimum omfatte:
- Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen
- Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
- Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
- Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
- Behovet for befolkningsvarsling og evakuering
Formelle krav til deltakelse
Forskriften setter krav til hvem som skal delta og involveres i utarbeidelsen av den helhetlige ROSanalysen. Jf. § 2, fjerde ledd har kommunen en plikt i å påse at relevante offentlige og private aktører
inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen. Det vil si at analysen skal gjennomføres i
et tverrfaglig samarbeid mellom fagpersoner og ansvarlige aktører på ulike fagfelt – både private og
offentlige. Analysen skal behandles av kommunestyret, jf. § 3, andre ledd.
Analysen er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og deres
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Analysen gir også en oversikt
over risiko og sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområdene i kommunen og
andre i deres arbeid med samfunnssikkerhet.
Plan for oppfølging og rapport
Med utgangspunkt i funnene fra helhetlig ROS utarbeider prosjektgruppen et forslag til plan for
oppfølging. Denne skal sammen med helhetlig ROS behandles av kommunestyret. Planen er styrende
for kommunens helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeid, og inneholder målsettinger,
strategier og tiltak for utvikling av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap de neste
fire årene. Planen skal revideres årlig.
Planen er styrende for kommunens oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap i planlegging etter
plan- og bygningsloven, økonomi- og budsjettplan, samt beredskapsplanverk.
Plan for oppfølging skal redegjøre for de tiltak som er identifisert i helhetlig ROS. Dette kan være
tiltak for og:
- Forebygge
- Styrke beredskap og krisehåndteringsevne
- Øke kunnskap
- Forslag til mer detaljerte analyser på sektornivå
Resultatene fra helhetlig ROS skal også være dokumentert i en rapport. Rapporten skal inneholde en
oppsummering av risiko og sårbarhet i kommunen og de anbefalte tiltakene. Plan for oppfølging bør
derfor inngå i rapporten, det samme gjelder kommunebeskrivelsen.
Før rapporten vedtas, sendes den på høring til interne og eksterne aktører som har vært involvert i
arbeidet med helhetlig ROS.
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1.6 Definisjoner
Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhet defineres som den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for
påkjenninger9. Begrepet samfunnssikkerhet omfatter alle typer påkjenninger (kriser og ulykker) som
samfunnet kan utsettes for. Tiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse og tiltak for
å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner omfattes av begrepet.
Risiko
Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerhet knyttet til
dette10. Begrepet risiko uttrykker fare (sannsynlighet) for tap av verdier (konsekvens). Verdiene det
her er snakk om er liv og helse, miljøverdier, materielle verdier, kritiske samfunnsfunksjoner,
omdømme osv. Risiko kan angis som en konkret tallstørrelse (kvantitativ metode) eller beskrives med
ord (kvalitativ metode).
Sannsynlighet
Sannsynlighet er mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe, angitt som
innenfor hvilket tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap11.
Sårbarhet
Sårbarhet defineres som de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket
hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har
inntruffet12.
Kritiske samfunnsfunksjoner
Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta befolkningens
sikkerhet og trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens grunnleggende behov. Eksempler
på slike kritiske samfunnsfunksjoner er forsyning av mat og medisiner, ivaretakelse av behov for

husly og varme, forsyning av energi, forsyning av drivstoff, nød og redningstjeneste etc13.
Forebygging
Forebygging handler først og fremst om tiltak for å redusere sannsynligheten for at en uønsket
hendelse skal inntreffe.
I noen tilfeller er det ikke mulig å redusere sannsynligheten, f.eks. for ras og flom, og forebygging
handler her om å redusere konsekvensene, f.eks. unngå bygging i ras- og flomutsatte områder. Også
det generelle beredskapsarbeidet handler om å redusere konsekvensene av en krise eller ulykke, men
dette omtales som beredskap, jf. definisjon nedenfor.
Beredskap
Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede
hendelser på best mulig måte.
Uønskede hendelser
Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på
helse, miljø og materielle verdier.

9

Kilde: St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet.
Kilde: DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.
11
Kilde: DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.
12
Kilde: DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, her hentet fra NOU 2000:24.
13
For en mer utfyllende liste, se s. 18 i DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.
10
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2 PLANLEGGING OG FORARBEID
2.1 Beskrivelse av kommunen
Storfjord kommune med sine 1840 innbyggere ligger geografisk plassert innerst inne i Lyngenfjorden.
Kommunen er trespråklig, og har da også som slagord «Samhold styrker». Kommunegrensene går mot
Lyngen i nord, Kåfjord i nordøst, Balsfjord og Målselv i sør og Tromsø i vest. I tillegg grenser
Storfjord kommune mot Finnland (Enotekio) i sør/sørøst og Sverige (Kiruna) i sør.
Storfjord kommune har gjennomført en revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). Denne skal da gi et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen pr. d.d., og i
henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom denne analysen skal da
kommunen ha kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheter og konsekvenser av uønskede
hendelser og hvordan disse kan påvirke kommunen og dens tjenester.
Det er flere forhold i kommunen som medfører robusthet, blant annet god tilgang til
beredskapsressurser, god redundans (flere uavhengige løsninger) i vei- og el-infrastruktur med
alternative omkjøringsveier, havn, nærhet til flyplass og større sentra.
Storfjord kommune har et nødstrømsaggregat med full effektdekning på Åsen omsorgssenter. Det er
også planlagt nødstrømsaggregat på helsehuset og på rådhuset. På rådhuset skal denne dekke
servicetorg, beredskaps rom, kantine og andre nødvendige objekter.
Det er også en del forhold som medfører sårbarhet i kommunen. Kommunen ligger nær finskegrensen
og dette gjør kommunen mer sårbar for grenserelaterte problemstillinger som smitte, uønsket gods på
vei, ulovlig innvandring og en definert strategisk innfartsvei ved en potensiell militær trussel.
Transport årene gjennom kommunen (E6/E8/RV868) medfører sårbarhet for hendelser med farlig gods
på vei og trafikkulykker. Vi har ingen store industribedrifter, men har Skibotn kraftverk med
damanleggene og fare for dambrudd her. Ellers har vi rasfare i deler av kommunen som også er et
trusselbilde. Fjellskred fra Nordnes- og/eller Revdalsfjellet, som da ligger i Kåfjord kommune, er også
et potensielt risikomoment.
Ekstremnedbør og andre klimarelaterte hendelser kan medføre hyppigere flom- og skredhendelser.
Dette kan også ramme drikkevannet som ras og skred inn i drikkevannreskildene. Storfjord kommune
er også utsatt for skadeflom i Skibotnvassdraget og i Signaldalselva. Her har vi også en del marine
avsetninger som kan resultere i leirras.

Fjellskred fra Nordens og Revdalsfjellet
Det er utarbeidet en egen beredskapsplan for Nordnes fjellskred. Denne hendelsen er derfor ikke
medtatt i denne ROS-analysen. Planen er under revisjon og et utkast skal være klar innen utgangen av
2019. For Revdalfjellet er det ikke laget en plan. Det er gjennomført et omfattende arbeid knyttet til
overvåkning og varsling av fjellpartiene. NVE har ansvaret for dette arbeidet. Beredskapsplan Nordnes
Fjellskred ivaretar alle områder knyttet til dette senarioet. Herunder varsling under normaltilstand,
varsling ved bevegelse (grønn, gul eller rødt), kommunikasjon og informasjon, evakueringsplaner og
praktisk evakuering.

2.2 Mandat
Styringsgruppens og prosjektgruppens mandat fremgår av rådmannens notat av 18. juni 2015.
Mandatet er vedtatt i Storfjord formannskap 18. juni 2015. Styringsgruppen for prosjektet er
formannskapet i Storfjord kommune.

2.3 Organisering og deltakelse
Oppdragsgiver/eier
Kommunens politiske ledelse.
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Definisjon
Det er formulert risikoreduserende tiltak knyttet til uønskede hendelser som kommunen har et ansvar
for å forebygge (sannsynlighetsreduserende) eller ha en beredskap for (konsekvensreduserende).
Tiltakene, og ansvar for oppfølging av disse er satt opp under hver analyserte hendelse. ROS-analysen
er politisk forankret og er i hovedsak utført på et overordnet nivå. Derfor må en i enkelte tilfeller, og i
ulike kommunale sektorene, følge opp denne ROS-analysen gjennom det daglige arbeid med egne
risikovurderinger og risikostyring. Dette innebærer å utarbeide ROS-analyser for sitt
virksomhetsområde, og å forebygge uønskede hendelser gjennom internt planverk, arbeidsinstrukser,
og ivaretakelse av en god sikkerhetskultur.
Styringsgruppen
Styringsgruppa har bestått av medlemmer av Formannskapet i Storfjord kommune. Ansvaret til
styringsgruppa fremgår av mandatet.
Prosjektleder
Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis og være
prosessleder i analysearbeidet. Prosjektleder har også hatt som oppgave å presentere resultatene fra
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens
ledelse. Prosjektleder har vært plan- og driftssjef.
Prosjektgruppen
Prosjektgruppen som var satt under utarbeiding av 1. utkast er endret. De opprinnelige har hatt ansvar
for å planlegge, gjennomføre analysen og utarbeide forslag til plan for oppfølging. Gruppa som er
nevnt under har vært delaktig under revisjon: Prosjektgruppen har bestått av:
Avdelingsleder helse:
Etatsleder for oppvekst:
Avdelingsleder forebyggende:
Brannmester:
Plan- og driftssjef:
Rådmann:

Ann-Monica Wingstad
May Tove Lilleng
Anne Lena Dreyer
Rolf Vidar Olsen
Trond Arne Hoe (prosjektleder)
Trond Roger Larsen

Generell deltagelse
Kommunens ulike etater og ledelse har forpliktet seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i
prosjektet. Relevante offentlige og private aktører har vært invitert med i arbeidet med
gjennomføringen av 1. utkast. Følgende grupper og personer har deltatt i arbeidet:
Beredskapsrådet – Kriseteamet – Kriseledelsen – Brannkorpset – Etatsledere og andre interne og
eksterne deltakere.
Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for
kommunestyret og følge opp plan for oppfølging

2.4 Metode
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å kartlegge risiko
innenfor et nærmere definert system, som i dette tilfelle er Storfjord kommune. I denne analysen
beregnes risikoen som en konkret tallstørrelse (kvantitativ metode).
Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til (ytrer seg) om
risikoforhold i kommunen slik at nødvendige tiltak blir identifisert og prioritert. En ferdig ROSanalyse med tilhørende handlingsplaner og beredskapsplaner skal være levende dokumenter som
revideres min. en gang i året. Dette danner derfor grunnlaget for det videre arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap i Storfjord kommune.
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Sannsynlighetsvurdering14
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet
(hendelsesfrekvens). Sannsynlighetsvurderingen bygger på historiske data, ulykkesstatistikk,
lokalkunnskap/erfaringer, ekspertvurderinger, farekartlegging og utviklingstrender.
Sannsynlighet (S) for at hendelse vil skje er satt opp i 5 kategorier. Nedenstående skjema er satt opp
med sannsynlighet, vekttall og forventet frekvens.

Sannsynlighet

Kategori Tidsintervall

Svært lav

S1

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år. <0,1 % sannsynlighet pr år

Lav

S2

1 gang i løpet av 100 til 1000 år. 01,-1 % sannsynlighet pr år

Middels

S3

1 gang i løpet av 50 til 100 år, 1-2 % sannsynlighet pr år

Høy

S4

1 gang i løpet av 10-50 år. 2-10 % sannsynlighet pr år

Svært høy

S5

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år, >10 % sannsynlighet pr år

Sårbarhetsvurdering
Det er gjort en vurdering av om kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt som følge av den uønskede
hendelsen, og hvor sårbare disse berørte funksjonene er for hendelsen. Dersom hendelsen medfører
svikt i en eller flere slike samfunnsfunksjoner, vil dette kunne endre konsekvensen av hendelsen.
I en slik sårbarhetsvurdering kan man spørre seg følgende spørsmål:
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt av den uønskede hendelsen?
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner er kommunen avhengig av for å håndtere den uønskede
hendelsen?
- Hvilke konsekvenser vil bortfall av funksjonen ha for:
o Andre kritiske samfunnsfunksjoner
o Kommunens håndtering av den uønskede hendelsen, herunder kommunens evne til å
opprettholde og gjenoppta sin virksomhet
o Samfunnsverdiene (se tabell 1 i DSBs veileder)

14

Sannsynlighetskategoriene kan flyttes alt etter konsekvenser i den gitte kommunen. Det er opp til kommunene
selv å justere og velge denne.
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Konsekvensvurdering
Samfunnsverdier og konsekvenstyper
Konsekvensene systematiseres i de fire samfunnsverdiene under. Både de direkte og indirekte
konsekvensene av den uønskede hendelsen skal vurderes. Direkte konsekvenser skjer som følge av
hendelsen, mens de indirekte konsekvensene skjer som følge av svikt i de kritiske
samfunnsfunksjonene

BEFOLKNINGENS SIKKERHET OG TRYGGHET
Samfunnsverdier

Konsekvenstyper

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Langtidsskader på naturmiljø
Langtidsskader på kulturmiljø/-minner
Økonomiske tap

Stabilitet
Natur og miljø
Materielle verdier

Konsekvenskategorier15
Begrep

Vekttall

Ufarlig
K1
En viss fare K2
Kritisk

K3

Farlig

K4

Katastrofalt K5

Liv og helse

Natur og Miljø

Ingen personskader
Få og små
personskader
Alvorlige
personskader
Alvorlige skader/12 døde
To eller flere døde

Ingen miljøskader
Mindre miljøskader

Materielle
verdier
< 500 tusen
500 tusen -1 mill.

Omfattende skader på miljøet

1-10 mill.

Alvorlige skader på miljøet.
Andre avhengige systemer
Svært alvorlige og langvarige
Skader på miljøet, uopprettelige
Miljøskader

10 – 50 mill.
Over 50 mill.

15

Konsekvenskategoriene for de ulike konsekvenstypene kan flyttes alt etter konsekvenser i den gitte
kommunen. Det er opp til kommunene selv å justere og velge denne.
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Risikomatrise
Alle identifiserte hendelser gis en tallverdi for sannsynlighet og en tallverdi for konsekvens, jamfør
skalaen ovenfor. På bakgrunn av gitt tallverdi beregnes risikoen (sannsynlighet multiplisert med
konsekvens) og hendelsen får dermed en rangering og plassering i risikomatrisen.

SANNSYNLIGHET

Svært små

Små

Middels

Store

Svært store

Svært høy

S5

Høy

S4

Middels

S3

Lav

S2

Svært lav

S1
K1

K2

K3
KONSEKVENS

K4

K5

Rød:
Høy /uakseptabel risiko – oppfølging og tiltak bør settes inn!
Gul:
Middels risiko – oppfølging og tiltak bør vurderes!
Grønn: Lav /akseptabel risiko
For tiltak som havner på gult/rødt må oppfølging vurderes, da enten som tiltak i beredskapsplanen,
økonomiplan/planlegging eller tiltak som skal håndteres på sektor.
Sammen med bruk av risikomatrisen er det viktig at risikovurderingene av hver hendelse fremkommer
kvalitativt i analyseskjemaene.
Risikoanalysene av de uønskede hendelsene viser uakseptabel risiko (rød sone i risikomatrisen) for xx
av yy hendelser i kategorien liv og helse, xx av yy hendelser i kategorien ytre miljø og xx av yy
hendelser i kategorien samfunnsverdi.
Dette kan forklares med at hendelsene er valgt ut i fra at de skal være av et slikt omfang at det
medfører konsekvenser for og involvering av kommunens kriseledelse. Flere av hendelsene som er
analysert vil også være utenfor kommunens ansvar og kontroll, men kan ramme kommunen ut i fra
dens beliggenhet.

Overførbarhet og følgehendelser
Overførbarhet innebærer at prosjektgruppen vurderer om lignende hendelser som vurderes kan
inntreffe andre steder i kommunen, og ikke bare i ett bestemt område.
I en kommune kan det ofte være snakk om en kjede av hendelser. Risikovurderingen omfatter derfor
eventuelle samtidige hendelser (f. eks storm og brann) og følgehendelser (for eksempel skred som
følge av flom, og strømbrudd som følge av storm).
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3

HELHETLIG ROS-ANALYSE FOR STORFJORD KOMMUNE

Identifisering av uønskede hendelser
På bakgrunn av kommunebeskrivelsen, sektor-analyser/innspill, farekartlegginger, helhetlig risiko
analyse for Troms fylke og de krav som følger av forskrift om kommunal beredskapsplikt, har
styringsgruppa på bakgrunn av forslag fra prosjektgruppa, beredskapsrådet og andre bidragsytere
besluttet at følgende uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser skal være gjenstand for
videre analyse.
Helhetlig ROS-analyse for Storfjord kommune inneholder en gjennomgang av potensielle alvorlige
kriser og ulykker som kan ramme Storfjord samfunnet. Analysen gir et lokalt risikobilde, og er et
kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og deres oppfølging av
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Denne gir også en oversikt over risiko og
sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområdene i kommunen, og andre i deres
arbeid med samfunnssikkerhet.
Oppbygging av den helhetlige ROS-analysen skal i sin konsekvens dekke alle krav i henhold til
forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunen vil, i samarbeid med, og innspill fra,
nabokommunene og eksterne aktører bygge opp og forankre ROS-analysen i kommunen og
kommunestyret. Formannskapet utgjør styringsgruppen i dette arbeidet.
Kommunen gjennom prosjektgruppen, har ledet prosessene og hatt relevante eksterne aktører som
bidragsytere der det har væt behov for dette.
I plenum er de sektorvise analyser gjennomgått. Gjennom en bred innledende fareidentifikasjon ved
utarbeidelse av planen i 2016 ble det identifisert 22 utvalgte hendelser som har blitt gjenstand for en
mer detaljert hendelsesbasert risikoanalyse. Kommunens robusthet og sårbarhet er vurdert spesielt.

3.1 Store ulykker

3.2 Naturhendelser

3.3 Tilsiktede hendelser

3.1.1 Brann i bygning m/ mange
mennesker
3.1.2 Svikt i vannforsyning
3.1.3 Større trafikkulykke på vei
(tungtransport)
3.1.4 Tunnelulykke Larsbergtunellen
3.1.5 Skips- eller båtulykke i
fjordbassenget
3.1.6 Dambrudd Rieppijarvi
damanlegg
3.1.7 Atomulykke
3.1.8 Bortfall av energiforsyning
3.1.9 Akutt luftforurensning

3.2.1 Fjellskred
3.2.2 Steinsprang og steinskred
3.2.3 Snøskred
3.2.4 Jord- flom og sørpeskred
3.2.5 Kvikkleireskred
3.2.6 Ekstremnedbør
3.2.7 Stormflo
3.2.8 Epidemi (epidemi, pandemi
(mennesker, dyr)
3.2.9 Skogbrann/lyngbrann
3.2.10 Bortfall av EKOM

3.3.1. Overgrep og vold i nære
relasjoner
3.3.2 Terror, sabotasje, skytegisselhendelse
3.3.3. Oppståtte katastrofer, ulykker
og kriser
3.3.4. Migrasjon ute av
kontroll

Byggesak/plansak: Hensynstas sektorvis og i planarbeid, byggesak,
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Flere hendelser kan lede til samme svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og eller ha samme
følgekonsekvens (gjensidig avhengighet) og trenger derfor bare analyseres en gang. Nedenfor vises
eksempel på hvordan hendelsen storm kan lede til svikt i kritisk infrastruktur/samfunnsfunksjoner med
følgehendelser. Man bør derfor se på samtidige hendelser (f. eks storm og brann) og følgehendelser
(for eksempel skred som følge av flom, og strømbrudd som følge av storm).

Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser (Analyse)
Det er gjort ei risiko- og sårbarhetsvurdering av hver enkelt hendelse som er valgt ut ved hjelp av et
eget «Analyseskjema». I risikovurderingen vurderes hvilke hendelser som kan inntreffe,
sannsynligheten for at de inntreffer og hvilke konsekvenser disse hendelsene kan få. For hver hendelse
er følgende vurdert:
- Hendelsesforløpet
- Årsaker
- Identifiserte eksisterende tiltak
- Sannsynlighet
- Sårbarhet
- Konsekvenser
- Behov for befolkningsvarsling og evakuering
- Usikkerhet
- Styrbarhet
- Forslag til nye tiltak og forbedring av eksisterende tiltak
- Overførbarhet

I forhold til kravene i forskriftens § 2, tredje ledd sier analysen noe om følgende:






Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
Utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
Kommunens evne til å opprettholde/gjenoppta egen virksomhet/tjenesteproduksjon,
Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen, f. eks. klimaendringer
Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Det er benyttet et analyseskjema for hver hendelse. Eventuelle følgehendelser og svikter som følge av
den utløsende hendelsen (f. eks svikt i renseanlegg som følge av strømbrudd, som igjen er forårsaket
av en storm), er vurdert som en ny hendelse.

Side 13

24

3.1 STORE ULYKKER
3.1.1 Brann i bygning og områder med mange mennesker
Større brann med mange mennesker involvert kan finne sted. Her vil sykehjem, skoler, barnehager,
større arrangement mv. utgjøre den største risikoen for mennesker. I vår kommune har vi også flere
campingplasser og andre campingområder med mange vogner/bobiler samt spikertelt som utgjør en
fare ved brann.
Hendelsene inntreffer sjelden, men det vil ha store konsekvenser hvis de inntreffer. Brannobjekter
med stort skadepotensiale er registrert som særskilte brannobjekter, og dette utløser tekniske og
organisatoriske krav.
Årsak til hendelse
 Teknisk svikt
 Uaktsomhet/ menneskelig feil
 Tilsiktet hendelse
Sannsynlig S4
Tiltak:















Konsekvens K5

=Risiko R20

Følge opp analyser i «Brannros» og sørge for en årlig oppdatering av denne
Gjennomføre opplæring og øvelser som gjenspeiler risikoen i objektet.
Årlige tilsyn av særskilte brannobjekter.
God internkontroll
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer
Sørge for stabilitet og forutsigbarhet i Brannberedskapen
Lage en plan, eller innlemme i eksisterende plan, evakuering og alternativ plassering
o evakuering av bygning ved brann
o transport av personell
o plan for alternative lokasjon for personell i bygning
Ivareta sikkerhet for dataarkiv/backup, journaler, papirarkiv i tilfelle brann
Utarbeide plan for hvordan berørte tjenester skal gjenopptas
Det må utarbeides innsatsplaner for brannvesenet.
Ikke bruke levende lys i offentlige bygg
Oppfølging fra Brann og redning knyttet til campingplasser mht. informasjon og kontroller
vedr brannsikkerhet.
Kontroller og oppfølging av camping utafor regulerte områder.

3.1.2. Svikt i vannforsyning
Når det oppstår situasjoner som har betydning for vannkvaliteten (akutt forurensing, svikt i
renseanlegg/desinfeksjon, rørbrudd/lekkasjer osv) plikter Storfjord kommune å rapportere til
abonnentene og Mattilsynet. Rapportering til befolkningen gjøres blant annet ved adressebasert UMSvarsling.
Områder som brukes til uttak av drikkevann skal avmerkes som hensynssone på kommunens arealdel.
Det gjelder drikkevannskilder og nedslagsfelt for drikkevann. De fleste drikkevannskilder og
nedslagsfelt ligger langt unna bebyggelse og andre forhold som kan føre til forurensing av drikkevann.
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Det er utarbeidet en egen vann ros og beredskapsplan for vann og disse omhandler da i detalj
sikkerheten her og rutiner ved svikt i denne.
Alle kommunal vannverk i Storfjord er avhengig av strøm og er utstyrt med nødstrømsaggregat.
Det er gjort en omfattende renovering og utskifting av vannbehandlingsanleggene på alle tre vannverk
i 2018-2019. Her er det montert moderne UV-anlegg og silanlegg. Det er også montert opp SD- anlegg
som styrer og overvåker prosessene her.
Det er utarbeidet en egen vann-ros og beredskapsplan for drikkevann. I tillegg er det utarbeidet en
rutinebeskrivelse for vannbehandlingsanleggene.
Årsak til hendelse:






Svikt, stans eller fare for brudd i vannforsyning til husholdninger, institusjoner, private
virksomheter, gårdsdrift osv. kan ofte ha sammenheng med strømbrudd over en viss varighet.
Ras, skred eller ekstremnedbør og flom som forurenser drikkevannsforekomstene.
Ekstrem kulde over lengre tid som berører drikkevannsforekomst og vannverk.
Utslipp av olje, drivstoff og kjemikalier i tilknytning til vassdrag eller grunnvannsforekomster
i nærheten av drikkevannskilder
Radioaktivt nedbør

Konsekvenser:






Store problemer for husholdninger, institusjoner og spesielle virksomheter ved lengre tids
brudd på vanntilførsel.
Fare for smittespredning ved innsug av kloakk etc. i ikke trykksatt vannledning
Manglende slokkevann i berørte deler av kommunen
Økonomiske konsekvenser for bedrifter som har behov for mye vann (smoltanlegg,
næringsbygg, vaskeri etc.)
Skape problemer for matproduksjon (gårdsdrift, fiskeindustri etc.)

Sannsynlighet S3

Konsekvens K3

= Risiko R 9

Tiltak:
 Hovedplan VA i Storfjord kommune er utarbeidet
 Ros-analyse og beredskapsplan er utarbeidet.
 Rutinebeskrivelse for vannbehandling er utarbeidet.
 Kartlegging av privat vannforsyning må utføres
 System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer
 Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt.
Vurderingene skal gjøres med basis i drikkevannsforskriften, Folkehelseinstituttets veiledere,
restriksjonsbestemmelsene og kunnskap om kilden.
 Alle vannverk i Storfjord har et nedslagsfelt med definerte soner og påfølgende restriksjoner i
hht vanndirektivet.
 Ved behov innføres kokepåbud. Befolkningsvarsling over nettsider til kommunen, Facebook
og med adressebasert UMS (tekstmeldinger).
 Nødvann system og reservevannsystem er under planlegging.
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Større trafikkulykke på vei
E6 og E8 går gjennom Storfjord kommune, og en stor del av befolkning i kommunen bor langs hoved
ferdselsåren. Vi er en grensekommune med Skibotndalen som en tett trafikkert vei med mye
tungtrafikk. Kommunen har ÅTD 1500 biler pr døgn. Økning i tungtrafikk, herunder frakt av drivstoff
og LNG utgjør en viss fare for ulykker.
Den daglige beredskapen, både i form av brannvesen og helseberedskap er dimensjonert for å håndtere
trafikkulykker med noen få personer involvert. Ved større hedeleser vil kommunen be om bistand fra
nabokommuner. Ulykker på E6 kan resultere i at veiforbindelsen mellom Nord og Sør-Norge blir
brutt. En må da ta den lange omkjøringen via Olderdalen og Lyngseidet eller via Finnland og Sverige.

Årsak til hendelser
 Transportuhell med farlig gods
 Buss/tungbilulykker
 Flere biler involvert i trafikkulykke
 Skredhendelser
 Steinsprang
 Viltpåkjørsler

Sannsynlighet S4
Tiltak:











Konsekvens K4

=Risiko R16

Satsing på gang- og sykkelsti i tettbebygde strøk
Skredsikring, steinsprangsikring der det kreves.
Utbedring av E8 Skibotndalen er gjort og nye utbedringer er planlagt både her og på E6.
Skilt og sikringstiltak langs veg iverksettes
Jevnlige øvelser på håndtering av større ulykker for brann & redning.
Oppgradere vårt Brannvesenet med nytt og bedre utstyr.
Øke kompetansen hos brannvesenet på farlig gods og tunge kjøretøy
Avtaler om støtte fra nabokommuner ved større hendelser.
Avtale om ikke levert tjenester ved stengte veier – elever, barnehage, utfordringer innenfor
helse (f.eks. hjemmehjelp)
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

Tunnelulykke Larsbergtunellen
Storfjord kommune har en tunell, Larsbergtunellen. Denne er forholdsvis kort 505 m. Det er imidlertid
flere tuneller i nabokommunen Kåfjord og en i Lyngen. Ved hendelser i disse tunellene kan Storfjord
brann & redning måtte bistå i redningsinnsatsen.
Larsbergtunellen har tilgang til slokkeutstyr. Tunellen har retning Nord-Sør noe som medfører at
tunellen som oftest vil ha trekk fra Nord mot Sør. Det medfører at ved en eventuell ulykke så må det
påregnes bistand fra Kåfjord kommune sitt brannvesen.
Det vil nesten aldri være aktuelt å sette inn redningsaksjoner mot røyken.
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Storfjord kommune har relativt nytt utstyr til sikring av mannskapet for inngang i tunnelen, med vind i
ryggen så er det mulig å utføre redningsaksjoner i hele tunellens lengde, dette påkrever at ledelsen og
de som skal utføre oppdraget oppfyller kravene til arbeidstilsynets helsekrav og oppdraget blir utført i
henhold til røykdykkerveiledningen.
Det er utført omfattende utbedringer av sikkerheten i tunellen i 2018-2019.
Årsak til hendelse





Førerfeil. Møteulykke eller kollisjon med fjellvegg.
Teknisk feil på kjøretøy.
Tilsiktet hendelse
Hindringer i veibanen

Konsekvenser





Skader på berørte kjøretøy og personell
E6 mellom nord og sør stenges
Brann i tunellen som kan involvere flere kjøretøy
Store skader kan medføre langvarig stengning av tunellen

Sannsynlighet S2

Konsekvens K3

= Risiko R 6

Tiltak:
 Kompetanseheving i form av øvelser i tunell hvor Storfjord brann og redning, statens
vegvesen, politi, ambulansetjenesten, UNN og brannkorpsene i nabokommunene deltar.
 Samhandling med Statens vegvesen om utstyr til overtrykksvern, røykdykking og oppdatering
av lokalt brannvesen.
 Det må inngås avtale med Kåfjord kommune om øvelser i tunnelen. Gjøres etter at arbeidet til
SVV er ferdigstilt.
 Tunellen er oppgradert sikkerhetsmessig i 2019
 Innkjøp av flere luft flasker til røykdykking er utført
 Utarbeide instruks for røykdykking i tunell
 Innkjøp av flere løfteputer er utført
 System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

Skips- eller båtulykke i fjordbassenget
Fergeforbindelsen mellom Olderdalen og Lyngseidet er en hoved ferdselsåre mellom Tromsø og
nordfylket, og mange reisende benytter seg av denne forbindelsen.
Det har også vært en del større passasjerskip inne i fjordbassenget men dette er såpass sporadisk at
dette ikke blir vektlagt her.
Årsak til hendelser:
 Brann i ferge med evakuering
 Kollisjon med annet fartøy
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Eksplosjon pga. brann ombord på ferga, evakuering

Sannsynlig S2
Tiltak






Konsekvens K3

= Risiko R6

System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer
Gjennomførte øvelser sammen med innleide fartøy.
Øvelser mht. evakuering. (Jmfr. Beredskapsplan for Storfjord kommune)
Utførte øvelser i akutt forurensning (IUA. Brannros)
Øvelser mht. media handtering. (Jmfr. Beredskapsplan for Storfjord kommune)

Dambrudd Rieppijarvi damanlegg
Rieppijarvi damanlegg er kommunens største oppdemmet vann. Et dambrudd her vil kunne medføre
store ødeleggelser i deler av Skibotndalen og lavtliggende områder i Skibotn og Apaja. For å forhindre
skader på liv og helse så må befolkningen varsles på ett tidlig tidspunkt.
Troms kraft har bygd opp sitt system for å oppdage fare for dambrudd i ett to-trinns system. Når annet
trinn passeres så settes stab. Samtidig varsles kommunen og Politiet om dette. Det vil da være minst 6
timer til et eventuelt dambrudd, noe som under normale omstendigheter være tid nok til å evakuere de
berørte områdene.
Ett slikt dambrudd vil kunne skje bare de få månedene dammen er helt full, dvs. 1-2 mnd. om høsten.
Dette gjør at sannsynligheten for en slik hendelse er lav.
Årsak til hendelse
 Fulle magasiner med påfølgende ekstremvær med mye nedbør
 Svikt i damanlegget
 Menneskelig svik
 Sabotasje
Konsekvenser




Bro på E6/E8 blir tatt
Store materielle skader på hus og eiendom i nedslagsfeltet
Jordbruksareal vil kunne være ubrukelig påfølgende år

Sannsynlighet S2

Konsekvens K4

= Risiko R 8

Tiltak
 Det utarbeides en beredskapsplan for varsling, evakuering og sikring av berørte områder frem
til befolkningen kan flytte tilbake.
 Varslingsrutiner er forbedret gjennom bl. annet UMS-varsling
 System for befolkningsvarsling ellers er testet ut og fungerer
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Atomulykke
Det er ingen steder i verden hvor det er så mange atomanlegg, sivile og/eller militære, som i NordvestRussland. Det er også anlegg i Sverige og Finland samt noen andre baltiske land. Vår nærhet til dette
medfører at de potensielle ulykkene ved en av installasjonene som bruker, eller oppbevarer radioaktivt
materiale, utgjør en trussel også for vårt område. I de senere år har kjernekraftverk fått økt
oppmerksomhet. Russiske myndigheter utvikler flytende kjernekraftverk for bruk på vanskelige
tilgjengelige steder i Arktis. Russiske reaktordrevne fartøyer som drar på «tokt» tett opp til våre
farvann representerer også en utfordring. (Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport.)
Årsak til hendelse
 Atomdrevet fartøy/ ubåt begynner å brenne utenfor kysten av Nord-Norge
 Kollisjon mellom atomdrevne fartøy
 Ulykke ved en kjernereaktor i ett av våre naboland.
Konsekvenser
 Strålingsfare
 Nedfall/spredning av radioaktivt materiale, som bindes i organisk materiale
(landbruksprodukter, bær og grønnsaker)
Sannsynlighet S1

Konsekvens K3

= Risiko R3

Tiltak
 Det er utarbeidet en beredskapsplan for atomulykker
 Varslingsrutiner er forbedret gjennom bl. annet UMS-varsling
 System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

Bortfall av energiforsyning
Langvarige strømbrudd (12 timer eller mer) er uvanlig, men kan oppstå i vår kommune.
Konsekvensene for befolkningen og næringslivet kan i ekstreme tilfeller utgjøre fare for liv og helse,
og ha store økonomiske konsekvenser. Langvarig strømbrudd kan være kritisk for eldre
hjemmeboende, skape store utfordringer for arbeidslivet, og sette viktig samfunnsfunksjoner ut av
drift.
Strømbrudd, med påfølgende svikt i IKT-systemene, vil medføre at kritiske samfunnsfunksjoner delvis
stopper opp, herunder trygghetsalarm ute av drift, ikke tilgjengelige pasientjournaler etc. Kommunen
får ikke inn/ut informasjon.
I Storfjord er det montert nødstrømsaggregat på Åsen omsorgssenter, på alle vannverk og det er kjøpt
inn ett transportabelt nødstrømsaggregat for pumpestasjonene.

Årsak til hendelse
 Snøskred som tar overføringsledninger
 Ekstremnedbør med flere sammenfallende hendelser som kutter strømlinjer.
o Sørpeskred, jord og fjellskred
 Stort snøfall som medfører at linjer bryter sammen
 Jord og steinskred
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Konsekvenser
 Elektronisk kommunikasjon bryter sammen
 Medisinsk utstyr slutter å fungere.
 Pumpestasjoner slutter å fungere
Sannsynlighet S4

Konsekvens K4

= Risiko R16

Tiltak
 I økonomiplanperioden for 2019-2023 er det vedtatt at det skal monteres et nødstrømsaggregat
tilknyttet helsehuset og rådhuset.
 Åsen omsorgssenter har installert nødstrømsaggregat.
 Samtlige vannverk og vannbehandlingsanlegg har nødstrømsaggregat.
 Beredskapsplan for flytting av pleietrengende hjemmeboende til Åsen omsorgssenter
 Omkoplingsmuligheter for strømleverandører
 System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

Akutt luftforurensning
Akutt luftforurensning kan skyldes flere forhold, men som oftest skyldes det brann i nærliggende
bygninger, skogbrann eller ulykker med farlig gods.
Brannrøyk inneholder store mengder giftige gasser som kun i små mengder kan være helseskadelig.
Årsak til hendelse
 Skogbrann
 Stor bygningsbrann
 Tankbilulykke
Konsekvenser
 Luftforurensning som truer tettbebyggelse
Sannsynlighet S2

Konsekvens K3

= Risiko R6

Tiltak
 Det utarbeides en generell evakueringsplan knyttet til Beredskapsplan for Storfjord
kommune.
 System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer
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3.2 NATURHENDELSER
3.2.1 Fjellskred
For kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord ble det i 2012 gjort en ROS-analyse (sårbarhetsanalyse)
knyttet til et fjellskred fra Nordnes. Dette var en del av et sentralt prosjekt initiert av fylkesmannen i
Troms. «Sårbarhetsanalyse Fjellskred fra Nordnesfjellet, konsekvenser og momenter for betydning for
beredskapsplan»
Denne ROS-analysen kartla i første omgang funksjoner og infrastruktur i de tre Lyngenfjordkommunene som vil bli berørt av et eventuelt fjellskred fra Nordnes.
ROS-analysen omfattet også informasjon som dannet grunnlaget for å utarbeidelse av beredskapsplan
«Delplan fra Nordnes, Storfjord kommune.»
Vi har ett annet fjellparti som er usikker og som ligger i Stordalen langt fra bebyggelsen. Denne vil
ikke kunne gjøre skade på bebygd områder eller infrastruktur. Det samme gjelder Adjit sør-øst for
Skibotn. Her er det stor bevegelse i deler av massivet. Fallsnesfjellet er også kommet opp som et mulig
senario. NVE jobber også med dette fjellet. Kan bli et trussel mot E6.Det er få hus eller bebyggelse i
området nedenfor, men er et attraktivt turområde.
Det er til slutt et fjellparti i Storeng som er erklært ustabil. Denne er delvis sikret med skredvoller.
Fjellskred store fjellsider som har svakhetssoner i den geologiske strukturen. Forekommer 1-2 ganger
per 100 år. Utløses av poretrykk, kryp-bevegelser, jordskjelv

Konsekvens
Etter nye oppskyllingshøyder som kom fra NGI i 2018 er konsekvensene for Storfjord kommune ved
Senario Nordnes redusert men er fortsatt utfordrende med mulig bortfall av kritisk infrastruktur, og
også med mulig evakuering av kommunens innbyggere til Balsfjord og Målselv kommune.
Denne hendelsen er så stor at hendelsen vil være tilnærmet katastrofal for kommunene rundt om i
fjordbassenget.
I ROS-analysen knyttet til fjellskred fra Nordnes, har både ROS-analysen og beredskapsplanene tatt
utgangspunkt i oppskyllingshøyder og sikkerhetssoner knyttet til en bølge etter ras fra Nordnes.
Bølger etter skred i en fjord blir påvirket av både dybdeforhold og bredde på fjorden. Hastigheten
slike bølger beveger seg med avhenger av hvor dyp fjorden er. Dess grunnere fjorden er, dess
langsommere beveger bølgene seg. Det betyr at når en bølge beveger seg inn mot grunnere vann, vil
fronten av bølgen bevege seg langsommere enn halen.
Bølgen vil dermed bli kortere og samtidig også høyere. Blir bølgen høy nok i forhold til vanndypet vil
bølgen til slutt knytte bryte.
Utdrag fra innledning til rapport: Rapport og kart for oppskyllingshøyder fra
fjellskred - informasjon om arealbruk innenfor faresonene - Storfjord,
Kåfjord, Lyngen og Nordreisa kommune – Troms (juni 2018)
På oppdrag fra NVE har NGI laget nye farekart for oppskylling av flodbølger etter potensielle skred
fra Jettan, Indre Nordnes, og Revdalsfjellet. Skredvolumene varierer fra 0.8 til 6 millioner m3
Det er utviklet en ny metodikk som tar mer hensyn til usikkerheter i de ulike faktorer som har
betydning for flodbølger og oppskylling. Metodikken gir generelt en lavere oppskylling en de gamle
beregningen, noe som i hovedsak skyldes reviderte og lavere volumanslag for fjellskred fra Jettan og
ved at usikkerheter i ulike faktorer som har betydning for flodbølgeoppskylling er tatt mer med i
beregningene. Avgjørelsen om overvåking av ulike fjellpartier er basert på en fare- og risikovurdering
utfra fareklasse og konsekvens. Jettan ligger i fareklasse høy og Revdalsfjellet i klasse middels. I dag
overvåkes Indre Nordnes og Jettan kontinuerlig og Revdalsfjellet periodisk.
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Faresonene kan brukes direkte i arealplanlegging, samt som grunnlag for vurdering av
evakueringssoner i beredskapssituasjon. Ny beregningsmetodikk og reduserte fjellskreds volumer er
lagt til grunn ved beregning av bølgeoppskylling fra Jettan og Indre Nordnes. De nye faresonene er
derfor lavere enn tidligere. Det er også beregnet bølgeoppskylling fra Revdals fjellet, som er periodisk
overvåket. Kravene til arealbruk i faresonene må vurderes i henhold til kravene i byggeteknisk
forskrift, TEK 17 § 7-3. Faresoner fra kontinuerlig overvåkede fjellskred gir mulighet for unntak etter
§ 7-4. Vi har forståelse for at det har vært en utfordrende periode når det gjelder arealplanlegging for
kommunene, men håper at de nye kartlagte faresonene vil underlette for kommunenes videre
arealplanlegging

Lokasjon

10
11
12
13
14
15
16

Navn

Rasteby
Elvenes
Elvevoll
Oteren
Horsnes-Elsnes
Skibotn
Forraneset

Sannsynlighet S2
Tiltak:








Maks Oppskylling [m]
Minimum høyde
Maks høyde
Alle skred
Revdalsfjell 2
1/1000
1/5000
1/5000
<2
3
2
<2
2
<2
<2
3
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
3
4
2
3
8
3

Konsekvens K5

= Risiko R10

Årlig rullering av planer og varsling
Interkommunal revisjon av beredskapsplan Nordens
Øvelser alene og i samarbeid med andre berørte kommuner
Nært samarbeid med NVE
Flodbølgeberegningen må være en del av areal- og samfunnsplanlegging
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget for å minske skader
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

3.2.2 Steinsprang og steinskred
Steinsprang fra alle typer fjellskråninger over 30 grader der det sitter løse stein. Forekommer hele
tiden. Utløses av frost- og rot-sprenging, poretrykk.
Steinskred i større fjellsider, fra 50 meters høyde og oppover, hvor det finnes svake partier.
Forekommer flere ganger i året. Utløses av frost- og rot-sprenging, poretrykk1
Årsak til hendelse
 Mye nedbør
 Tilsiktet hendelse
 Forst sprengning
 Jordskjelv
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Konsekvenser
 Bebyggelse nær kan bli truffet av stein
 Biler på veg kan bli truffet
 Veier blir sperret
 Hjemmesykepleie, ambulanse og brannvesen kommer seg ikke frem pga. sperret/ ødelagt vei

Sannsynlighet S3
Tiltak





Konsekvens K3

= Risiko R9

Kartlegging av alle områder der steinsprang er ett kjent problem
Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller anleggsvirksomhet
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

3.2.3 Snøskred
NGIs og NVEs aktsomhetskart Indikerer områder som må kartlegges eller følges opp i mer detalj ved
eventuell utbygging. Snøskred deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både
løssnøskred og flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt
vannmettet snø kan det oppstå en tredje type skred - sørpeskred.
Løssnøskred kan oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere
luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt fonnvind) med kraft nok til å knekke tre og
stolper, samt skade vinduer og lette byggverk
Flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Flakskred kan
bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som ofte rekker helt ned i dalbunnen.
Snøskred utløses normalt i dalsider med helling mellom 30 og 60 grader, og som regel under eller rett
etter store snøfall, sterk vind eller temperaturstigning.

Årsak til hendelse
 Mye snø i fjellene med skiftende vær
 Snø som har samlet seg i lesider pga. mye vind.
 Ustabile lag i snøen
 Snøskred løst ut av skitrafikk eller scootertrafikk
 Selvutløsning
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Konsekvenser
 Bebyggelse og annet infrastruktur blir rammet
 Mennesker blir tatt av skred
 Snøskred som treffer kraftlinjer vil medføre bortfall av strøm
 Veier blir sperret

Sannsynlighet S2
Tiltak






Konsekvens K3

= Risiko R6

Kartlegging av alle snøskredutsatte områder
Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Hensynstas ved all saksbehandling i kommunen
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller anleggsvirksomhet
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

3.2.4 Jord, flom og sørpeskred
Sørpeskred Oppstår når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig
regnvær. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget, og de oppstår når det er dårlig
drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Skredmassene i et sørpeskred har høy tetthet.
Sørpeskredene kan utløses i terreng ned mot 5 graders helling. Sørpeskredene er vanskelige å forutsi.
Det finnes fire forskjellige typer løsmasseskred: Flomskred, jordskred, Leirskred, kvikkleireskred.
Et løsmasseskred (bortsett fra kvikkleireskred) utløses normalt i skråninger brattere enn 25–30 grader,
og nesten alltid i perioder med ekstrem nedbør og/eller snøsmelting.
Flomskred skiller seg fra jordskred ved at erosjon, masseutglidning og massetransport foregår langs
eksisterende bekke- og elveløp. Forekommer i bratte vassdrag og bekkeløp med mye løsmasser, flere
ganger i året. Er forårsaket av regnskyll, kraftig snøsmelting. Flomskred har høyt vanninnhold og
derfor vil kunne gå utenfor aktsomhetskartet fra NGI. Boliger, infrastruktur og jordbruksarealer langs
vassdrag og på flomskredvifter er utsatt for ødeleggelser når elva skifter løp og tar nye retninger.
Tiltak langs vassdrag og på skredvifter må derfor vurderes spesielt ved utarbeidelse av
reguleringsplaner og ved andre tiltak. Fordi vann er en viktig faktor i slike skred har skredviftene ofte
så liten helning at de av mange ikke oppfattes som potensielt farlige. Jf. NVEs faktaark 2-13 ''
Identifisering av skredvifter"
Leirskred forekommer i marin leire som ikke er kvikk, flere ganger pr. år. Er forårsaket av nedbør,
snøsmelting, menneskelige inngrep.
Jordskred forekommer i skråninger av alle andre typer løsmasser. Er forårsaket av nedbør,
snøsmelting, menneskelige inngrep, og forekommer flere ganger i året.

Årsak til hendelse
 Flom pga. mye snø som smelter fort pga. høy temperatur og mye nedbør
 Hurtig smelting sammen med store nedbørsmengder
 Snø som blir mettet av vann pga. mye nedbør
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Konsekvenser
 Bebyggelse nær opptil vassdrag får skade pga. vanninntrenging,
 Det vaskes ut under fundament
 Bebyggelse blir tatt av leir/ jord eller sørpeskred
 Kritisk infrastruktur blir berørt

Sannsynlighet S3

Tiltak









Konsekvens K3

= Risiko R9

Kartlegging av alle skredutsatte områder
Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller anleggsvirksomhet
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget
Årlig kontroll av stikkrenner.
Tining av stikkrenner før snøsmeltingen setter i gang
Oppgradere stikkrenner slik at de får større kapasitet.
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

3.2.5 Kvikkleireskred
I områder med kvikkleire må man være varsom med terrenginngrep. Informasjon om
kvikkleire er ikke registrert for Storfjord kommune. Det er imidlertid viktig med geoteknisk
vurdering før man setter i gang bygging av boliger eller infrastruktur. TEK 17 setter krav til
tiltakshaver om dokumentasjon knyttet til sikker bygningsgrunn. Store deler av bebygde
områder i vår kommune er innenfor området for marine avsetninger i NGI sine kart.
Sannsynligheten settes så lavt siden det er få kjente områder med kvikkleire i Storfjord
kommune. Det ble i 2018 gjort en kvikkleirekartlegging i lyngfjordbassenget. Her ble det
kartlagt to borepunkt med mulig kvikkleire i kommunen. Et på Elvevoll og et i Skibotn.
KLS – materiale: Kortversjon av begrepet ”Kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper”.
Områdestabilitet: Tilstand knyttet til sikkerhet i forhold til omfattende områdeskred
(kvikkleireskred) i KLS- materialer.
Lokal stabilitet: Tilstand knyttet til sikkerhet i forhold til lokale brudd og utglidninger under
fyllinger, i skjæringer, og ved graving av dype grøfter eller byggegrubbe. Slike brudd kan utløse
områdeskred hvis grunnen består av KLS-materialer.
KLS-områder finnes i marine leiravsetninger (under MG)
Marine leiravsetninger er kartlagt og vist på kvartærgeologiske kart
Marine leiravsetninger kan finnes under:
o Torv (myr),
o

Fluviale avsetninger (sand, grus)

o

Fyllmasser

o

Randmorene
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Viser til NVEs Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter
med sprøbruddegenskaper. Veilederen er utarbeidet i tilknytning til NVEs ”Retningslinjer for
planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”.
Leirskred forekommer i marin leire som ikke er kvikk, flere ganger pr. år. Er forårsaket av nedbør,
snøsmelting, menneskelige inngrep.

Konsekvenser
 Bygninger får store setningsskader eller kan rase ut.
 Veier sklir ut.
 Store områder sklir ut, vann, avløp og annet infrastruktur kan bli skadet.
 Rasene tar med seg VA og annen infrastruktur
Sannsynlighet S3

Konsekvens K4

= Risiko R12

Tiltak
 Undersøkelser og vurderinger i forbindelse med arealplaner, reguleringsplaner og
samfunnsplanlegging.


System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer



Kommunal oppfølging der det er nødvendig med krav til geoteknisk vurdering før
tiltak iverksettes
Hensynstas i all saksbehandlig knyttet til arealplanlegging, fradeling og byggesak.



3.2.6 Ekstrem nedbør
En ekstrem værhendelse inntreffer når: Vinden eller nedbøren er så kraftig, forventet vannstand så
høy, eller snøskredfaren så stor, at liv og verdier kan gå tapt hvis ikke samfunnet er spesielt forberedt
på situasjonen. Været berører et stort område, for eksempel et fylke.
FNs klimapanel forventer at klimaendringene vil føre til endringer i hvor hyppige og intense
framtidens ekstreme vær- og klimahendelser blir. Klimaendringene vil også endre hvor, når og hvor
lenge vi vil oppleve ekstremvær – og kan gi ekstremvær og klimahendelser av et hittil ukjent omfang.
Ekstremnedbør bidrar til ødeleggende flommer og skred. I byene forårsaker store mengder nedbør
oversvømmelser. Det kan skje fordi vann- og avløpssystemet ikke er dimensjonert for å håndtere så
mye vann på kort tid, eller som følge av tette sluk eller stikkrenner.
Ekstreme vindkast er den hyppigste årsaken til store skader under ekstremvær. Skadene kan oppstå
både av trykkbelastningen av vinden og av gjenstander som vinden transporterer gjennom luften.
Årsak til hendelse
 Naturlig svingninger i jordas klima
 Klimagassutslipp
 Global oppvarming som gir mer ustabile værforhold
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Konsekvenser
 Bebyggelse nær opptil vassdrag får skade pga. vanninntrenging,
og utvasking under fundament
 Kritisk infrastruktur settes ut av spill
 Avløpsanlegg klarer ikke ta unna vannmassene
 Vannverk settes ut av spill ved ras ned i drikkevannskildene og nedslagsfeltene
Sannsynlighet S4
Tiltak










Konsekvens K4

= Risiko R16

Grundige undersøkelser/vurderinger i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget
Årlig kontroll av stikkrenner og en plan for oppgradering av disse.
Tining av stikkrenner før snøsmeltingen setter i gang
Oversikt over nedslagsfelt til drikkevannsforekomster og sårbarheten her
Bekker og naturlige flomløp renskes
Broer og brohoder på kommunale veier sjekkes årlig.
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

3.2.7 Stormflo
Stormflo er høye vannstander i sjø grunnet værets virkning. Under spesielle værforhold kan
kombinasjonene springflo og stormflo gi svært høye vannstander.
Stormflo er oppstuing av vann mot kysten på grunn av kraftig vind og ekstremt lavt lufttrykk.
Stormflo kommer på toppen av vanlig tidevann og den generelle vannstandshevningen, og høyden på
stormfloen henger nøye sammen med vindretning.
Klimaendringene i årene fremover vil føre til økt havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning. DSB
sin rapport "Havnivåstigninger i norske kystkommuner" (2009) viser estimater for havstigning.
Rapporten inneholder nivåer for havstigning og stormflo for årene 2050 og 2100. Oppvarming av
havet og issmelting på land er årsaken til dette. Differansen mellom landheving og havnivåstigning er
estimert til 58 cm, og i verste fall 93 cm. Rapporten viser estimat for stormflo opp til 2,95 m og i
verste fall 3,30 m. (for sikkerhetsskyld, 4 m.)
Viser til veileder KLIFT 2011 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging.

Årsak til hendelse




Naturlig svingninger i jordas klima
Klimagassutslipp som gir drivhuseffekt
Global oppvarming som gir mer ustabile værforhold
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Konsekvenser
 Bebyggelse nær sjøen får skade pga. vanninntrenging.
 Veier nær sjø kan få setningsskader pga. utvasking
Sannsynlighet S3
Tiltak






Konsekvens K3

= Risiko R9

Grundig vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget.
Økte krav til infrastruktur og bygg pga. klimaendringer
TEK 17, § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer

3.2.8 Epidemi (epidemi, pandemi (mennesker, dyr)
Smittevern omhandler pandemier og andre smitteutbrudd. Pandemier beskrives som en influensa som
består av helt nye mutasjoner som det ikke finnes immunitet eller vaksine mot. Under en pandemi vil
det ikke bare være faktisk sykefravær fra arbeid, men fravær vil også omfatte de som er redde for
smitte og de som må ta seg av syke familiemedlemmer. Sykefraværet kan få store konsekvenser for
samfunnsfunksjoner som skole, barnehage, helse- og omsorgstjeneste, nød- og redningstjeneste, politi
og brannvesen.
Det er et asylmottak i kommunen og det bosettes en viss andel flyktninger hvert år. Mange av disse
kommer fra høyepidemiske land hvor tuberkulose er svært utbredt. Likeså kan nevnes den økende
forekomsten av MRSA i Norge. Alt dette stiller krav til en oppdatert og velfungerende helsetjeneste
Matbårne infeksjoner kan gi symptomer som matforgiftning, og for de med svakt immunforsvar som
barn og eldre, kan disse bakteriene være dødelig.

Årsak til hendelser:
 Utbrudd av virale epidemier som influensa og pandemier
 Utbrudd av matbårne infeksjoner p.g.a. forurenset drikkevann eller mat
 Andre smittsomme sykdommer
Sannsynlig S2
Tiltak









Konsekvens K3

= Risiko R6

Se kommunens smittevernplan og pandemiplan.
System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer
Større smitte utbrudd krever innkjøp av vaksiner og medisiner.
Vaksinasjon
Ekstra helsepersonell på jobb (medfører økte budsjettkostnader for tjenestene)
Beredskapsplan ved mer enn 40% fravær av arbeidsstokken i helse og omsorg.
Alle asylanter/flyktninger som kommer til kommunen må kartlegges med tanke på å avdekke
smittsomme sykdommer.
Mattilsynet er fagmyndighet for dyrehelse
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3.2.9 Skogbrann/lyngbrann
Kommunen har store områder med barskog med tørr skogbunn, Skibotn og Skibotndalen er de
områdene med mest barskog. Det er også andre steder i kommunen med barskog, men da i mindre felt.
Området Skibotn/ Skibotndalen er i tillegg kjent for lite nedbør. Dette medfører svært tørr skogbunn.
Mange skogbranner er forårsaket av en eller annen form for menneskelig aktivitet. Av den grunn blir
det ekstra stor brannrisiko i varme og tørre områder. Den økte bruken av skogen til friluftsaktiviteter,
samt økt motorferdsel langs skogsbilveier øker faren for skogbrann.
Konsekvensene vil primært knytte seg til tap av tømmerverdi og kostnader med ny foryngelse. For
infrastruktur vil skadene kunne medføre tap av strømforsyning (luftledninger) og teleforbindelse
(mobilnettverksstasjoner/bredband). Det vil også være en viss fare for bebyggelse som ligger i
Skibotn. Mye bebyggelse ligger nært inntil furuskogen, og ved en større skogbrann kan disse
bygningene være vanskelig å redde. Røyken fra brannen vil også være en trussel for liv og helse.
I Skibotndalen er brannfaren stor. I deler av Skibotndalen er fremkommeligheten vanskelig. Det er
noen få skogsbilveger, derfor er brannvesen avhengig av kjøretøy som kan ta seg frem utenfor
kjørbare veier, samt ha utstyr som er lett å bære med seg. Om sommeren og høsten er det mange som
bruker områder for friluftsliv, jakt og fiske. Økt bruk øker sjansen for at en hendelse skal oppstå.
Årsak til hendelse
 Bålbrenning
 Glass som ligger i naturen
 Tilsiktet hendelse
 Gnist fra kjøretøy
 Gnist fra linjer som slår sammen pga. mye vind

Konsekvenser
 Skade på personer
 Tap av liv
 Tap av tømmerverdier
 Bygninger som brenner ned pga. skogbrannen
 Helseskader pga. brannrøyk
Sannsynlighet S5

Konsekvens K3

= Risiko R15

Tiltak
 God informasjon ut til innbyggere om faren for skogbrann og hvordan ta hensyn til dette ved
ferdsel ute i naturen.
 System for befolkningsvarsling er testet ut og fungerer
 Samme informasjon ute til skoler og til flyktninger via voksenopplæringen.
 Kartlegging av skogsbilveier og bekker
 Brannvesenet utstyres med lette pumper for flytting av vann over lengre strekning
 Samarbeid med sivilforsvaret
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3.2.10 Bortfall av EKOM
Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og samfunnet rundt oss er blitt og blir i økende grad
avhengig av elektronisk kommunikasjon. Vår kommunale forvaltning er også i svært stor grad
avhengig av digitale tjenester, og stadig flere kritiske samfunnsfunksjoner benytter digitale tjenester i
hele eller deler av produksjons- og driftssystemene, eksempelvis vannforsyningen.
Sårbarheten i kommunen og også i regionen ved et ekom brudd, avhenger av i hvilken grad og hvilket
omfang IKT-systemer blir benyttet i kommunal tjenesteproduksjon. Dette er også avhengig av hvilke
back-up løsninger som er installert, og hvilken beredskap vi som kommune har. Digital avhengighet
fører med seg økt kompleksitet og nye sårbarheter. Utfordringene vil øke jo lengre tid ekom-bortfallet
varer. Hendelsen «Bortfall av elektronisk kommunikasjon» antas å berøre kritiske
samfunnsfunksjoner.
Referert til «Ekom ROS 2017» utarbeidet av NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)
Årsak til hendelse


Bortfall av EKOM – elektronisk kommunikasjonSom følge av:
o Ekstremvær (ras, flom, storm)
o Sabotasje (terroranslag)
o Hakerangrep
o Bortfall av energiforsyning
o Linjebrudd
o Teknisk feil
o Unormalt stor trafikk
o Jamming av satellitt signaler (GMSS)

Konsekvenser
 Forsyning av mat og medisiner
 Forsyning av energi
 Forsyning av drivstoff
 Tilgang til elektronisk kommunikasjon
 «Bortfall av ekom»
 Fremkommelighet for personer og gods
 Oppfølging av særlige sårbare grupper
 Nødvendige helse- og omsorgstjenester
 Nød- og redningstjeneste
 Kommunens kriseledelse og krisehåndtering
Forsyning av mat og medisiner
Hendelsen antas å påvirke forsyning av mat og medisiner. Bakgrunnen for dette er at bank- og
betalingstjenester i stor grad er avhengig av ekom. Dette i kombinasjon med at et fåtall av innbyggerne
har tilgang til fysiske penger, vil føre til manglende mulighet til betaling. Dette antas å medføre store
forstyrrelser i distribusjon og omsetning av både dagligvarer og medisiner, og både butikker og apotek
kan stå i fare for å måtte stenge. Det er først og fremst manglende tilgang til betalingstjenester som vil
få de største konsekvensene for forsyningen av mat og medisiner.

Forsyning av energi
Bortfall av ekom vil bare i liten grad påvirke kraftforsyningen, og det antas at både produksjon og
distribusjon vil gå som normalt. Hendelsen vil imidlertid medføre utfordringer i forhold til å
opprettholde kommunikasjon, samt forsinket feilretting ved ev. lokale strømbrudd. Kraftselskapene har
som kommunene satellitt-telefoner til å formidle kritiske beskjeder. Innen 1. januar 2019 skal samtlige
strømkunder inkludert kommunale forbrukere ha installert elektroniske strømmålere. Det er ikke kjent
hvilke konsekvenser et ekombrudd vil ha for disse
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Forsyning av drivstoff
Manglende tilgang til betalingstjenester vil få konsekvenser for handel av drivstoff, og det er på det rene
at dette vil påvirke leveranser av drivstoff.

Tilgang til (elektronisk) kommunikasjon
De fleste kommunikasjonsformene er basert på ekom, og bortfall av elektronisk kommunikasjon
medfører at det ikke kan kommuniseres via fast- eller mobilnett, internett eller IP-telefoni.
Satellittkommunikasjon gir viktig redundans ved ekombrudd, men det er klare begrensninger med
kapasiteten til hvor mange samtaler som kan være oppe samtidig. Hendelsen antas å påvirke tilgang til
(elektronisk) kommunikasjon i stor grad.

Fremkommelighet for personer og gods
Hendelsen vil påvirke fremkommeligheten for personer og gods. Både vegtrafikken, jernbanetrafikken
(kollektiv trafikken), kystfarten og flytrafikken vil bli berørt av ekombruddet. Konsekvensene for
vegtrafikken vil først og fremst ramme muligheten for overvåking, styring og varsling av
nødsituasjoner. All fjernovervåking og fjernstyring (bommer, rødtlys, skilter) er avhengig av ekom, og
vil falle bort ved ekombrudd.
Oppfølging av særlig sårbare grupper
Hendelsen rammer sårbare grupper som syke og eldre. Mennesker som benytter trygghetsalarmer,
medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler som er avhengig av ekom vil bli berørt. Bortfall av
ekom antas i stor grad å påvirke oppfølging av særlig sårbar gruppe.

Berørte helse- og omsorgstjenester
Det er stor sannsynlighet for at dette vil påvirke nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Utførelsen av helsetjenester vil imidlertid ikke stoppe opp ved bortfall av ekom, men effektiviteten i
helsevesenet vil bli redusert. Ekom er nødvendig for de fleste tjenestene i helsesektoren, eksempelvis
tilgang til digitale pasientjournaler, medisinsktekniske hjelpemidler og sikker kommunikasjon. Uten
pasientjournaler vil det være svært vanskelig å opprettholde en forsvarlig drift i helse- og
omsorgstjenesten.
I tillegg vil brudd i ekom føre til utfordringer for laboratorieresultater og medisin, samt til å
kommunisere med og tilkalle helsepersonell, sykehusene og legevakt/fastleger. Akuttfunksjonene antas
imidlertid å kunne fortsette. En slik hendelse vil også medføre økt belastning for hjemmesykepleien da
de får et større antall pasienter som må følges opp på grunn av et stort antall brukere som benytter
medisinsk tekniske hjelpemidlene og trygghetsalarmer. Bruk av velferdsteknologi i helse- og
omsorgstjenesten er stadig økende, noe som vil fortsette med å skape økt sårbarhet og utfordringer.

Nød- og redningstjenesten
Bortfall av ekom vil i stor grad påvirke nødetatene ettersom Nødnettet bare vil fungere lokalt.
Kommunikasjonen mellom nødetatene, HRS Nord-Norge og andre blir skadelidende. HRS er særlig
sårbar for bortfall av fast- og mobilnett, men de vil fortsatt kunne motta nødmeldinger via maritim
VHF/MF/HF og satellitt, som trolig ville ha henvendt seg til forsvaret for alternativ
kommunikasjonslinje mot sjø og luftressurser. Et ekombrudd vil også medføre utfordringer i forhold til
videre koordinering og utkalling av ressurser.

Kommunens kriseledelse og krisehåndtering
En slik hendelse vil medføre at kommunenes kriseledelse blir satt. Det er knyttet stor usikkerhet til
hvilke følgehendelser/konsekvenser et ekombrudd vil ha for den kommunale tjenesteproduksjonen og i
samfunnet generelt. Samfunnet er i stor grad avhengig av ekom også i krisesituasjoner, og i
krisehåndteringen vil kommunikasjonsutfordringer både internt og eksternt være en utfordring, eks. vil
innkalling av kriseledelse og kommunikasjon med andre aktører bli svært vanskelig. DSB-CIM som
krisestøtteverktøy vil ikke fungere. Det vil være vanskelig å skaffe seg oversikt over situasjonen,
rapportere på samordningskanalen og iverksette tiltak på grunn av manglende
kommunikasjonsmuligheter. Satellitt-telefoner vil være et viktig supplement, men satellitt-telefoner vil
ha begrenset kapasitet. Informasjonsbehovet i befolkningen vil være stort og det vil være stor forvirring
om hva som har skjedd. Utfordringer i forhold til å skaffe og nå ut med informasjon kan utløse en
informasjonskrise. Dersom en slik informasjonskrise utvikler seg kan det svekke kommunenes
omdømme.
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Hvis en hendelse skjer på et tidspunkt i året hvor turistsesongen er på det høyeste vil dette by på
utfordringer for kommunen som har ansvar for samtlige som befinner seg innenfor kommunens
geografiske område.

En gjennomgang av kritiske samfunnsfunksjoner viser at samfunnet er sårbar ved brudd i elektronisk
kommunikasjon. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til effektene av et ekombrudd. Konsekvensene
avhenger blant annet av varigheten og omfanget på utfallet, samt når på året utbruddet skjer. Brudd i
ekom gjør samfunnet svært sårbare ved sammenfallende hendelser.

Sannsynlighet S3

Konsekvens K4

= Risiko R12

Tiltak
 Forbedret tilgang til satellitt telefoner – kommune har to stykker. En er plassert hos Storfjord
brann & redning og en i kriseledelsen.
 Benytte nødnettet hvis denne er oppe og i drift
 Flere leverandører på mobilabonnement (Telia, Telenor etc.)
 Benytte gammelt VHF utstyr i redningskorpset
 Organisere budbringere til vanns og til lands
 Samarbeid med HV
 Samarbeid med sivilforsvaret
 Samarbeid med frivillige organisasjoner

3.3 TILSIKTEDE HENDELSER
3.3.1 Overgrep og vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av
hvem du er, alder og hvor du bor.
WHO definerer vold som>:
«Forsettlig bruk, eller trussel om bruk av fysisk makt eller tvang rettet mot en selv, andre enkelt
personer eller en gruppe, som enten resulterer i, eller høy sannsynlighet for å resultere i, død, fysisk
eller psykisk skade eller mangelfull utvikling»

Sannsynlig 5

Konsekvens 3

= Risiko 15

Tiltak
Forebygging og synliggjøring
 Kommunen utarbeider en tverretatlig handlingsplan som blant annet angir forebyggende tiltak,
hvordan vold avdekkes, følges opp og evalueres i hjelpeapparatet
 I handlingsplanen er det et særlig fokus på voldsutsatte med funksjonsnedsettelser
 Utarbeide informasjonsbrosjyre og legge ut aktuell informasjon på kommunens nettside
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Kunnskap og kompetanse
 Søke veiledning og kompetanseheving hos de regionale ressurssentrene (eks RVTS)
 Kompetanseheving om overgrep og vold i nærerelasjoner er implementert i kommunens
kompetanseplan
 Høyt fokus på tverrsektoriell nettverkssamarbeid (eks sjumilssteget)

Hjelpe og behandlingstilbudet
 Kommunen har oversikt over hjelpetilbud som finnes lokalt og nasjonalt
 Kommunen må kartlegge, følge opp og evaluere saker som omhandler overgrep og vold i nære
relasjoner


Aktuelle lokale aktører i hjelpe og behandlingstilbudet kan være:
 Fastlege
 Helsesøster
 Barnevern
 Rus- og psykisk helse
 NAV
 Skole
 Barnehage
 Tannhelse



Aktuelle eksterne aktører i hjelpe og behandlingstilbudet kan være:
 Barnehus
 Overgrepsmottak
 RVTS
 Krisesenter (i Tromsø)
 Spesialisthelsetjenesten ved UNN

3.3.2 Terror, sabotasje, skyte-gisselhendelse
Hendelser av denne kategorien er noe også vi i Norge har vært utsatt for i nyere tid.
Skyte episoder og terrorhendelser har forekommet, og med katastrofale utfall. Fra utlandet ser
vi ofte slike episoder, og da særling vinklet mot skoler. Utfallene her er som oftest med flere døde og
skadede. Det er derfor dessverre grunn til å tro at slike hendelser også vil kunne finne sted i vår region.
Sannsynlighet S1

Konsekvens K5

= Risiko R5

Tiltak:
 Vurderes i samarbeid med politi.
 Forebyggende tiltak i skolen mot mobbing samt fokus på inkludering
 Politiet har informert hele personalet på ungdomsskolene i kommunen, om hvordan de skal
forholde seg hvis det skulle oppstå en slik situasjon
 Utarbeidet beredskapsplan for slike hendelser.
 Øvelser med berørte parter.
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3.3.3 Oppståtte katastrofer, ulykker og kriser
Ulykker: Er uventede og potensielt traumatiserende hendelser som kan ramme menneskers liv og
helse, for eksempel transportulykker, brann, industriulykker eller dagliglivets alvorlige enkeltulykker.
Katastrofer: Er uventede og potensielt traumatiserende hendelser der antall rammede personer med
behandlingsbehov langt overskrider de tilgjengelige ressursene som finnes i nærområdet av
katastrofen.
Kriser: Dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesket som normalt går
utover det enkeltmennesket takler alene eller ved hjelp av sitt sosiale nettverk. Både kriser, ulykker og
katastrofer kan være et kollektivt traume.
Årsak til hendelser:









Dødsulykker
Drap
Selvmord
Uventet barnedød
Naturkatastrofer som flom, ras eller annet
Store katastrofer som for eksempel. Terroraksjonene 22. juli 2011
Debrifing av lokalt innsatspersonell
Andre uforutsette hendelser

Sannsynlig S5

Konsekvens K3

= Risiko R15

Tiltak:
I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, dvs. mobilisering av
støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen form
mennesker i krise bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke
byr på tilstrekkelige hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker. I slike situasjoner
SKAL det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.
1. Det psykososiale kriseteamet (4 personer) inngår som element i kommunens overordnede
krisehåndtering.
2. Sikre koordinering og oppfølging for å kunne yte tilfredsstillende psykososial omsorg og
støtte ved kriser, ulykker og katastrofer.
3. Det kommunale psykososiale kriseteamet skal medvirke til at enkeltpersoner, familier eller
lokalsamfunnet får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære
tjenesteapparatet dersom kritiske hendelser inntreffer.
4. Hensikten er å forebygge fremtidige helseproblemer.
5. Tiltakene innebærer også konkret informasjon, råd og støtte med hensyn til ulike former for
praktisk hjelp til rammede.
Det henvises for øvrig til egen plan for psykososialt kriseteam
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3.3.4 Migrasjon ute av kontroll
Det er har vært en stor flyktningestrøm til Skandinavia gjennom Europa. Denne har nå avtatt i hvert
fall til Scandinavia. Storfjord kommune grenser både mot Finland og Sverige, og det øker
sannsynligheten for mulig ankomst av flyktninger ned Skibotndalen. Dette kan medføre at kommunen
på kort varsel må gi transittopphold til et stort antall flyktninger.
Sannsynligheten vurderes likevel nå som lav på bakgrunn av nasjonale innvandrings politiske tiltak,
herunder grensekontroller. Dette ser ut til å ha begrensende virkning på flyktningestrømmen til Norge.
Dersom det det må etableres et transittmottak i kommunen må det påregnes at flyktningene ikke har
gjennomgått helsesjekk før ankomst. Kommunen må ivareta beredskap, skaffe oversikt over behov, og
kunne yte nødvendig helsehjelp.
Alle flyktninger med aktive symptomer skal få helsehjelp umiddelbart. Dette krever ressursinnsats i
helse og omsorg både bemannings- og budsjettmessig både på kort og lengre sikt.
Sannsynlig S2

Konsekvens K2

Risiko R4

Tiltak
 Etablere helsetjeneste på innkvarteringsstedet/transittmottak
 Som akutt tiltak hvis behov: beredskapsvakt ved legekontoret Oteren, i inntil 24 timer i døgnet
i noen dager, hvis behov utover legevakten.
 Helsesøster /sykepleier– i beredskap for uttrykning til innkvarteringsstedet (obs. barn)
Benytte tilgjengelig medisinlager på sykehjemmet og/eller legekontoret
 Ivareta allmenhygieniske tiltak
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3.4 SAMLET RISIKO- OG SÅRBARHETSBILDE
Konklusjonene fra «Analyseskjemaene» er overført til tabelloversiktene fra kapitel 4.3-4.4
og 4.5 «Samlet risiko- og sårbarhetsbilde» nedenfor.

Svært små

Små

Middels

Svært store

(3.2.9)
(3.3.1)
(3.3.3)

Svært høy

Høy

SANNSYNLIGHET

Store

(3.1.2)
(3.2.2)
(3.2.4)
(3.2.7)
(3.1.4)
(3.1.9)
(3.1.5)
(3.2.3)
(3.2.8)
(3.1.7)

Middels

(3.3.4)

Lav

Svært lav
K1

K2

K3
KONSEKVENS

S5

(3.1.8)
(3.1.3)
(3.2.6)
(3.2.10)
(3.2.5)

(3.1.1)

(3.1.6)

(3.2.1)

S2

(3.3.2)

S1

K4

S4

S3

K5

Rød:
Høy /uakseptabel risiko – oppfølging og tiltak bør settes inn!
Gul:
Middels risiko – oppfølging og tiltak bør vurderes!
Grønn: Lav /akseptabel risiko
Under akseptabel risiko finner vi følgende hendelser
3.3.4. Migrasjon ute av kontroll
Under Middels risiko og som er på grensen der oppfølging vurderes
3.1.2 Svikt i vannforsyning - 3.1.4 Tunnelulykke Larsbergtunellen - 3.1.5 Skips- eller
båtulykke i fjordbassenget - 3.1.6 Dambrudd Rieppijarvi damanlegg - 3.1.7 Atomulykke 3.1.9 Akutt luftforurensning - 3.2.2 Steinsprang og steinskred - 3.2.3 Snøskred - 3.2.4 Jord- flom og
sørpeskred - 3.2.7 Stormflo - 3.2.8 Epidemi (epidemi, pandemi (mennesker, dyr)
Under Høy/ uakseptabel risiko finner vi følgende
3.1.1 Brann i bygning m/ mange mennesker - 3.1.3 Større trafikkulykke på vei –
3.1.8 Bortfall av energiforsyning - 3.2.1 Fjellskred - 3.2.5 Kvikkleireskred - 3.2.6 Ekstremnedbør –
3.2.9 Skogbrann/lyngbrann – 3.2.10 Bortfall av EKOM - 3.3.1 Overgrep og vold i nære relasjoner 3.3.2 Terror, sabotasje, skyte gisselhendelse - 3.3.3. Oppståtte katastrofer, ulykker og kriser
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4 PLAN FOR OPPFØLGING
Prioriterte tiltak Storfjord kommune.
Pri.

Uønsket hendelse
m/angivelse av årsak

Nye forebyggende tiltak

Nye skadebegrensende tiltak

A

Hendelser med rød
kategori i ROSanalysen.

Gjennomgås og evalueres ved å:
Oppdatere beredskapsplaner
Etablere nye planer for å ivareta/lukke avvikene
Sektorvise planer utarbeides der det er et behov.

Oppdaterte planer implementeres og følges
opp.
Opplæring
Øvelser
Interkommunalt samarbeid

Sette av ressurser, ansvarliggjøring, øvelser og
revisjoner.

B

Hendelser med gul
kategori i analysen
vil også bli
gjennomgått.
For lite ressurser til
generell beredskaps
arbeid og oppfølging

C

Manglende sektorvise
analyser og
tilhørende planer

Planer gjennomføres og implementeres som egen
rutine i all saksbehandling og arbeid.

D

Eventuelle uklarheter
mht. interkommunal
samarbeid avklares
og bekjentgjøres i de
respektive kommuner
3.1.1 Brann i
bygning(er) med
mange mennesker

Plan for samarbeid er utarbeidet, signert og
bekjentgjort i den enkelte kommune

1

Forebyggende tiltak mot skoler, barnehager,
institusjoner, idrettslag, innvandrere, eldre og uføre
samt eldre hjemmeboende.

Ansvar:
(Overordnet
ansvar:
Rådmann)
Rådmann
Beredskapsleder
Enhetsledere
Brann

Tids frist

Følge opp tiltakene i analysene.

Rådmann

Årlig ifm budsjett

Opplæring og bekjentgjøring av relevant
planverk blant ansatte og innbyggere.
Øvelser.
Følge retningslinjer i Arealros ved
saksbehandling.
Beredskaps organisasjonene i de respektive
kommuner kurses og trenes i interkommunal
beredskap.

Rådmann,

Fortløpende.

Rådmann

Årlig Oktober
2020

Lukke avvikene i Brann Ros.
Oppgradering av personell og utstyr.
Brannalarm anlegg og varslingssystem i bygg
der mange mennesker oppholder seg.

Rådmann,
Brannmester,
Beredskapsleder

Årlig Mai 2020
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Årlig
Frist oktober
måned.

9

3.1.3 Større
trafikkulykke på vei

2

3.1.8 Bortfall av
energiforsyning

6

3.2.1 Fjellskred

7

3.2.6 Ekstremnedbør

8

3.2.9 Skogbrann /
lyngbrann

5

3.3.1 Overgrep og
vold i nære relasjoner

4

3.3.2 Terror,
sabotasje, skytegisselhendelse

3

3.3.3. Oppståtte
katastrofe, ulykker
og kriser

10

3.2.10 Bortfall av
EKOM

Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.1.1
Forbedringer av E6/E8 er med på å forebygge
denne type ulykker. Utbedring av fylkesveiene må
nå prioriteres. Gjennomgang og oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i ROS-analysen 3.1.3
Sjekke ut andre energikilder. Sjekke ut backup på
serverer og sikkerheten her. Gjennomgang og
oppfølging av alle foreslåtte tiltak i ROS-analysen
3.1.8
Følges opp i planarbeid og i saksbehandling.
Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.2.1
Følges opp i planarbeid og i saksbehandling.
Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.2.6
Følges opp i planarbeid og i saksbehandling.
Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.2.9
Utarbeide tverrfaglige handlingsplaner samt
informasjonsbrosjyre.
Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.3.1
Som forebygging og retningslinjer skal
Beredskapsplan for kommunale grunnskoler inkl.
sfo i Storfjord kommune følges.
PLIVO øvelser kjøres med nødetatene.
Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.3.2
Som forebygging skal bl. annet plan for
psykososialt kriseteam følges.
Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.3.3
Beholde gammelt utstyr som VHF sendere. Benytte
satelittelefoner (2 stk)
Gjennomgang og oppfølging av alle foreslåtte tiltak
i ROS-analysen 3.2.10

Opplæring og bevisstgjøring av brukere av
byggene. Øvelser.
Følge opp hendelen i brannros.
Gode rutiner på varsling, evakuering og event.
sikring. Godt og moderne redningsutstyr.

Rådmann,
Brannmester,
Beredskapsleder

Årlig Mai 2020

Omkoplingsmuligheter analyseres i lag med
kraftleverandør.
Tiltakene stabiliseres når nødstrømpå utvalgte
steder er på plass.
Gode varslings- og sikrings rutiner.

Rådmann
Beredskapsleder

Årlig Juni 2020

Rådmann,
Beredskapsleder

Årlig Juni
2020

Gode varslings- og sikrings rutiner.

Rådmann
Beredskapsleder

Årlig Juni
2020

Følge opp brannros.

Rådmann,
Brannmester
Beredskapsleder
Rådmann
Helse/forebygge
nde avdeling

Årlig Mai 2020

Rask mobilisering og evakuering. God
samhandling mellom nødetatene.
Omsorg og støtte. Debrifing etter hendelse

Rådmann,
Kriseledelse
Brannmester
Beredskapsleder

Årlig, Mai 2020

Omsorg og støtte. Debrifing etter hendelser.
Revidert utgave av psykososial kriseplan er
utarbeidet.

Rådmann,
Kriseledelse,
Beredskapsleder

Årlig, Mai 2020

Informasjon ut til befolkningen i ytterste
konsekvens med personlig oppmøte.
Øvelser

Rådmann
Kriseledelse

Årlig, Juni 2020

Kompetanse hevning, veiledning og nettverks
bygging
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1.0 INNLEDNING
1.1 Om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Storfjord kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlagt,
systematisert og vurdert sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse
kan påvirke kommunens daglige virke, tjenesteleveranse og befolkningen. Den helhetlige ROSanalysen skal forankres i kommunestyret.
Helhetlig ROS skiller seg fra andre sektoranalyser i kommunen ved at det er de «store» hendelsene
som er i fokus. Dette er hendelser som går utover ordinær kapasitet, og/eller omfatter flere
ansvarsområder. Analysen skal ha et helhetlig perspektiv ved at gjensidigheter innenfor kommunens
ansvarsområder blir berørt. Analysen skal også synliggjøre kommunens viktige samordningsrolle,
fremme kommunens samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens ansvarsområder, og
samarbeidet med eksterne aktører.

1.2 Bakgrunn
Lovpålagt oppgave
Innføringen av sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) gir
kommunen nye lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunens plikter etter
forskriften er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.
Lovkrav og grunnleggende prinsipper
Kommunens ansvar og oppgaver følger delvis av lover og forskrifter (se kapitel 1.3) og delvis av de
fire grunnleggende prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge:
 Ansvarsprinsippet innebærer at den myndighet, virksomhet eller etat som har det daglige ansvaret
for et område, sektor eller tjeneste, også har ansvar for forebyggende tiltak,
beredskapsforberedelser og deltakelse i krisehåndtering.
 Likhetsprinsippet tilsier at det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i
normalsituasjon og i krise.
 Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.
 Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for
å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging,
beredskap og krisehåndtering.

1.3 Lov- og forskriftskrav
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt1
Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk
infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet
eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens
sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med

1

Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, jf. lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10.
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samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av
liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Det følger av forskriften at kommunen skal ha:




En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2, jf. § 2
Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid3, jf. § 3
En overordnet beredskapsplan4, jf. § 4

Sektor- og særlover
Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav på
fag- og sektorområdene. Eksempler på slike områder er helse og sosial5, vannforsyning og
matsikkerhet6, brann og redning7 og flere.8
Plan- og bygningsloven
Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging ”fremme samfunnssikkerhet ved å
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. ”,
jf. pbl § 3-1, h. Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging gjennomføres
risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3. Det er også viktig å påpeke at den helhetlige ros-analysen
skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i planer etter pbl.

1.4 Formål
Formålet med kommunal beredskapsplikt og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS) er
å sikre et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorene i
kommune. Ved å utarbeide en helhetlig ROS oppnår kommunen økt bevissthet om og oversikt over
risiko og sårbarhet i egen kommune. Helhetlig ROS skal:
- Gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen
- Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen
- Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer
- Gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen
- Identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger
- Gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap
- Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og fylkes
ROS

2

ROS-analysen skal oppdateres minimum hvert fjerde år og for øvrig oppdateres ved endringer i
risikobildet, jf § 6.
3
På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen:
a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet.
b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling (pbl)
4
Overordnet beredskapsplan skal minimum oppdateres en gang i året, jf § 6.
5
Lov om helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv.
6
7

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og drikkevannsforskriften
Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

8

Kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevernloven, strålevernloven, vannressursloven,
forurensningsloven, vannressursloven m.m.
Side 4

53

1.5 Hva kjennetegner en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Større uønskede hendelser
Analysen omfatter hendelser som har en karakter og et omfang som gjør at kommunens kriseledelse
blir involvert. Slike uønskede hendelser som skal analyseres er:
- uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser
- uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever samordning
- uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære
rutiner og redningstjeneste og som krever etablering av kommunens kriseledelse
- uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen
Formelle krav til innhold
Analysen skal som et minimum omfatte:
- Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen
- Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
- Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
- Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
- Behovet for befolkningsvarsling og evakuering
Formelle krav til deltakelse
Forskriften setter krav til hvem som skal delta og involveres i utarbeidelsen av den helhetlige ROSanalysen. Jf. § 2, fjerde ledd har kommunen en plikt i å påse at relevante offentlige og private aktører
inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen. Det vil si at analysen skal gjennomføres i
et tverrfaglig samarbeid mellom fagpersoner og ansvarlige aktører på ulike fagfelt – både private og
offentlige. Analysen skal behandles av kommunestyret, jf. § 3, andre ledd.
Analysen er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og deres
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Analysen gir også en oversikt
over risiko og sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområdene i kommunen og
andre i deres arbeid med samfunnssikkerhet.
Plan for oppfølging og rapport
Med utgangspunkt i funnene fra helhetlig ROS utarbeider prosjektgruppen et forslag til plan for
oppfølging. Denne skal sammen med helhetlig ROS behandles av kommunestyret. Planen er styrende
for kommunens helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeid, og inneholder målsettinger,
strategier og tiltak for utvikling av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap de neste
fire årene. Planen skal revideres årlig.
Planen er styrende for kommunens oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap i planlegging etter
plan- og bygningsloven, økonomi- og budsjettplan, samt beredskapsplanverk.
Plan for oppfølging skal redegjøre for de tiltak som er identifisert i helhetlig ROS. Dette kan være
tiltak for og:
- Forebygge
- Styrke beredskap og krisehåndteringsevne
- Øke kunnskap
- Forslag til mer detaljerte analyser på sektornivå
Resultatene fra helhetlig ROS skal også være dokumentert i en rapport. Rapporten skal inneholde en
oppsummering av risiko og sårbarhet i kommunen og de anbefalte tiltakene. Plan for oppfølging bør
derfor inngå i rapporten, det samme gjelder kommunebeskrivelsen.
Før rapporten vedtas, sendes den på høring til interne og eksterne aktører som har vært involvert i
arbeidet med helhetlig ROS.
Side 5

54

1.6 Definisjoner
Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhet defineres som den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for
påkjenninger9. Begrepet samfunnssikkerhet omfatter alle typer påkjenninger (kriser og ulykker) som
samfunnet kan utsettes for. Tiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse og tiltak for
å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner omfattes av begrepet.
Risiko
Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerhet knyttet til
dette10. Begrepet risiko uttrykker fare (sannsynlighet) for tap av verdier (konsekvens). Verdiene det
her er snakk om er liv og helse, miljøverdier, materielle verdier, kritiske samfunnsfunksjoner,
omdømme osv. Risiko kan angis som en konkret tallstørrelse (kvantitativ metode) eller beskrives med
ord (kvalitativ metode).
Sannsynlighet
Sannsynlighet er mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe, angitt som
innenfor hvilket tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap11.
Sårbarhet
Sårbarhet defineres som de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket
hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har
inntruffet12.
Kritiske samfunnsfunksjoner
Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta befolkningens
sikkerhet og trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens grunnleggende behov. Eksempler
på slike kritiske samfunnsfunksjoner er forsyning av mat og medisiner, ivaretakelse av behov for

husly og varme, forsyning av energi, forsyning av drivstoff, nød og redningstjeneste etc13.
Forebygging
Forebygging handler først og fremst om tiltak for å redusere sannsynligheten for at en uønsket
hendelse skal inntreffe.
I noen tilfeller er det ikke mulig å redusere sannsynligheten, f.eks. for ras og flom, og forebygging
handler her om å redusere konsekvensene, f.eks. unngå bygging i ras- og flomutsatte områder. Også
det generelle beredskapsarbeidet handler om å redusere konsekvensene av en krise eller ulykke, men
dette omtales som beredskap, jf. definisjon nedenfor.
Beredskap
Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede
hendelser på best mulig måte.
Uønskede hendelser
Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på
helse, miljø og materielle verdier.

9

Kilde: St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet.
Kilde: DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.
11
Kilde: DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.
12
Kilde: DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, her hentet fra NOU 2000:24.
13
For en mer utfyllende liste, se s. 18 i DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.
10
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2 PLANLEGGING OG FORARBEID
2.1 Beskrivelse av kommunen
Storfjord kommune med sine 1898 innbyggere ligger geografisk plassert innerst inne i Lyngenfjorden.
Kommunen er trespråklig, og har da også som slagord «Samhold styrker». Kommunegrensene går mot
Lyngen i nord, Kåfjord i nordøst, Balsfjord og Målselv i sør og Tromsø i vest. I tillegg grenser
Storfjord kommune mot Finnland (Enotekio) i sør/sørøst og Sverige (Kiruna) i sør.
Storfjord kommune har besluttet å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). Denne skal gi et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen, og i henhold til krav i
forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom denne analysen skal da kommunen ha kartlagt,
systematisert og vurdert sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser og hvordan disse kan
påvirke kommunen og dens tjenester.
Det er flere forhold i kommunen som medfører robusthet, blant annet god tilgang til
beredskapsressurser, god redundans (flere uavhengige løsninger) i vei- og el-infrastruktur med
alternative omkjøringsveier, havn, nærhet til flyplass og større sentra.
Storfjord kommune har et nødstrømsaggregat med full effektdekning på Åsen omsorgssenter. Det er
også planlagt nødstrømsaggregat på helsehuset og på rådhuset. På rådhuset skal denne dekke
servicetorg, beredskaps rom, kantine og andre nødvendige objekter.
Det er også en del forhold som medfører sårbarhet i kommunen. Kommunen ligger nær finskegrensen
og dette gjør kommunen mer sårbar for grenserelaterte problemer som smitte, uønsket gods på vei,
ulovlig innvandring og en definert strategisk innfartsvei ved en potensiell militær trussel. Transport
årene gjennom kommunen (E6/E8/RV868) medfører sårbarhet for hendelser med farlig gods på vei.
Også med skip kan dette inntreffe. Vi har ingen store industribedrifter men har Skibotn kraftverk med
damanleggene, og generell rasfare i deler av kommunen er også et trusselbilde.
Storfjord kommunes vannforsyning er sårbar. VA anlegget er knyttet til et gammelt nett flere steder og
manglende nødstrømsaggregat på sårbare objekter. Vi har også et for dårlig system knyttet til
nødvannforsyning. Det er også en utfordring med dårlig brannvannkapasitet i enkelte områder i
kommunen.
Ekstremnedbør og andre klimarelaterte hendelser kan medføre hyppigere flom- og skredhendelser.
Dette kan også ramme drikkevannet som ras og skred inn i drikkevannreskildene. Storfjord kommune
er også utsatt for skadeflom i Skibotnvassdraget og i Signaldalselva. Her har vi også en del marine
avsetninger som kan resultere i leirras.

Fjellskred Nordens
Det er utarbeidet en egen beredskapsplan for Nordnes fjellskred. Denne hendelsen er derfor ikke
medtatt i denne ROS-analysen. Et fjellskred av en slik størrelse vil føre til store ødeleggelser med
oppskyllingshøyder som varierer fra 40 m til 5-10 m alt etter hvor i fjordbassenget en befinner seg.
Det er gjennomført et omfattende arbeid knyttet til overvåkning og varsling av fjellpartiet. Det er NVE
som har ansvaret for dette arbeidet. Beredskapsplan Nordnes Fjellskred ivaretar alle områder knyttet
til dette senarioet. Herunder varsling under normaltilstand, varsling ved bevegelse (grønn, gul eller
rødt), kommunikasjon og informasjon, evakueringsplaner og praktisk evakuering.

2.2 Mandat
Styringsgruppens og prosjektgruppens mandat fremgår av rådmannens notat av 18. juni 2015.
Mandatet er vedtatt i Storfjord formannskap 18. juni 2015. Styringsgruppen for prosjektet er
formannskapet i Storfjord kommune.
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2.3 Organisering og deltakelse
Oppdragsgiver/eier
Kommunens politiske ledelse.
Definisjon
Det er formulert risikoreduserende tiltak knyttet til uønskede hendelser som kommunen har et ansvar
for å forebygge (sannsynlighetsreduserende) eller ha en beredskap for (konsekvensreduserende).
Tiltakene, og ansvar for oppfølging av disse er satt opp under hver analyserte hendelse.
ROS-analysen er politisk forankret og er i hovedsak utført på et overordnet nivå. Derfor må en i
enkelte tilfeller, og i ulike kommunale sektorene, følge opp denne ROS-analysen gjennom det daglige
arbeid med egne risikovurderinger og risikostyring. Dette innebærer å utarbeide ROS-analyser for sitt
virksomhetsområde, og å forebygge uønskede hendelser gjennom internt planverk, arbeidsinstrukser,
og ivaretakelse av en god sikkerhetskultur.
Styringsgruppen
Styringsgruppa har bestått av medlemmer av Formannskapet i Storfjord kommune. Ansvaret til
styringsgruppa fremgår av mandatet.
Prosjektleder
Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis og være
prosessleder i analysearbeidet. Prosjektleder har også hatt som oppgave å presentere resultatene fra
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens
ledelse. Prosjektleder har vært plan- og driftssjef Trond Arne Hoe.
Prosjektgruppen
Prosjektgruppen har hatt ansvar for å planlegge, gjennomføre analysen og utarbeide forslag til plan for
oppfølging. Prosjektgruppen har bestått av:
Etatsleder for oppvekst:
Avdelingsleder helse:
Avdelingsleder forebyggende:
Brannmester (inkl. stedfortreder):
Ingeniør UMS/CIM ansvarlig:
Plan- og driftssjef:
Konst. rådmann:

May Tove Lilleng
Anne Rasmussen
Anne Lena Dreyer
Per Roger Aronsen
Rolf Vidar Olsen (stedfortreder)
Joakim Stensrud Nilsen
Trond Arne Hoe (prosjektleder)
Trond Roger Larsen

Generell deltagelse
Kommunens ulike etater og ledelse har forpliktet seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i
prosjektet. Relevante offentlige og private aktører har vært invitert med i arbeidet med
gjennomføringen. Følgende grupper og personer har deltatt i arbeidet:
Beredskapsrådet
Kriseteamet
Kriseledelsen
Brannkorpset
Etatsledere
…. (andre interne og eksterne deltakere):
Kommunens ledelse har hatt ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for
kommunestyret og følge opp plan for oppfølging
Se vedlegg 3 for milepælplan over arbeidet med helhetlig ROS-analyse.
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2.4 Metode
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å kartlegge risiko
innenfor et nærmere definert system, som i dette tilfelle er Storfjord kommune. I denne analysen
beregnes risikoen som en konkret tallstørrelse (kvantitativ metode).
Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til (ytrer seg) om
risikoforhold i kommunen slik at nødvendige tiltak blir identifisert og prioritert. En ferdig ROSanalyse med tilhørende handlingsplaner og beredskapsplaner skal være levende dokumenter som
revideres min. en gang i året. Dette danner derfor grunnlaget for det videre arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap i Storfjord kommune.

Sannsynlighetsvurdering14
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet
(hendelsesfrekvens). Sannsynlighetsvurderingen bygger på historiske data, ulykkesstatistikk,
lokalkunnskap/erfaringer, ekspertvurderinger, farekartlegging og utviklingstrender.
Sannsynlighet (S) for at hendelse vil skje er satt opp i 5 kategorier. Nedenstående skjema er satt opp
med sannsynlighet, vekttall og forventet frekvens.

Sannsynlighet

Kategori Tidsintervall

Svært lav

S1

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år. <0,1 % sannsynlighet pr år

Lav

S2

1 gang i løpet av 100 til 1000 år. 01,-1 % sannsynlighet pr år

Middels

S3

1 gang i løpet av 50 til 100 år, 1-2 % sannsynlighet pr år

Høy

S4

1 gang i løpet av 10-50 år. 2-10 % sannsynlighet pr år

Svært høy

S5

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år, >10 % sannsynlighet pr år

Sårbarhetsvurdering
Det er gjort en vurdering av om kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt som følge av den uønskede
hendelsen, og hvor sårbare disse berørte funksjonene er for hendelsen. Dersom hendelsen medfører
svikt i en eller flere slike samfunnsfunksjoner, vil dette kunne endre konsekvensen av hendelsen.
I en slik sårbarhetsvurdering kan man spørre seg følgende spørsmål:
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt av den uønskede hendelsen?
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner er kommunen avhengig av for å håndtere den uønskede
hendelsen?
- Hvilke konsekvenser vil bortfall av funksjonen ha for:
o Andre kritiske samfunnsfunksjoner
o Kommunens håndtering av den uønskede hendelsen, herunder kommunens evne til å
opprettholde og gjenoppta sin virksomhet
o Samfunnsverdiene (se tabell 1 i DSBs veileder)

14

Sannsynlighetskategoriene kan flyttes alt etter konsekvenser i den gitte kommunen. Det er opp til kommunene
selv å justere og velge denne.
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Konsekvensvurdering
Samfunnsverdier og konsekvenstyper
Konsekvensene systematiseres i de fire samfunnsverdiene under. Både de direkte og indirekte
konsekvensene av den uønskede hendelsen skal vurderes. Direkte konsekvenser skjer som følge av
hendelsen, mens de indirekte konsekvensene skjer som følge av svikt i de kritiske
samfunnsfunksjonene
BEFOLKNINGENS SIKKERHET OG TRYGGHET
Samfunnsverdier

Konsekvenstyper

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Langtidsskader på naturmiljø
Langtidsskader på kulturmiljø/-minner
Økonomiske tap

Stabilitet
Natur og miljø
Materielle verdier

Konsekvenskategorier15
Begrep

Vekttall

Ufarlig
K1
En viss fare K2
Kritisk

K3

Farlig

K4

Katastrofalt K5

Liv og helse

Natur og Miljø

Ingen personskader
Få og små
personskader
Alvorlige
personskader
Alvorlige skader/12 døde
To eller flere døde

Ingen miljøskader
Mindre miljøskader

Materielle
verdier
< 500 tusen
500 tusen -1 mill.

Omfattende skader på miljøet

1-10 mill.

Alvorlige skader på miljøet.
Andre avhengige systemer
Svært alvorlige og langvarige
Skader på miljøet, uopprettelige
Miljøskader

10 – 50 mill.
Over 50 mill.

15

Konsekvenskategoriene for de ulike konsekvenstypene kan flyttes alt etter konsekvenser i den gitte
kommunen. Det er opp til kommunene selv å justere og velge denne.
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Risikomatrise
Alle identifiserte hendelser gis en tallverdi for sannsynlighet og en tallverdi for konsekvens, jamfør
skalaen ovenfor. På bakgrunn av gitt tallverdi beregnes risikoen (sannsynlighet multiplisert med
konsekvens) og hendelsen får dermed en rangering og plassering i risikomatrisen.

SANNSYNLIGHET

Svært små

Små

Middels

Store

Svært store

Svært høy

S5

Høy

S4

Middels

S3

Lav

S2

Svært lav

S1
K1

K2

K3
KONSEKVENS

K4

K5

Rød:
Høy /uakseptabel risiko – oppfølging og tiltak bør settes inn!
Gul:
Middels risiko – oppfølging og tiltak bør vurderes!
Grønn: Lav /akseptabel risiko
For tiltak som havner på gult/rødt må oppfølging vurderes, da enten som tiltak i beredskapsplanen,
økonomiplan/planlegging eller tiltak som skal håndteres på sektor.
Sammen med bruk av risikomatrisen er det viktig at risikovurderingene av hver hendelse fremkommer
kvalitativt i analyseskjemaene.
Risikoanalysene av de uønskede hendelsene viser uakseptabel risiko (rød sone i risikomatrisen) for xx
av yy hendelser i kategorien liv og helse, xx av yy hendelser i kategorien ytre miljø og xx av yy
hendelser i kategorien samfunnsverdi.
Dette kan forklares med at hendelsene er valgt ut i fra at de skal være av et slikt omfang at det
medfører konsekvenser for og involvering av kommunens kriseledelse. Flere av hendelsene som er
analysert vil også være utenfor kommunens ansvar og kontroll, men kan ramme kommunen ut i fra
dens beliggenhet.

Overførbarhet og følgehendelser
Overførbarhet innebærer at prosjektgruppen vurderer om lignende hendelser som vurderes kan
inntreffe andre steder i kommunen, og ikke bare i ett bestemt område.
I en kommune kan det ofte være snakk om en kjede av hendelser. Risikovurderingen omfatter derfor
eventuelle samtidige hendelser (f. eks storm og brann) og følgehendelser (for eksempel skred som
følge av flom, og strømbrudd som følge av storm).
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3

HELHETLIG ROS-ANALYSE FOR STORFJORD KOMMUNE

Identifisering av uønskede hendelser
På bakgrunn av kommunebeskrivelsen, sektor-analyser/innspill, farekartlegginger, helhetlig risiko
analyse for Troms fylke og de krav som følger av forskrift om kommunal beredskapsplikt, har
styringsgruppa på bakgrunn av forslag fra prosjektgruppa, beredskapsrådet og andre bidragsytere
besluttet at følgende uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser skal være gjenstand for
videre analyse.
Helhetlig ROS-analyse for Storfjord kommune inneholder en gjennomgang av potensielle alvorlige
kriser og ulykker som kan ramme Storfjord samfunnet. Analysen gir et lokalt risikobilde, og er et
kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og deres oppfølging av
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Denne gir også en oversikt over risiko og
sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområdene i kommunen, og andre i deres
arbeid med samfunnssikkerhet.
Oppbygging av den helhetlige ROS-analysen skal i sin konsekvens dekke alle krav i henhold til
forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunen vil, i samarbeid med, og innspill fra,
nabokommunene og eksterne aktører bygge opp og forankre ROS-analysen i kommunen og
kommunestyret. Formannskapet utgjør styringsgruppen i dette arbeidet.
Kommunen gjennom prosjektgruppen, har ledet prosessene og hatt relevante eksterne aktører som
bidragsytere med kunnskap, kjennskap og erfaring fra de lokale forholdene.
Det har blitt utarbeidet dokumenter underveis, og disse har da vært blant annet grunnlagsdokumenter
til møtene. I plenum er de sektorvise analyser gjennomgått. Gjennom en bred innledende
fareidentifikasjon ble det identifisert 22 utvalgte hendelser som har blitt gjenstand for en mer detaljert
hendelsesbasert risikoanalyse. Kommunens robusthet og sårbarhet er vurdert spesielt.

3.1 Store ulykker

3.2 Naturhendelser

3.3 Tilsiktede hendelser

3.1.1 Brann i bygning m/ mange
mennesker
3.1.2 Svikt i vannforsyning
3.1.3 Større trafikkulykke på vei
(tungtransport)
3.1.4 Tunnelulykke Larsbergtunellen
3.1.5 Skips- eller båtulykke i
fjordbassenget
3.1.6 Dambrudd Rieppijarvi
damanlegg
3.1.7 Atomulykke
3.1.8 Bortfall av energiforsyning
3.1.9 Akutt luftforurensning

3.2.1 Fjellskred
3.2.2 Steinsprang og steinskred
3.2.3 Snøskred
3.2.4 Jord- flom og sørpeskred
3.2.5 Kvikkleireskred
3.2.6 Ekstremnedbør
3.2.7 Stormflo
3.2.8 Epidemi (epidemi, pandemi
(mennesker, dyr)
3.2.9 Skogbrann/lyngbrann

3.3.1. Overgrep og vold i nære
relasjoner
3.3.2 Terror, sabotasje, skytegisselhendelse
3.3.3. Oppståtte katastrofer, ulykker
og kriser
3.3.4. Migrasjon ute av
kontroll

Byggesak/plansak: Hensynstas sektorvis og i planarbeid, byggesak,
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Flere hendelser kan lede til samme svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og eller ha samme
følgekonsekvens (gjensidig avhengighet) og trenger derfor bare analyseres en gang. Nedenfor vises
eksempel på hvordan hendelsen storm kan lede til svikt i kritisk infrastruktur/samfunnsfunksjoner med
følgehendelser. Man bør derfor se på samtidige hendelser (f. eks storm og brann) og følgehendelser
(for eksempel skred som følge av flom, og strømbrudd som følge av storm).

Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser (Analyse)
Det er gjort ei risiko- og sårbarhetsvurdering av hver enkelt hendelse som er valgt ut ved hjelp av et
eget «Analyseskjema». I risikovurderingen vurderes hvilke hendelser som kan inntreffe,
sannsynligheten for at de inntreffer og hvilke konsekvenser disse hendelsene kan få. For hver hendelse
er følgende vurdert:
- Hendelsesforløpet
- Årsaker
- Identifiserte eksisterende tiltak
- Sannsynlighet
- Sårbarhet
- Konsekvenser
- Behov for befolkningsvarsling og evakuering
- Usikkerhet
- Styrbarhet
- Forslag til nye tiltak og forbedring av eksisterende tiltak
- Overførbarhet

I forhold til kravene i forskriftens § 2, tredje ledd sier analysen noe om følgende:






Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
Utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
Kommunens evne til å opprettholde/gjenoppta egen virksomhet/tjenesteproduksjon,
Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen, f. eks. klimaendringer
Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Det er benyttet et analyseskjema for hver hendelse. Eventuelle følgehendelser og svikter som følge av
den utløsende hendelsen (f. eks svikt i renseanlegg som følge av strømbrudd, som igjen er forårsaket
av en storm), er vurdert som en ny hendelse.
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3.1 STORE ULYKKER
3.1.1 Brann i bygning med mange mennesker
Større brann med mange mennesker involvert kan finne sted. Her vil sykehjem, skoler, barnehager,
større arrangement mv. utgjøre den største risikoen for mennesker. Hendelsene inntreffer sjelden, men
det vil ha store konsekvenser hvis de inntreffer. Brannobjekter med stort skadepotensiale er registrert
som særskilte brannobjekter, og dette utløser tekniske og organisatoriske krav.
Årsak til hendelse
 Teknisk svikt
 Uaktsomhet/ menneskelig feil
 Tilsiktet hendelse
Sannsynlig S4
Tiltak:













Konsekvens K5

=Risiko R20

Følge opp analyser i «Brannros» og sørge for en årlig oppdatering av denne
Gjennomføre opplæring og øvelser som gjenspeiler risikoen i objektet.
Årlige tilsyn av særskilte brannobjekter.
God internkontroll
Sørge for stabilitet og forutsigbarhet i Brannberedskapen
Lage en plan, eller innlemme i eksisterende plan, evakuering og alternativ plassering
o evakuering av bygning ved brann
o transport av personell
o plan for alternative lokasjon for personell i bygning
Ivareta sikkerhet for dataarkiv/backup, journaler, papirarkiv i tilfelle brann
Utarbeide plan for hvordan berørte tjenester skal gjenopptas
Det må utarbeides innsatsplaner for brannvesenet.
Fjerne parkeringsplasser inntil bygg.
Ikke bruke levende lys i offentlige bygg

3.1.2. Svikt i vannforsyning
Når det oppstår situasjoner som har betydning for vannkvaliteten (akutt forurensing, svikt i
renseanlegg/desinfeksjon, rørbrudd/lekkasjer osv) plikter Storfjord kommune umiddelbart å rapportere
til abonnentene og Mattilsynet. Rapportering til befolkningen gjøres blant annet ved adressebasert
UMS-varsling.
Områder som brukes til uttak av drikkevann skal avmerkes som hensynssone på kommunens arealdel.
Det gjelder drikkevannskilder og nedslagsfelt for drikkevann. De fleste drikkevannskilder og
nedslagsfelt ligger langt unna bebyggelse og andre forhold som kan føre til forurensing av drikkevann.
Alle kommunal vannverk i Storfjord er avhengig av strøm og er utstyrt med nødstrømsaggregat.
Årsak til hendelse:



Svikt, stans eller fare for brudd i vannforsyning til husholdninger, institusjoner, private
virksomheter, gårdsdrift osv. kan ofte ha sammenheng med strømbrudd over en viss varighet.
Ras, skred eller ekstremnedbør og flom som forurenser drikkevannsforekomstene.
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Ekstrem kulde over lengre tid som berører drikkevannsforekomst og vannverk.
Utslipp av olje, drivstoff og kjemikalier i tilknytning til vassdrag eller grunnvannsforekomster
i nærheten av drikkevannskilder

Konsekvenser:






Store problemer for husholdninger, institusjoner og spesielle virksomheter ved lengre tids
brudd på vanntilførsel.
Fare for smittespredning ved innsug av kloakk etc. i ikke trykksatt vannledning
Manglende slokkevann i berørte deler av kommunen
Økonomiske konsekvenser for bedrifter som har behov for mye vann (smoltanlegg,
næringsbygg, vaskeri etc.)
Skape problemer for matproduksjon (gårdsdrift, fiskeindustri etc.)

Sannsynlighet S4

Konsekvens K3

= Risiko R 12

Tiltak:
 Hovedplan VA i Storfjord kommune må utarbeides.
 Kartlegging av privat vannforsyning
 Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt.
Vurderingene skal gjøres med basis i drikkevannsforskriften, Folkehelseinstituttets veiledere,
restriksjonsbestemmelsene og kunnskap om kilden.
 Alle vannverk i Storfjord har et nedslagsfelt med definerte soner og påfølgende restriksjoner i
hht vanndirektivet.
 Ved behov innføres kokepåbud. Befolkningsvarsling med adressebasert UMS.
 Utarbeide eller revidere beredskapsplan for VA-anlegg og bruk av krisevannkilder.

Det henvises for øvrig til beredskapsplan for vannverk i Storfjord kommune.

Større trafikkulykke på vei
E6 og E8 går gjennom Storfjord kommune, og en stor del av befolkning i kommunen bor langs hoved
ferdselsåren. Vi er en grensekommune med Skibotndalen som en tett trafikkert vei med mye
tungtrafikk. Kommunen har ÅTD 1500 biler pr døgn. Økning i tungtrafikk, herunder frakt av drivstoff
og LNG utgjør en viss fare for ulykker.
Den daglige beredskapen, både i form av brannvesen og helseberedskap er dimensjonert for å håndtere
trafikkulykker med noen få personer involvert. Ved større hedeleser vil kommunen be om bistand fra
nabokommuner. Ulykker på E6 kan resultere i at veiforbindelsen mellom Nord og Sør-Norge blir
brutt. En må da ta den lange omkjøringen via Olderdalen og Lyngseidet eller via Finnland og Sverige.
Årsak til hendelser
 Transportuhell med farlig gods
 Buss/tungbilulykker
 Flere biler involvert i trafikkulykke
 Skredhendelser
 Steinsprang
 Viltpåkjørsler
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Sannsynlighet S4
Tiltak:










Konsekvens K4

=Risiko R16

Satsing på gang- og sykkelsti i tettbebygde strøk
Skredsikring, steinsprangsikring der det kreves.
Utbedring av E8 Skibotndalen er gjort og nye utbedringer er planlagt både her og på E6.
Skilt og sikringstiltak langs veg iverksettes
Jevnlige øvelser på håndtering av større ulykker for brann & redning.
Oppgradere vårt Brannvesenet med nytt og bedre utstyr.
Øke kompetansen hos brannvesenet på farlig gods og tunge kjøretøy
Avtaler om støtte fra nabokommuner ved større hendelser.
Avtale om ikke levert tjenester ved stengte veier – elever, barnehage, utfordringer innenfor
helse (f.eks. hjemmehjelp)

Tunnelulykke Larsbergtunellen
Storfjord kommune har en tunell, Larsbergtunellen. Denne er forholdsvis kort 505 m. Det er imidlertid
flere tuneller i nabokommunen Kåfjord og en i Lyngen. Ved hendelser i disse tunellene kan Storfjord
brann & redning måtte bistå i redningsinnsatsen.
Larsbergtunellen har tilgang til slokkeutstyr. Tunellen har retning Nord-Sør noe som medfører at
tunellen som oftest vil ha trekk fra Nord mot Sør. Det medfører at ved en eventuell ulykke så må det
påregnes bistand fra Kåfjord kommune sitt brannvesen.
Det vil nesten aldri være aktuelt å sette inn redningsaksjoner mot røyken.
Storfjord kommune har relativt nytt utstyr til sikring av mannskapet for inngang i tunnelen, med vind i
ryggen så er det mulig å utføre redningsaksjoner i hele tunellens lengde, dette påkrever at ledelsen og
de som skal utføre oppdraget oppfyller kravene til arbeidstilsynets helsekrav og oppdraget blir utført i
henhold til røykdykkerveiledningen.
Årsak til hendelse





Førerfeil. Møteulykke eller kollisjon med fjellvegg.
Teknisk feil på kjøretøy.
Tilsiktet hendelse
Hindringer i veibanen

Konsekvenser





Skader på berørte kjøretøy og personell
E6 mellom nord og sør stenges
Brann i tunellen som kan involvere flere kjøretøy
Store skader kan medføre langvarig stengning av tunellen

Sannsynlighet S2

Konsekvens K4

= Risiko R 8
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Tiltak:
 Kompetanseheving i form av øvelser i tunell hvor Storfjord brann og redning, statens
vegvesen, politi, ambulansetjenesten, UNN og brannkorpsene i nabokommunene deltar.
 Samhandling med Statens vegvesen om utstyr til overtrykksvern, røykdykking og oppdatering
av lokalt brannvesen.
 Det må inngås avtale med Kåfjord kommune om øvelser i tunnelen.
 Innkjøp av flere luft flasker til røykdykking
 Utarbeide instruks for røykdykking i tunell
 Innkjøp av flere løfteputer

Skips- eller båtulykke i fjordbassenget
Fergeforbindelsen mellom Olderdalen og Lyngseidet er en hoved ferdselsåre mellom Tromsø og
nordfylket, og mange reisende benytter seg av denne forbindelsen.
Det har også vært en del større passasjerskip inne i fjordbassenget men dette er såpass sporadisk at
dette ikke blir vektlagt her.
Årsak til hendelser:
 Brann i ferge med evakuering
 Kollisjon med annet fartøy
 Eksplosjon pga. brann ombord på ferga, evakuering
Sannsynlig S2
Tiltak





Konsekvens K3

= Risiko R6

Øvelser sammen med innleide fartøy.
Øvelser mht. evakuering. (Jmfr. Kriseplan for Storfjord kommune)
Øvelser i akutt forurensning (IUA. Brannros)
Øvelser mht. media handtering. (Jmfr. Kriseplan for Storfjord kommune)

Dambrudd Rieppijarvi damanlegg
Rieppijarvi damanlegg er kommunens største oppdemmet vann. Et dambrudd her vil kunne medføre
store ødeleggelser i deler av Skibotndalen og lavtliggende områder i Skibotn og Apaja. For å forhindre
skader på liv og helse så må befolkningen varsles på ett tidlig tidspunkt.
Troms kraft har bygd opp sitt system for å oppdage fare for dambrudd i ett to-trinns system. Når annet
trinn passeres så settes stab. Samtidig varsles kommunen og Politiet om dette. Det vil da være minst 6
timer til et eventuelt dambrudd, noe som under normale omstendigheter være tid nok til å evakuere de
berørte områdene.
Ett slikt dambrudd vil kunne skje bare de få månedene dammen er helt full, dvs. 1-2 mnd. om høsten.
Dette gjør at sannsynligheten for en slik hendelse er lav.
Årsak til hendelse
 Fulle magasiner med påfølgende ekstremvær med mye nedbør
 Svikt i damanlegget
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Konsekvenser




Bro på E6/E8 blir tatt
Store materielle skader på hus og eiendom i nedslagsfeltet
Jordbruksareal vil kunne være ubrukelig påfølgende år

Sannsynlighet S1

Konsekvens K4

= Risiko R 4

Tiltak
 Det utarbeides en beredskapsplan for varsling, evakuering og sikring av berørte områder frem
til befolkningen kan flytte tilbake.
 Varslingsrutiner er forbedret gjennom bl. annet UMS-varsling

Atomulykke
Det er ingen steder i verden hvor det er så mange atomanlegg, sivile og/eller militære, som i NordvestRussland. Det er også anlegg i Sverige og Finland samt noen andre baltiske land. Vår nærhet til dette
medfører at de potensielle ulykkene ved en av installasjonene som bruker, eller oppbevarer radioaktivt
materiale, utgjør en trussel også for vårt område. I de senere år har kjernekraftverk fått økt
oppmerksomhet. Russiske myndigheter utvikler flytende kjernekraftverk for bruk på vanskelige
tilgjengelige steder i Arktis. Russiske reaktordrevne fartøyer som drar på «tokt» tett opp til våre
farvann representerer også en utfordring. (Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport.)
Årsak til hendelse
 Atomdrevet fartøy/ ubåt begynner å brenne utenfor kysten av Nord-Norge
 Kollisjon mellom atomdrevne fartøy
 Ulykke ved en kjernereaktor i ett av våre naboland.
Konsekvenser
 Strålingsfare
 Nedfall/spredning av radioaktivt materiale, som bindes i organisk materiale
(landbruksprodukter, bær og grønnsaker)
Sannsynlighet S1

Konsekvens K3

= Risiko R3

Tiltak
 Det er utarbeidet en beredskapsplan for atomulykker
 Varslingsrutiner er forbedret gjennom bl. annet UMS-varsling

Bortfall av energiforsyning
Langvarige strømbrudd (12 timer eller mer) er uvanlig, men kan oppstå i vår kommune.
Konsekvensene for befolkningen og næringslivet kan i ekstreme tilfeller utgjøre fare for liv og helse,
og ha store økonomiske konsekvenser. Langvarig strømbrudd kan være kritisk for eldre
hjemmeboende, skape store utfordringer for arbeidslivet, og sette viktig samfunnsfunksjoner ut av
drift.
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Strømbrudd, med påfølgende svikt i IKT-systemene, vil medføre at kritiske samfunnsfunksjoner delvis
stopper opp, herunder trygghetsalarm ute av drift, ikke tilgjengelige pasientjournaler etc. Kommunen
får ikke inn/ut informasjon.
I Storfjord er det montert nødstrømsaggregat på Åsen omsorgssenter, på alle vannverk og det er kjøpt
inn ett transportabelt nødstrømsaggregat for pumpestasjonene.

Årsak til hendelse
 Snøskred som tar overføringsledninger
 Ekstremnedbør med flere sammenfallende hendelser som kutter strømlinjer.
o Sørpeskred, jord og fjellskred
 Stort snøfall som medfører at linjer bryter sammen
 Jord og steinskred
Konsekvenser
 Elektronisk kommunikasjon bryter sammen
 Medisinsk utstyr slutter å fungere.
 Pumpestasjoner slutter å fungere
Sannsynlighet S4

Konsekvens K4

= Risiko R16

Tiltak
 I økonomiplanperioden for 2016-2020 er det vedtatt at det skal monteres et nødstrømsaggregat
tilknyttet helsehuset og rådhuset.
 Beredskapsplan for flytting av pleietrengende hjemmeboende til Åsen omsorgssenter
 Omkoplingsmuligheter for strømleverandører

Akutt luftforurensning
Akutt luftforurensning kan skyldes flere forhold, men som oftest skyldes det brann i nærliggende
bygninger, skogbrann eller ulykker med farlig gods.
Brannrøyk inneholder store mengder giftige gasser som kun i små mengder kan være helseskadelig.
Årsak til hendelse
 Skogbrann
 Stor bygningsbrann
 Tankbilulykke
Konsekvenser
 Luftforurensning som truer tettbebyggelse
Sannsynlighet S2

Konsekvens K3

= Risiko R6

Tiltak
 Det utarbeides en generell evakueringsplan knyttet til kriseplan for Storfjord kommune.
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3.2 NATURHENDELSER
3.2.1 Fjellskred
For kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord ble det i 2012 gjort en ROS-analyse (sårbarhetsanalyse)
knyttet til et fjellskred fra Nordnes. Dette var en del av et sentralt prosjekt initiert av fylkesmannen i
Troms. «Sårbarhetsanalyse Fjellskred fra Nordnesfjellet, konsekvenser og momenter for betydning for
beredskapsplan»
Denne ROS-analysen kartla i første omgang funksjoner og infrastruktur i de tre Lyngenfjordkommunene som vil bli berørt av et eventuelt fjellskred fra Nordnes.
ROS-analysen omfattet også informasjon som dannet grunnlaget for å utarbeidelse av beredskapsplan
«Delplan fra Nordnes, Storfjord kommune.»
Vi har ett annet fjellparti som er usikker og som ligger i Stordalen langt fra bebyggelsen. Denne vil
ikke kunne gjøre skade på bebygd områder eller infrastruktur. I tillegg har vi et parti i Storeng som er
erklært ustabil. Denne er delvis sikret med skredvoller.
Fjellskred store fjellsider som har svakhetssoner i den geologiske strukturen. Forekommer 1-2 ganger
per 100 år. Utløses av poretrykk, kryp-bevegelser, jordskjelv

Konsekvens
Konsekvensene for Storfjord kommune ved Senario Nordnes vil bli utfordrende med bortfall av all
kritisk infrastruktur, og med evakuering av kommunens innbyggere til Balsfjord og Målselv
kommune.
Det er ikke enkelt å sette sannsynlighet her og S2 er satt av knyttet til Storengfjellet. Risikoen for
Nordnes er uansett rødt. Denne hendelsen er så stor at hendelsen vil være katastrofal, derfor rød i
analysen.
Sannsynlighet S2







Konsekvens K5

= Risiko R10

Tiltak:
Årlig rullering av planer og varsling
Øvelser alene og i samarbeid med andre berørte kommuner
Nært samarbeid med NVE
Flodbølgeberegningen må være en del av areal- og samfunnsplanlegging
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget for å minske skader

I ROS-analysen knyttet til fjellskred fra Nordnes, har både ROS-analysen og beredskapsplanene tatt
utgangspunkt i oppskyllingshøyder og sikkerhetssoner knyttet til en bølge etter ras fra Nordnes.
Bølger etter skred i en fjord blir påvirket av både dybdeforhold og bredde på fjorden. Hastigheten
slike bølger beveger seg med avhenger av hvor dyp fjorden er. Dess grunnere fjorden er, dess
langsommere beveger bølgene seg. Det betyr at når en bølge beveger seg inn mot grunnere vann, vil
fronten av bølgen bevege seg langsommere enn halen.
Bølgen vil dermed bli kortere og samtidig også høyere. Blir bølgen høy nok i forhold til vanndypet vil
bølgen til slutt knytte bryte.
Tilsvarende vil bølger som beveger seg fra grunnere mot dypere vann blir strukket og høyden
reduseres. NGI Rapport, flodbølger i Lyngen etter mulig skred, Nordnes, Lyngen kommune III
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ROS-analysen for fjellskred fra Nordnes definerer oppskyllingshøyde som; «Antatt
bølgehøyde i de ulike deler av landområdet rundt og i tilknytning til Lyngenfjorden som følge
av et stort fjellskred fra Nordnes.»
Sikkerhetssone har følgende definisjon; «Oppskyllingshøyde med tillegg av
sikkerhetsmarginer i de ulike deler av landområder rundt og i tilknytning til Lyngenfjorden».
Styringsgruppa for interkommunalt prosjekt har justert sikkerhetssoner rundt Lyngenfjorden
med utgangspunkt i oppskyllingshøyder + sikkerhetsmargin på 5 m. Nedenforstående tabell er
tatt fra NGIs’ rapport om flodbølger. Her er høyeste og laveste verdier langs
oppskyllingslinjen angitt + 5 m som angir sikkerhetsmargin.

Område

Navn

10
11
12
13
14
15
16

Rasteby
Elvenes
Elvevoll
Oteren
Horsnes-Elsnes
Skibotn
Forraneset

Oppskylling
Minimum høyde
3+5=8
2+5=7
2+5=7
2+5=7
3+5=8
3+5=8
3+5=8

Maks høyde
8+5=13
6+5=11
7+5=12
6+5=11
6+5=11
10+5=15
15+5=20

Ankomst
Minutter
8
10
15
24
13
9
5

3.2.2 Steinsprang og steinskred
Steinsprang fra alle typer fjellskråninger over 30 grader der det sitter løse stein. Forekommer hele
tiden. Utløses av frost- og rot-sprenging, poretrykk.
Steinskred i større fjellsider, fra 50 meters høyde og oppover, hvor det finnes svake partier.
Forekommer flere ganger i året. Utløses av frost- og rot-sprenging, poretrykk1
Årsak til hendelse
 Mye nedbør
 Tilsiktet hendelse
 Forst sprengning
 Jordskjelv
Konsekvenser
 Bebyggelse nær kan bli truffet av stein
 Biler på veg kan bli truffet
 Veier blir sperret
 Hjemmesykepleie, ambulanse og brannvesen kommer seg ikke frem pga. sperret/ ødelagt vei
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Sannsynlighet S3

Konsekvens K3

= Risiko R9

Tiltak
 Kartlegging av alle områder der steinsprang er ett kjent problem
 Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
 Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller anleggsvirksomhet

3.2.3 Snøskred
NGIs og NVEs aktsomhetskart Indikerer områder som må kartlegges eller følges opp i mer detalj ved
eventuell utbygging. Snøskred deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både
løssnøskred og flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt
vannmettet snø kan det oppstå en tredje type skred - sørpeskred.
Løssnøskred kan oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere
luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt fonnvind) med kraft nok til å knekke tre og
stolper, samt skade vinduer og lette byggverk
Flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Flakskred kan
bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som ofte rekker helt ned i dalbunnen.
Snøskred utløses normalt i dalsider med helling mellom 30 og 60 grader, og som regel under eller rett
etter store snøfall, sterk vind eller temperaturstigning.

Årsak til hendelse
 Mye snø i fjellene med skiftende vær
 Snø som har samlet seg i lesider pga. mye vind.
 Ustabile lag i snøen
 Snøskred løst ut av skitrafikk eller scootertrafikk
 Selvutløsning
Konsekvenser
 Bebyggelse og annet infrastruktur blir rammet
 Mennesker blir tatt av skred
 Snøskred som treffer kraftlinjer vil medføre bortfall av strøm
 Veier blir sperret

Sannsynlighet S2
Tiltak





Konsekvens K3

= Risiko R6

Kartlegging av alle snøskredutsatte områder
Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Hensynstas ved all saksbehandling i kommunen
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller anleggsvirksomhet
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3.2.4 Jord, flom og sørpeskred
Sørpeskred Oppstår når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig
regnvær. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget, og de oppstår når det er dårlig
drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Skredmassene i et sørpeskred har høy tetthet.
Sørpeskredene kan utløses i terreng ned mot 5 graders helling. Sørpeskredene er vanskelige å forutsi.
Det finnes fire forskjellige typer løsmasseskred: Flomskred, jordskred, Leirskred, kvikkleireskred.
Et løsmasseskred (bortsett fra kvikkleireskred) utløses normalt i skråninger brattere enn 25–30 grader,
og nesten alltid i perioder med ekstrem nedbør og/eller snøsmelting.
Flomskred skiller seg fra jordskred ved at erosjon, masseutglidning og massetransport foregår langs
eksisterende bekke- og elveløp. Forekommer i bratte vassdrag og bekkeløp med mye løsmasser, flere
ganger i året. Er forårsaket av regnskyll, kraftig snøsmelting. Flomskred har høyt vanninnhold og
derfor vil kunne gå utenfor aktsomhetskartet fra NGI. Boliger, infrastruktur og jordbruksarealer langs
vassdrag og på flomskredvifter er utsatt for ødeleggelser når elva skifter løp og tar nye retninger.
Tiltak langs vassdrag og på skredvifter må derfor vurderes spesielt ved utarbeidelse av
reguleringsplaner og ved andre tiltak. Fordi vann er en viktig faktor i slike skred har skredviftene ofte
så liten helning at de av mange ikke oppfattes som potensielt farlige. Jf. NVEs faktaark 2-13 ''
Identifisering av skredvifter"
Leirskred forekommer i marin leire som ikke er kvikk, flere ganger pr. år. Er forårsaket av nedbør,
snøsmelting, menneskelige inngrep.
Jordskred forekommer i skråninger av alle andre typer løsmasser. Er forårsaket av nedbør,
snøsmelting, menneskelige inngrep, og forekommer flere ganger i året.

Årsak til hendelse
 Flom pga. mye snø som smelter fort pga. høy temperatur og mye nedbør
 Hurtig smelting sammen med store nedbørsmengder
 Snø som blir mettet av vann pga. mye nedbør

Konsekvenser
 Bebyggelse nær opptil vassdrag får skade pga. vanninntrenging,
 Det vaskes ut under fundament
 Bebyggelse blir tatt av leir/ jord eller sørpeskred
 Kritisk infrastruktur blir berørt

Sannsynlighet S3
Tiltak








Konsekvens K3

= Risiko R9

Kartlegging av alle skredutsatte områder
Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller anleggsvirksomhet
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget
Årlig kontroll av stikkrenner.
Tining av stikkrenner før snøsmeltingen setter i gang
Oppgradere stikkrenner slik at de får større kapasitet.
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3.2.5 Kvikkleireskred
I områder med kvikkleire må man være varsom med terrenginngrep. Informasjon om
kvikkleire er ikke registrert for Storfjord kommune. Det er imidlertid viktig med geoteknisk
vurdering før man setter i gang bygging av boliger eller infrastruktur. TEK 10 setter krav til
tiltakshaver om dokumentasjon knyttet til sikker bygningsgrunn. Store deler av bebygde
områder i vår kommune er innenfor området for marine avsetninger i NGI sine kart.
Sannsynligheten settes så lavt siden det ikke er noen kjente områder med kvikkleire i
Storfjord kommune.
KLS – materiale: Kortversjon av begrepet ”Kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper”.
Områdestabilitet: Tilstand knyttet til sikkerhet i forhold til omfattende områdeskred
(kvikkleireskred) i KLS- materialer.
Lokal stabilitet: Tilstand knyttet til sikkerhet i forhold til lokale brudd og utglidninger under
fyllinger, i skjæringer, og ved graving av dype grøfter eller byggegrubbe. Slike brudd kan utløse
områdeskred hvis grunnen består av KLS-materialer.
KLS-områder finnes i marine leiravsetninger (under MG)
Marine leiravsetninger er kartlagt og vist på kvartærgeologiske kart
Marine leiravsetninger kan finnes under:
o Torv (myr),
o

Fluviale avsetninger (sand, grus)

o

Fyllmasser

o

Randmorene

Viser til NVEs Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter
med sprøbruddegenskaper. Veilederen er utarbeidet i tilknytning til NVEs ”Retningslinjer for
planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”.
Leirskred forekommer i marin leire som ikke er kvikk, flere ganger pr. år. Er forårsaket av nedbør,
snøsmelting, menneskelige inngrep.

Konsekvenser
 Bygninger får store setningsskader eller kan rase ut.
 Veier sklir ut.
 Store områder sklir ut, vann, avløp og annet infrastruktur kan bli skadet.
Sannsynlighet S2

Konsekvens K4

= Risiko R16

Tiltak
 Undersøkelser og vurderinger i forbindelse med arealplaner, reguleringsplaner og
samfunnsplanlegging.
 Kommunal oppfølging der det er nødvendig med krav til geoteknisk vurdering før
tiltak iverksettes
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3.2.6 Ekstrem nedbør
En ekstrem værhendelse inntreffer når: Vinden eller nedbøren er så kraftig, forventet vannstand så
høy, eller snøskredfaren så stor, at liv og verdier kan gå tapt hvis ikke samfunnet er spesielt forberedt
på situasjonen. Været berører et stort område, for eksempel et fylke.
FNs klimapanel forventer at klimaendringene vil føre til endringer i hvor hyppige og intense
framtidens ekstreme vær- og klimahendelser blir. Klimaendringene vil også endre hvor, når og hvor
lenge vi vil oppleve ekstremvær – og kan gi ekstremvær og klimahendelser av et hittil ukjent omfang.
Ekstremnedbør bidrar til ødeleggende flommer og skred. I byene forårsaker store mengder nedbør
oversvømmelser. Det kan skje fordi vann- og avløpssystemet ikke er dimensjonert for å håndtere så
mye vann på kort tid, eller som følge av tette sluk eller stikkrenner.
Ekstreme vindkast er den hyppigste årsaken til store skader under ekstremvær. Skadene kan oppstå
både av trykkbelastningen av vinden og av gjenstander som vinden transporterer gjennom luften.
Årsak til hendelse
 Naturlig svingninger i jordas klima
 Klimagassutslipp
 Global oppvarming som gir mer ustabile værforhold
Konsekvenser
 Bebyggelse nær opptil vassdrag får skade pga. vanninntrenging,
og utvasking under fundament
 Kritisk infrastruktur settes ut av spill
 Avløpsanlegg klarer ikke ta unna vannmassene
 Vannverk settes ut av spill ved ras ned i drikkevannskildene og nedslagsfeltene
Sannsynlighet S4
Tiltak









Konsekvens K4

= Risiko R16

Grundige undersøkelser/vurderinger i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget
Årlig kontroll av stikkrenner og en plan for oppgradering av disse.
Tining av stikkrenner før snøsmeltingen setter i gang
Oversikt over nedslagsfelt til drikkevannsforekomster og sårbarheten her
Bekker og naturlige flomløp renskes
Broer og brohoder på kommunale veier sjekkes årlig.
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3.2.7 Stormflo
Stormflo er høye vannstander i sjø grunnet værets virkning. Under spesielle værforhold kan
kombinasjonene springflo og stormflo gi svært høye vannstander.
Stormflo er oppstuing av vann mot kysten på grunn av kraftig vind og ekstremt lavt lufttrykk.
Stormflo kommer på toppen av vanlig tidevann og den generelle vannstandshevningen, og høyden på
stormfloen henger nøye sammen med vindretning.
Klimaendringene i årene fremover vil føre til økt havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning. DSB
sin rapport "Havnivåstigninger i norske kystkommuner" (2009) viser estimater for havstigning for
Kvænangen kommune.
Rapporten inneholder nivåer for havstigning og stormflo for årene 2050 og 2100. Oppvarming av
havet og issmelting på land er årsaken til dette. Differansen mellom landheving og havnivåstigning er
estimert til 58 cm, og i verste fall 93 cm. Rapporten viser estimat for stormflo opp til 2,95 m og i
verste fall 3,30 m. (for sikkerhetsskyld, 4 m.)
Viser til veileder KLIFT 2011 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging.

Årsak til hendelse




Naturlig svingninger i jordas klima
Klimagassutslipp som gir drivhuseffekt
Global oppvarming som gir mer ustabile værforhold

Konsekvenser
 Bebyggelse nær sjøen får skade pga. vanninntrenging.
 Veier nær sjø kan få setningsskader pga. utvasking
Sannsynlighet S3
Tiltak





Konsekvens K3

= Risiko R9

Grundig vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging
Tilbakeslagsventil i alle bygg som ligger lavt i terrenget.
Økte krav til infrastruktur og bygg pga. klimaendringer
TEK 10, § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo
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3.2.8 Epidemi (epidemi, pandemi (mennesker, dyr)
Smittevern omhandler pandemier og andre smitteutbrudd. Pandemier beskrives som en influensa som
består av helt nye mutasjoner som det ikke finnes immunitet eller vaksine mot. Under en pandemi vil
det ikke bare være faktisk sykefravær fra arbeid, men fravær vil også omfatte de som er redde for
smitte og de som må ta seg av syke familiemedlemmer. Sykefraværet kan få store konsekvenser for
samfunnsfunksjoner som skole, barnehage, helse- og omsorgstjeneste, nød- og redningstjeneste, politi
og brannvesen.
Det er et asylmottak i kommunen og det bosettes en viss andel flyktninger hvert år. Mange av disse
kommer fra høyepidemiske land hvor tuberkulose er svært utbredt. Likeså kan nevnes den økende
forekomsten av MRSA i Norge. Alt dette stiller krav til en oppdatert og velfungerende helsetjeneste
Matbårne infeksjoner kan gi symptomer som matforgiftning, og for de med svakt immunforsvar som
barn og eldre, kan disse bakteriene være dødelig.

Årsak til hendelser:
 Utbrudd av virale epidemier som influensa og pandemier
 Utbrudd av matbårne infeksjoner p.g.a. forurenset drikkevann eller mat
 Andre smittsomme sykdommer
Sannsynlig S2
Tiltak








Konsekvens K3

= Risiko R6

Se kommunens smittevernplan og pandemiplan.
Større smitte utbrudd krever innkjøp av vaksiner og medisiner.
Vaksinasjon
Ekstra helsepersonell på jobb (medfører økte budsjettkostnader for tjenestene)
Beredskapsplan ved mer enn 40% fravær av arbeidsstokken i helse og omsorg.
Alle asylanter/flyktninger som kommer til kommunen må kartlegges med tanke på å avdekke
smittsomme sykdommer.
Mattilsynet er fagmyndighet for dyrehelse

3.2.9 Skogbrann/lyngbrann
Kommunen har store områder med barskog med tørr skogbunn, Skibotn og Skibotndalen er de
områdene med mest barskog. Det er også andre steder i kommunen med barskog, men da i mindre felt.
Området Skibotn/ Skibotndalen er i tillegg kjent for lite nedbør. Dette medfører svært tørr skogbunn.
Mange skogbranner er forårsaket av en eller annen form for menneskelig aktivitet. Av den grunn blir
det ekstra stor brannrisiko i varme og tørre områder. Den økte bruken av skogen til friluftsaktiviteter,
samt økt motorferdsel langs skogsbilveier øker faren for skogbrann.
Konsekvensene vil primært knytte seg til tap av tømmerverdi og kostnader med ny foryngelse. For
infrastruktur vil skadene kunne medføre tap av strømforsyning (luftledninger) og teleforbindelse
(mobilnettverksstasjoner/bredband). Det vil også være en viss fare for bebyggelse som ligger i
Skibotn. Mye bebyggelse ligger nært inntil furuskogen, og ved en større skogbrann kan disse
bygningene være vanskelig å redde. Røyken fra brannen vil også være en trussel for liv og helse.
I Skibotndalen er brannfaren stor. I deler av Skibotndalen er fremkommeligheten vanskelig. Det er
noen få skogsbilveger, derfor er brannvesen avhengig av kjøretøy som kan ta seg frem utenfor
kjørbare veier, samt ha utstyr som er lett å bære med seg. Om sommeren og høsten er det mange som
bruker områder for friluftsliv, jakt og fiske. Økt bruk øker sjansen for at en hendelse skal oppstå.
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Årsak til hendelse
 Bålbrenning
 Glass som ligger i naturen
 Tilsiktet hendelse
 Gnist fra kjøretøy
 Gnist fra linjer som slår sammen pga. mye vind
Konsekvenser
 Tap av tømmerverdier
 Bygninger som brenner ned pga. skogbrannen
 Helseskader pga. brannrøyk
Sannsynlighet S5

Konsekvens K3

= Risiko R15

Tiltak
 God informasjon ut til innbyggere om faren for skogbrann og hvordan ta hensyn til dette ved
ferdsel ute i naturen.
 Samme informasjon ute til skoler og til flyktninger via voksenopplæringen.
 Kartlegging av skogsbilveier og bekker
 Brannvesenet utstyres med lette pumper for flytting av vann over lengre strekning
 Samarbeid med sivilforsvaret

3.3 TILSIKTEDE HENDELSER
3.3.1 Overgrep og vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av
hvem du er, alder og hvor du bor.
WHO definerer vold som>:
«Forsettlig bruk, eller trussel om bruk av fysisk makt eller tvang rettet mot en selv, andre enkelt
personer eller en gruppe, som enten resulterer i, eller høy sannsynlighet for å resultere i, død, fysisk
eller psykisk skade eller mangelfull utvikling»

Sannsynlig 5

Konsekvens 3

= Risiko 15

Tiltak
Forebygging og synliggjøring
 Kommunen utarbeider en tverretatlig handlingsplan som blant annet angir forebyggende tiltak,
hvordan vold avdekkes, følges opp og evalueres i hjelpeapparatet
 I handlingsplanen er det et særlig fokus på voldsutsatte med funksjonsnedsettelser
 Utarbeide informasjonsbrosjyre og legge ut aktuell informasjon på kommunens nettside
Kunnskap og kompetanse
 Søke veiledning og kompetanseheving hos de regionale ressurssentrene (eks RVTS)
 Kompetanseheving om overgrep og vold i nærerelasjoner er implementert i kommunens
kompetanseplan
 Høyt fokus på tverrsektoriell nettverkssamarbeid (eks sjumilssteget)
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Hjelpe og behandlingstilbudet
 Kommunen har oversikt over hjelpetilbud som finnes lokalt og nasjonalt
 Kommunen må kartlegge, følge opp og evaluere saker som omhandler overgrep og vold i nære
relasjoner


Aktuelle lokale aktører i hjelpe og behandlingstilbudet kan være:
 Fastlege
 Helsesøster
 Barnevern
 Rus- og psykisk helse
 NAV
 Skole
 Barnehage
 Tannhelse



Aktuelle eksterne aktører i hjelpe og behandlingstilbudet kan være:
 Barnehus
 Overgrepsmottak
 RVTS
 Krisesenter (i Tromsø)
 Spesialisthelsetjenesten ved UNN

3.3.2 Terror, sabotasje, skyte-gisselhendelse
Hendelser av denne kategorien er noe også vi i Norge har vært utsatt for i nyere tid.
Skyte episoder og terrorhendelser har forekommet, og med katastrofale utfall. Fra utlandet ser
vi ofte slike episoder, og da særling vinklet mot skoler. Utfallene her er som oftest med flere
døde og skadede. Det er derfor dessverre grunn til å tro at slike hendelser også vil kunne finne
sted i vår region.
Sannsynlighet S1

Konsekvens K5

= Risiko R5

Tiltak:
 Vurderes i samarbeid med politi.
 Forebyggende tiltak i skolen mot mobbing samt fokus på inkludering
 Politiet har informert hele personalet på ungdomsskolene i kommunen, om hvordan de skal
forholde seg hvis det skulle oppstå en slik situasjon
 Utarbeidet beredskapsplan for slike hendelser.
 Øvelser med berørte parter.
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3.3.3 Oppståtte katastrofer, ulykker og kriser
Ulykker: Er uventede og potensielt traumatiserende hendelser som kan ramme menneskers liv og
helse, for eksempel transportulykker, brann, industriulykker eller dagliglivets alvorlige enkeltulykker.
Katastrofer: Er uventede og potensielt traumatiserende hendelser der antall rammede personer med
behandlingsbehov langt overskrider de tilgjengelige ressursene som finnes i nærområdet av
katastrofen.
Kriser: Dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesket som normalt går
utover det enkeltmennesket takler alene eller ved hjelp av sitt sosiale nettverk. Både kriser, ulykker og
katastrofer kan være et kollektivt traume.
Årsak til hendelser:









Dødsulykker
Drap
Selvmord
Uventet barnedød
Naturkatastrofer som flom, ras eller annet
Store katastrofer som for eksempel. Terroraksjonene 22. juli 2011
Debrifing av lokalt innsatspersonell
Andre uforutsette hendelser

Sannsynlig S5

Konsekvens K3

= Risiko R15

Tiltak:
I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, dvs. mobilisering av
støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen form
mennesker i krise bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke
byr på tilstrekkelige hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker. I slike situasjoner
SKAL det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.
1. Det psykososiale kriseteamet (4 personer) inngår som element i kommunens overordnede
krisehåndtering.
2. Sikre koordinering og oppfølging for å kunne yte tilfredsstillende psykososial omsorg og
støtte ved kriser, ulykker og katastrofer.
3. Det kommunale psykososiale kriseteamet skal medvirke til at enkeltpersoner, familier eller
lokalsamfunnet får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære
tjenesteapparatet dersom kritiske hendelser inntreffer.
4. Hensikten er å forebygge fremtidige helseproblemer.
5. Tiltakene innebærer også konkret informasjon, råd og støtte med hensyn til ulike former for
praktisk hjelp til rammede.
Det henvises for øvrig til egen plan for psykososialt kriseteam
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3.3.4 Migrasjon ute av kontroll
Det er en stor flyktningestrøm til Skandinavia gjennom Europa. Storfjord kommune grenser både mot
Finland og Sverige, og det øker sannsynligheten for mulig ankomst av flyktninger ned Skibotndalen.
Dette kan medføre at kommunen på kort varsel må gi transittopphold til et stort antall flyktninger.
Sannsynligheten vurderes likevel som lav på bakgrunn av nasjonale innvandrings politiske tiltak,
herunder grensekontroller. Dette ser ut som om vil begrense flyktningestrømmen til Norge.
Dersom det det må etableres et transittmottak i kommunen må det påregnes at flyktningene ikke har
gjennomgått helsesjekk før ankomst. Kommunen må ivareta beredskap, skaffe oversikt over behov, og
kunne yte nødvendig helsehjelp.
Alle flyktninger med aktive symptomer skal få helsehjelp umiddelbart. Dette krever ressursinnsats i
helse og omsorg både bemannings- og budsjettmessig både på kort og lengre sikt.
Sannsynlig S2

Konsekvens K3

Risiko R6

Tiltak
 Etablere helsetjeneste på innkvarteringsstedet/transittmottak
 Som akutt tiltak hvis behov: beredskapsvakt ved legekontoret Oteren, i inntil 24 timer i døgnet
i noen dager, hvis behov utover legevakten.
 Helsesøster /sykepleier– i beredskap for uttrykning til innkvarteringsstedet (obs. barn)
Benytte tilgjengelig medisinlager på sykehjemmet og/eller legekontoret
 Ivareta allmenhygieniske tiltak
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3.4 SAMLET RISIKO- OG SÅRBARHETSBILDE
Konklusjonene fra «Analyseskjemaene» er overført til tabelloversiktene fra kapitel 4.3-4.4
og 4.5 «Samlet risiko- og sårbarhetsbilde» nedenfor.

Svært små

Små

Middels
(3.2.9)
(3.3.3)
(3.1.2)

Svært høy

SANNSYNLIGHET

Høy

(3.2.2)
(3.2.4)
(3.2.7)
(3.1.9)
(3.1.5)
(3.2.3)
(3.2.8)
(3.3.4)
(3.1.7)

Middels

Lav

Svært lav
K1

K2

K3
KONSEKVENS

Store

Svært store
S5

(3.1.8)
(3.1.3)
(3.2.6)

(3.1.1)

S4

(3.2.1)
(3.3.1)

S3

(3.1.4)
(3.2.5)

S2

(3.1.6)

(3.3.2)

K4

K5

S1

Rød:
Høy /uakseptabel risiko – oppfølging og tiltak bør settes inn!
Gul:
Middels risiko – oppfølging og tiltak bør vurderes!
Grønn: Lav /akseptabel risiko
Under akseptabel risiko finner vi følgende hendelser
Under Middels risiko og som er på grensen der oppfølging vurderes
3.1.2 Svikt i vannforsyning - 3.1.4 Tunnelulykke Larsbergtunellen - 3.1.5 Skips- eller
båtulykke i fjordbassenget - 3.1.6 Dambrudd Rieppijarvi damanlegg - 3.1.7 Atomulykke 3.1.9 Akutt luftforurensning - 3.2.2 Steinsprang og steinskred - 3.2.3 Snøskred - 3.2.4 Jord- flom og
sørpeskred - 3.2.5 Kvikkleireskred - 3.2.7 Stormflo - 3.2.8 Epidemi (epidemi, pandemi (mennesker,
dyr) - 3.3.4. Migrasjon ute av kontroll
Under Høy/ uakseptabel risiko finner vi følgende
3.1.1 Brann i bygning m/ mange mennesker - 3.1.3 Større trafikkulykke på vei –
3.1.8 Bortfall av energiforsyning - 3.2.1 Fjellskred - 3.2.6 Ekstremnedbør –
3.2.9 Skogbrann/lyngbrann – 3.3.1 Overgrep og vold i nære relasjoner - 3.3.2 Terror, sabotasje, skyte
gisselhendelse - 3.3.3. Oppståtte katastrofer, ulykker og kriser
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4 PLAN FOR OPPFØLGING
Prosjektgruppens forslag til prioriterte tiltak Storfjord kommune.
Målsettingen er at alle hendelser som her er definert som rød og gul skal jobbes med og på sikt bli grønn.
Dvs. at de faller ut av denne listen
Pri.

A

Uønsket hendelse
m/angivelse av
årsak
Hendelser med rød
kategori i ROSanalysen.
Hendelser med gul
kategori i analysen
vil også bli
gjennomgått.

Nye forebyggende
tiltak
Gjennomgås og
evalueres ved å:
Oppdatere kriseplan
Oppdatere
beredskapsplaner
Etablere nye planer
for å ivareta/lukke
avvikene
Sektorvise planer
utarbeides der det er
et behov.
Sette av ressurser,
ansvarliggjøring,
øvelser og revisjoner.

B

For lite ressurser til
generell
beredskaps arbeid
og oppfølging

C

Manglende
sektorvise analyser
og tilhørende
planer

Planer gjennomføres
og implementeres
som egen rutine i all
saksbehandling og
arbeid.

D

Eventuelle
uklarheter mht.
interkommunal
samarbeid avklares
og bekjentgjøres i
de respektive
kommuner

Plan for samarbeid er
utarbeidet, signert og
bekjentgjort i den
enkelte kommune

1

3.1.1 Brann i
bygning(er) med
mange mennesker

Forebyggende tiltak
mot skoler,
barnehager,
institusjoner,
idrettslag,
innvandrere, eldre og
uføre samt eldre
hjemmeboende.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.1.1

Nye
skadebegrensende
tiltak
Oppdaterte planer
implementeres og
følges opp.
Opplæring
Øvelser

Ansvar

Tids frist

Beredskaps
ansvarlig /
Enhetsledere

Årlig

Følge opp
tiltakene i
analysene.

Beredskaps
ansvarlig

Årlig ifm
budsjett

Opplæring og
bekjentgjøring av
relevant planverk
blant ansatte og
innbyggere.
Øvelser.
Følge
retningslinjer i
Arealros ved
saksbehandling.
Beredskaps
organisasjonene i
de respektive
kommuner kurses
og trenes i
interkommunal
beredskap.

Avdelings leder
respektive
avdeling.
Saksbehandlere.

Fortløpende.

Rådmann

Årlig

Lukke avvikene i
Brann Ros.
Oppgradering av
personell og
utstyr.
Brannalarm
anlegg og
varslingssystem i
bygg der mange
mennesker
oppholder seg.

Rådmann/Brann
mester/beredska
psleder

Årlig
gjennomgang
Mai måned
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2

3.1.8 Bortfall av
energiforsyning

Sjekke ut andre
energikilder. Sjekke
ut backup på serverer
og sikkerheten her.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.1.8

Omkoplingsmulig
heter analyseres i
lag med
kraftleverandør.
Tiltakene
stabiliseres når
nødstrømsanlegg
på utvalgte steder
er på plass.
Omsorg og støtte.
Debrifing etter
hendelse

Rådmann/bered
skapsleder

Årlig
gjennomgang
Mai måned

3

3.3.3. Oppståtte
katastrofe, ulykker
og kriser

4

3.3.2 Terror,
sabotasje, skytegisselhendelse

Som forebygging skal
bl. annet plan for
psykososialt
kriseteam følges.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.3.3
Som forebygging og
retningslinjer skal
Beredskapsplan for
kommunale
grunnskoler inkl. sfo i
Storfjord kommune
følges.
PLIVO øvelser kjøres
med nødetatene.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.3.2

Enhetsledere,
teamledere

Årlig
gjennomgang
juni måned

Rask mobilisering
og evakuering.
God samhandling
mellom
nødetatene.
Omsorg og støtte.
Debrifing etter
hendelse

Enhetsledere,
brannmester,
beredskapsleder

Årlig
gjennomgang
juni måned

5

3.3.1 Overgrep og
vold i nære
relasjoner

Utarbeide
tverrfaglige
handlingsplaner samt
informasjonsbrosjyre.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.3.1

Kompetanse
hevning,
veiledning og
nettverks bygging

Enhetsleder
helse/forebygge
nde avdeling

Årlig
gjennomgang
juni måned.

6

3.2.1 Fjellskred

Følges opp i
planarbeid og i
saksbehandling.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.2.1
Følges opp i
planarbeid og i
saksbehandling.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.2.6
Følges opp i
planarbeid og i
saksbehandling.
Gjennomgang og
oppfølging av alle

Gode varslingsog sikrings
rutiner.

Saksbehandlere,
beredskapsleder

Årlig
gjennomgang
Mai måned

7

3.2.6
Ekstremnedbør

Gode varslingsog sikrings
rutiner.

Saksbehandlere,
beredskapsleder

Årlig
gjennomgang
Mai måned

8

3.2.9 Skogbrann /
lyngbrann

Følge opp
brannros.

Saksbehandlere,
beredskapsleder,
brannsjef

Årlig
gjennomgang
Mai måned
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9

3.1.3 Større
trafikkulykke på
vei

10

3.1.6 Dambrudd
Rieppijarvi
damanlegg

foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.2.9
Forbedringer av
riksveien er med på å
forebygge denne type
ulykker.
Utbedring av
fylkesveiene må nå
prioriteres.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.1.3
Følges opp med
øvelser ihht kriseplan
og beredskapsplan.
Gjennomgang og
oppfølging av alle
foreslåtte tiltak i
ROS-analysen 3.1.6

Følge opp
hendelen i
brannros.
Gode rutiner på
varsling,
evakuering og
event. sikring.

Beredskapsleder
/brannsjef/helse

Årlig
gjennomgang
Mai måned

Gode rutiner på
varsling,
evakuering og
sikring.

Beredskapslede,
brannsjef

Årlig
gjennomgang
Mai måned
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/881 -4

Arkiv:

601

Saksbehandler: Inger Heiskel
Dato:

30.07.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
51/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
04.09.2019

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale
om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)
Henvisning til lovverk: A-rundskriv A/1-2019 fra KS
Saksopplysninger
Vi har mottatt A rundskriv A1-2019 som omhandler avtale om driftstilskudd og takster for
fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen). Avtalen er
inngått mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet på den ene siden og Norsk
Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og privatpraktiserende Fysioterapeuters
forbund.
Avtalen omfatter bestemmelser om
- driftstilskudd for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene (fullt driftstilskudd er
fra 1.7.19 kr. 447.720 pr. år)
- honorartakster for fysioterapi
- tilskudd til felles formål for fysioterapeuter (avsetning til fond til etter- og
videreutdanning for fysioterapeuter
Avtaleperioden er 01.juli 2019 til 30.juni 2020.
Vurdering
ASA 4303 er ingen tariffavtale og må derfor vedtas av hver enkelt kommune. Avtalen er lik for
alle kommuner
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune vedtar ASA 4303 for perioden 01.07.19 til 30.06.20.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/415 -1

Arkiv:

G21

Saksbehandler: Ann-Monica Wingstad
Dato:

26.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
52/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
04.09.2019

Utvidet samarbeid mellom Storfjord og Balsfjord legetjeneste
Saksopplysninger
Storfjord legekontor har hatt to legehjemler med henholdsvis 30 og 40 % stilling tilknyttet
kommunale oppgaver. Resterende har begge legene hatt privat praksis der de har betalt husleie
til kommunen som en del av avtalen.
Kommuneoverlegen fremsatte i 2017 krav til kommunen om opprettelse av en tredje
legehjemmel med bakgrunn i for stor arbeidsbelastning, og sårbarhet knyttet til lite fagmiljø.
Kommuneoverlegen mente dette kunne løses ved utbygging av helsehuset slik at man fikk på
plass et ekstra kontor til ny lege. Kravet ble innfridd, utbyggingen er nå i sluttfasen, og den
tredje legehjemmelen er utlyst. De tre legehjemlene skulle til sammen utgjøre 90 % stilling
tilknyttet kommunale oppgaver.
Kommuneoverlegen har besittet stillingen i Storfjord over flere år, og det har slik sett medført
stabilitet i tjenesten. Imidlertid har det vært hyppigere bytte av leger i den andre hjemmelen.
Legekontoret er nå i en situasjon der begge legene har sagt opp sine stillinger grunnet flytting,
og mulighet for nye utfordringer. Dette resulterer i at en ønsker å se på muligheten for en annen
måte å drifte legekontoret på da en har sett utfordringer med dagens drift, kontinuitet og
prioritering av de kommunale oppgavene.
Vurderinger
Bakgrunn for ny driftsmodell
Storfjord kommune har som mål å være en innovativ og attraktiv kommune. Det er derfor
ønskelig se på muligheten for å utvikle bedre og mer effektiv drift innenfor legetjenesten. Våre
nabokommuner Lyngen og Balsfjord har begge egne modeller for sine legetjenester med
henholdsvis «nordsjøturnus» som generer lange friperioder, og tre arbeidsdager pr. uke der man
rullerer på legene og arbeidsbelastningen. Begge kommunene har god og stabil legedekning
over år. Det vurderes som nødvendig å forebygge at vi havner i en situasjon der vi ikke er
konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, og anser det som viktig å tilpasse oss de
samfunnsmessige endringene.
Utfordringer med dagens drift
Behovet for samarbeid med legene omkring kommunale oppgaver som tilsyn ved sykehjemmet,
helsestasjon, IA- avtaler, samarbeid med hjemmetjenesten, NAV og rus/psykiatri tjenesten er
økende. På bakgrunn av samhandlingsreformen er kommunene pålagt mer kompliserte og
spesialiserte oppgaver. Dette fordrer mer veiledning og oppfølging fra legene til kommunalt
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ansatte som utfører tjenestene. Det har vist seg utfordrende å få til dette på en tilstrekkelig måte
da legene rapporterer om for lite tid til å mestre oppgavene, samtidig som det er krevende fra
administrativt hold å få oversikt over legenes arbeidshverdag og disponering av tid, da de i stor
grad har hatt egenstyring over arbeidshverdagen. Fra kommunens side har en forsøkt å finne
løsninger på dette sammen med kommuneoverlegen. Forslaget hans har vært at kommunen må
økonomisk kompensere for økt bruk av kommunaltid, satt opp imot privat praksis.
Det er de senere år blitt økt krav om dokumentering og rapporteringer for legene. Dette
medfører naturlig en tidspress på arbeidsoppgavene.
Storfjord kommune har etablert samarbeid med Balsfjord kommune om legevaktordning. Denne
ordningen har fungert i varierende grad, og har vist seg utfordrende ved ferieavviklinger blant
legene i Storfjord, men også ved vaktbelastningene fordelt mellom kommunene. Det har
resultert i bruk av vikarbyrå for å ha forsvarlig dekning på både lege og helsesekretær- siden.
Dette er en kostbar og dårlig løsning da kvaliteten på vikarene ofte er variabel knyttet til både
fag og språk. En slik ordning øker risikoen for svikt ved alvorlige hendelser.
Forslag til ny driftsmodell
Som et resultat av oppsigelsene ble det en naturlig forlengelse av eksisterende
legevaktsamarbeid med Balsfjord å se på muligheten for ytterligere samdrift.
Status legetjenesten i Balsfjord kommune
Balsfjord har hatt en stabil legedekning siden 2009 (en oppsigelse på syv hjemler på 11 år). Det
er basert på følgende modell:
1234-

Dynamisk bruk av timebøker (ø-hjelp flatt fordelt på alle leger til stede)
Tett samarbeid/forebyggende med NAV, psykiatri tjenesten og fysioterapi
Fleksibilitet med arbeidstid, kursing og ferieavvikling
Mindre enn en uke ventetid hos samtlige fastleger

Forslag til ny driftsmodell Storfjord kommune
-

-

De to store fastlegelistene deles opp i tre like store lister (ca. 570 pasienter per liste)
Uforandret husleie men legger til at fastleger må betale for medisiner som selges over disk
(dette utgjør ca. kr 120.000 i året).
Den eksisterende 90% kommunale tildelte tiden fordeles følgende:
 helsestasjon 20%,
 tilsyn Åsen sykehjem 20%
 Veiledning turnuslege 10% fordelt på de tre fastlegene.
 40% kommuneoverlege-stiling flyttes fra fastlegene, holdes uforandret i størrelse og
opprettes i en 4.stilling som knyttes til administrasjon av legetjenesten (se neste punkt)
Det må tilegnes 20% administrativ stilling til kommuneoverlegen for å drifte (økonomi og
personell/bemanning), utgjørende økte kostnader på ca. kr 200.000 årlig.
Faste møtepunkter med hjemmetjenesten, NAV, psykiatritjenesten og fysioterapi (og potensialt
andre hensiktsmessige samarbeidsmøter)
Hver lege har 3-4 dagers arbeidsuke, under forutsetning om maksimalt en uke ventetid.
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Kalkyler kostnader ny modell legetjenesten Storfjord
DRIFT PER AUGUST 2019
kommuneoverlege
Kommunelege 2
Kommunelege 3

Fastlegeliste Kom.stilling
930
44%
752
34%
0
12%
SUM
1682
90%
Inntekter husleie fastleger
Netto kostnad 2019

NY MODELL STORFJORD
Fastlege 1
Fastlege 2
Fastlege 3
Kommuneoverlege

Fastlegeliste
561
561
561
0
SUM
1683
Inntekter husleie +
medisinsalg
Netto kostnad 2019
Administrativ stilling
0
Netto kostnad 2020
Merkostnad 2020

Kom.stilling
20%
20%
10%
40%
90%

20%

Lønn/honorar
1 085 940
1 002 740
2 088 680
864 000
1 224 680

Lønn/honorar
796 000
796 000
654 000
392 000
2 638 000
1 410 844
1 227 156
190 000
1 417 156
200 000

Ved felles administrativ leder for legetjenestene, vil kommunene ha større fleksibilitet på
legedekningen, trygghet på drift og større faglig miljø/utveksling kompetanse. Det vil også bidra
til mer effektiv og forsvarlig utarbeidelse av internkontroller, beredskapsplaner, akuttfunksjoner,
smittevern, epidemier, atomberedskap og miljørettet helsevern for å nevne noe.
Styrking av det interkommunale samarbeidet ville kunne utløse flere positive ringvirkninger, og
samtidig bidra til at Balsfjord og Storfjord beholder sin autonomitet som kommune.
Modellen kan startes opp fra 01.11.2019, der det er mulig å opprette prosjekt/prøve periode frem
til 01.09.20 (evaluering innen 01.07.20). I så måte knytter man 20% kommunal administrativ
stilling til prosjektet, og holder kommuneoverlegestillingen konstituert i perioden frem til
politisk behandling og eventuell manifest sammenslåing av administrasjon av legetjenestene.
Forslaget innebærer en solid styrking av legetjenesten i Storfjord der en i stor grad benytter
allerede eksisterende ressurser, men omrokerer driften noe og tilføyer 20 % til administrering.
Med bakgrunn i erfaringer og tilbakemeldinger fra leger vil beskrevet modell for kommunen i
adskillig større grad gjøre kommunen konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.
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1) Storfjord formannskap godkjenner utvidet samarbeid av legetjenestene mellom Storfjord kommune
og Balsfjord kommune som et prosjekt i perioden 01.11.19 – 01.09.20
2) Storfjord formannskap godkjenner økning av 20 % stilling til administrasjon og drift av legetjenesten
3) Merkostnadene på kroner 200 000,- innarbeides i budsjettet med påfølgende økte rammer fra 2020
som finansieres med bruk av konsesjonskraft inntekter
4) På grunn av tilsetninger av nye leger, og risiko for at kommune kan bli uten legedekning bes det om
at det fattes vedtak etter kommunelovens § 13

Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling men forslag til løsning drøftes i møtet
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/408 -1

Arkiv:

F08

Saksbehandler: Jill Fagerli
Dato:

22.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
53/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
04.09.2019

TV-aksjonskomite

Saksopplysninger
TV-aksjonen er en årlig innsamlingsaksjon, som engasjerer hele Norge.
Invitasjon for å delta i TV-aksjon, adresseres egentlig Ordfører i hver kommune, men i 2009 ble
det vedtatt at Storfjord Frivilligsentrals styre, med daglig leder, skulle overta denne dugnaden i
vår kommune. Frivilligsentralens styre har siden da fungert som aksjonskomite.
På årsmøte i Storfjord Frivilligsentral, avholdt i Levekårsutvalget den 20.03.2018, ble det
vedtatt at sentralen ikke skulle ha eget styre, da Frivilligsentralen likevel følger kommunens
retningslinjer.
I 2018 startet daglig leder av Storfjord Frivilligsentral, jobben med aksjonen alene, men klarte
heldigvis å få med noen frivillige til å hjelpe. TV-aksjonen gikk sin gang.
Kjapp oppsummering av hva det innebærer å delta på TV-aksjonen
Før aksjonsdagen:
Bøsser og lokk skal sjekkes og eventuelt bestille nye
Materiell skal bestilles
Våre sosiale medier skal jevnlig fronte saken
Roder sjekkes og eventuelt endres på
Oversikt over antall bøssebærere som er nødvendig å ha, Ihht rodene
Mobilisere bøssebærere
Publisere hvor bøsser kan hentes og leveres
Selve aksjonsdagen:
Levere ut og motta bøsser, 2 plasser i kommunen
Registrere alle bøssebærerne som henter og leverer
Når alle bøssene er levert inn, skal de fraktes til banken –der de telles opp og registreres.
Publisere resultatet på kommunens sosiale media.
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Vurdering
Evaluering av fjorårets TV-aksjon viser at det er avgjørende for god gjennomføring å ha en
aksjonskomite.
Flere roder manglet bøssebærere i fjor, så kommunen ble ikke fullt ut dekket.
En person alene kan vanskelig mobilisere en hel aksjon, uten at det går utover annet arbeid,
fritid og kapasitet.
En komite er viktig for å fordele ansvar og oppgaver, samt mobilisering av bøssebærere. I tillegg
kommer arbeidet med å frakte bøssene til bank for opptelling og registrering.
Om kommunen skal gjennomføre TV-aksjon i år, så må det opprettes en aksjonskomite.
Aksjonskomiteen bør ha minst 5 deltaker, inkludert daglig leder av Storfjord Frivilligsentral.
Komiteen blir da ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver innad og mobilisere bøssebærere.
Dette innebærer minst 2-3 arbeidsmøter i september og oktober.
Konsekvens uten aksjonskomite er at Storfjord kommune ikke deltar i årets TV-aksjon

Rådmannens innstilling

92

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/342 -19

Arkiv:

260158

Saksbehandler: Inger Heiskel
Dato:

01.07.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
54/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
04.09.2019

Fastsettelse av rådmannens lønn fra 01.05.2019
Henvisning til lovverk:
Hovedtariffavtalen (HTA) pkt. 3.4.1
Saksopplysninger
Lønn til rådmannen fastsettes av kommunen. Rådmannen kan bistås av tillitsvalgte eller benyttte
sentral bistand i forbindelse med lønnsvurderingen; jfr. HTA pkt. 3.4.1.
Rådmannens lønn justeres pr. 01.05. i året. Lønn pr. 30.04.19 er kr. 854.000,-.
Årslønnsveksten fra 2018 til 2019 er i gjennomsnitt på 3,2 %.
Ordfører vil legge til rette for at eventuelle møter med rådmannen og/eller tillitsvalgte blir
avholdt før lønna fastsettes av formannskapet.

Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
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