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1 Innledning
Sørum kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble første gang utarbeidet i
2009. Den har siden blitt revidert i 2012, 2015 og 2018.
ROS-analysen er en gjennomgang av uønskede hendelser som kan ramme kommunen.
Analysen vurderer sannsynligheten for at hendelser inntreffer og konsekvensene de gir.
Analysen bidrar til å identifisere og prioritere risikoreduserende tiltak. Tiltakene er både
forebyggende (reduserer sannsynligheten) og skadebegrensende (reduserer
konsekvensene).
Terskelen for hvilke hendelser som er vurdert er at de (i de fleste tilfeller) forutsetter at
kommunens kriseledelse blir involvert. Mindre hendelser er vurdert i virksomhetenes ROSanalyser og blir håndtert i samsvar med virksomhetenes beredskapsplaner.

ROS-analysen består av to delrapporter
Sørum kommune sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) har to deler: En
hovedrapport (del 1) og en underlagsrapport (del 2). Hovedrapporten oppsummerer
risikobildet, går nærmere inn på særskilte utfordringer og gir anbefalinger om
risikoreduserende tiltak. Underlagsrapporten gir en nærmere gjennomgang av lovkrav og
andre overordnede føringer, analysemetoden som er brukt og analysene av uønskede
hendelser.
Hensikten med todelingen er at hovedrapporten da kan tydeliggjøre det aller viktigste:
risikobildet i Sørum kommune og anbefalinger om risikoreduserende tiltak.
Underlagsrapporten fungerer som utdjuping og faglig forankring.
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2 Krav til helhetlig ROS-analyse
Sivilbeskyttelsesloven gir kommunene en generell plikt til å kartlegge risiko og planlegge
beredskap mot hendelser som kan berøre kommunen. I lovens § 14 er det fastsatt at:
«Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen,
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse.»

Forskrift om kommunal beredskapsplikt utdyper lovbestemmelsen. Forskriftens § 2 gjengis
her i sin helhet:
§ 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder
kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.
Analysen skal som et minimum omfatte:
a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha
betydning for kommunen.
c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk
infrastruktur.
e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en
uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen
har inntruffet.
f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering.
Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i
arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.
Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere
analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen
skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende
tiltak.
Forskriftens krav er den grunnleggende føringen for hvordan ROS-analysen er utarbeidet.
Metodevalg og presentasjonsform er nærmere redegjort for i neste kapittel.
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3 Analysemetode
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en samlebetegnelse for systematisk
kartlegging og analyse av det som kan gå galt. Det finnes mange metoder og fagtradisjoner,
men de fleste definerer risiko som en funksjon av sannsynligheten for at en uønsket
hendelse skal skje og konsekvensene denne hendelsen kan gi.
Sårbarhet defineres som evnen til å motstå uønskede hendelser, til å fungere under press
og til å gjenoppta funksjonen sin etter en uønsket hendelse. Sårbarhet regnes altså som en
egenskap, og denne knyttes til det systemet som analyseres. Et slikt system kan være
organisasjoner (f.eks. Sørum kommune), fysiske strukturer (f.eks. strømforsyning og IKTinfrastruktur) og naturlige strukturer (f.eks. økosystemer). Det motsatte av sårbarhet er
robusthet eller styrke.

3.1 Analyse av risiko
Enhver hendelse som kan klassifiseres med en gitt sannsynlighet og en gitt konsekvens,
kan også plasseres i en matrise. Risikoen for denne hendelsen øker med de to andre
faktorene.

Figur 1. Til venstre: Skjematisk sammenheng mellom sannsynlighet, konsekvens og risiko. Til høyre:
Eksempel på hvordan ulike hendelser kan plassere seg i en risikomatrise. Det er ikke satt tall-verdier
for konsekvenser og sannsynlighet, og eksemplenes plassering bare er gyldig relativt til hverandre.

Klassifisering av sannsynlighet
I risikoanalyser er det vanlig å klassifisere sannsynlighet med gjentaksintervall. Begrepet
«nominell sannsynlighet» brukes om hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe. Denne
ordbruken betyr at det ikke settes krav til at sannsynligheten skal beregnes eksakt, noe som
i mange tilfeller heller ikke lar seg gjøre. Faglig skjønn er en vesentlig del av analysen, i
tillegg til det som eventuelt finnes av erfaringstall og teoretiske beregningsmetoder. I denne
ROS-analysen klassifiseres sannsynlighet etter kriteriene i tabell 1.
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Tabell 1. Sannsynlighetsklasser.

Sannsynlighetsklasser

Klassifiseringskriterier
Svært sannsynlig

Kan forventes å skje hvert år eller oftere.

Sannsynlig

Kan forventes å skje hvert tiende år eller oftere.

Mindre sannsynlig

Kan forventes å skje hvert femtiende år eller oftere.

Lite sannsynlig

Kan forventes sjeldnere enn hvert femtiende år, men faglig skjønn tilsier at
hendelsen ikke kan utelukkes

Klassifisering av konsekvens
Ulike hendelser gir ulik konsekvens for ulike samfunnsverdier. Det er derfor vanlig å gjøre
differensierte konsekvensvurderinger. I denne ROS-analysen vurderes konsekvenser for fire
samfunnsverdier:





Liv og helse
Miljø
Samfunnskritiske funksjoner
Økonomiske verdier

Konsekvensene blir så klassifisert i fire konsekvensklasser. Sammenhengen mellom
samfunnsverdier og konsekvensklasser er framstilt i tabell 3.
Tabell 2. Konsekvensklasser fordelt på samfunnsverdier.
Samfunnsverdier

Konsekvensklasser

Ubetydelig

Liv og helse

Miljø

Samfunnskritiske
funksjoner

Økonomiske
verdier

Ingen
personskader.
Ingen
sjukdomstilfeller.

Ingen miljøskade
eller forurensning.

Små eller mindre
forstyrrelser, ikke
merkbart for
innbyggerne.

Kostnader under
100.000 kr.

Mindre miljøskade,
normaltilstand
innen 1 år.

Visse forstyrrelser,
kortere bortfall, få
rammes.

Kostander under
1 mill. kr.

Opp til 5 døde.
Stor miljøskade,
Opptil 20 alvorlig
normaltilstand
skadde/ syke. Noen innen 10 år.
evakuerte.

Forstyrrelser eller
bortfall over flere
dager, mange
rammes.

Kostnader under
10 mill. kr.

Mer enn 5 døde.
Mer enn 20 alvorlig
skadde /syke.
Mange evakuerte.

Lengre eller
permanent bortfall,
kritiske funksjoner
ute av drift, mange
rammes

Kostander over
10 mill. kr.

Få eller små
personskader. Få
Mindre alvorlig
eller mindre
sjukdomstilfeller.

Alvorlig

Svært alvorlig

Stor og alvorlig
miljøskade,
normaltilstand om
mer enn ti år eller
irreversible skader.
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Risikoaksept
Det finnes ingen nasjonal eller universell standard for å skille mellom akseptabel og
uakseptabel risiko. Det er imidlertid vanlig å ha større aksept for hendelser med stor
sannsynlighet, men lave konsekvenser enn for hendelser med lav sannsynlighet, men svært
høye konsekvenser.
Altså: Hyppige hendelser med små konsekvenser kan man i større grad leve med, enn de
sjeldne hendelsene, der det til gjengjeld kan gå skikkelig galt. Relevante eksempler fra
Sørum kommune er små og store flommer. Småflommer med års eller femårs gjentaksintervall kan selvsagt føre til plunder og heft, men må likevel regnes som en del av
normalsituasjonen og skal ikke forutsette særskilte forberedelser eller tiltak. Helt annerledes
er det med storflommer, f.eks. med 500 eller 1000 års mellomrom. Disse er så sjeldne at det
i overskuelig framtid er langt mer sannsynlig at det ikke skjer enn at det skjer. Likevel, det
kan ikke utelukkes, og neste 500-årsflom kan like gjerne skje i år som om 500 år.
Konsekvensene vil også være så store at de må tas hensyn til, på forhånd. Det bør altså
finnes en plan for hvordan en slik hendelse skal håndteres. Kvikkleireskred i boligområder er
et annet, lokalt eksempel på sjeldne hendelser med store konsekvenser.
Som praktisk tilnærming er det vanlig å dele matrisen i grønn, gul og rød sektor. Hendelser
med lav sannsynlighet og små konsekvenser havner i grønn sektor og trenger ikke videre
oppfølging. Hendelser med store konsekvenser og høy sannsynlighet havner i rød sektor og
må følges opp. Mellom grønn og rød er det vanlig å ha en gul sektor der behovet for
oppfølging må vurderes for hver enkelt hendelse. Tabell 3 viser hvordan fargeskalering blir
brukt til å definere risikoaksept i denne ROS-analysen. Her er sannsynlighet- og
konsekvenskategoriene også gitt tallverdier på en skala fra 1 til 4. Disse tallverdiene kan
brukes til å regne ut risikotall for rubrikkene i matrisen. Da brukes formelen
risiko = sannsynlighet x konsekvens
Tabell 3. Risikomatrise i Sørum kommunes helhetlige ROS-analyse. Fargene angir risikoaksept. Rød
sone: ikke akseptabel risiko. Gul sone: akseptabel risiko hvis tiltak gjennomføres. Grønn sone:
akseptabel risiko.
Konsekvens

Sannsynlighet

Ubetydelig
(1)

Mindre alvorlig
(2)

Alvorlig
(3)

Svært Alvorlig
(4)

Svært sannsynlig
(4)
Sannsynlig
(3)
Mindre sannsynlig
(2)
Lite sannsynlig
(1)

3.2 Analyse av sårbarhet
Risikoanalyse og sårbarhetsanalyse er ulike, men utfyllende innfallsvinkler til stort sett det
samme: Der risikoanalysen setter den uønskede hendelsen i sentrum og utreder hvordan
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denne utfordrer samfunnet og naturen, setter sårbarhetsanalysen de systemene som
samfunnet og naturen er bygd opp av i sentrum og utreder hvordan disse er i stand til å
fungere under uønskede hendelser. Den ene innfallsvinkelen er ikke overordnet den andre,
men i norsk offentlig forvaltning er det vanlig at ROS-analyser er bygd opp rundt en
hendelsesbasert risikoanalyse, og at sårbarhet er et utredningstema under hver enkelt
hendelse. Slik er det også lagt opp i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
sin veileder om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene.
Sårbarhetsanalyser kan også gjennomføres med samme stegvise tilnærming som risikoanalyser. Om «uønsket hendelse» erstattes av «sårbarhet», kan både oppsettet i tabell 4 og
sløyfediagrammet i figur 2 følges også for sårbarhetsanalyser. Det er imidlertid vanlig at
sårbarhetsanalyser ikke omfatter klassifisering av sannsynligheter og konsekvenser, og at
de er mer kvalitative enn risikoanalyser.
Denne ROS-analysen følger DSB sin veileder og sårbarhet er et eget vurderingstema under
hver enkelt hendelse.

3.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse steg-for-steg
Arbeidet med en ROS-analyse kan deles i fire steg. Uønskede hendelser identifiseres,
analyseres og sammenstilles. Og på dette grunnlaget sammenstilles og prioriteres tiltak for
oppfølging. I tillegg til disse stegene må det etableres et system for oppfølging, revisjon og
videreutvikling av analysen.
I de videre avsnittene beskrives gangen i en hendelsesbasert ROS-analyse. Sårbarhet blir
her analysert som et deltema under hver hendelse og i sammenstillingen. Gangen i en slik
analyse er også oppsummert i tabell 4.
Tabell 4. Skjematisk framstilling av gangen i en hendelsesbasert risiko- og sårbarhetsanalyse.
Aktivitet

Rekkefølge

1. Identifisering og beskrivelse av uønskede hendelser
a) Idédugnad
b) Sortering og systematisering
c) Utvalg og beskrivelse av hendelser som skal analyseres
2. Analyse av utvalgte hendelser:
a) Beskrivelse av årsaksforhold og klassifisering av sannsynlighet
b) Beskrivelse og klassifisering av konsekvenser
c) Beskrivelse og vurdering av sårbarhet
d) Identifisering og beskrivelse av tiltak som reduserer sannsynlighet,
konsekvenser og sårbarhet
3. Sammenstilling av alle uønskede hendelser – samlet risiko- og sårbarhetsbilde
4. Sammenstilling og prioritering av tiltak – handlingsplan
5. Oppfølging, revisjon og videreutvikling
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Identifisering og beskrivelse av uønskede hendelser
ROS-analysen skal omfatte «eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i
kommunen» og dessuten «risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som
kan ha betydning for kommunen», jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 tredje ledd
a) og b).
Ved første gangs gjennomføring kan arbeidet innledes med en åpen idedugnad der flest
mulig får gitt innspill om hva som har skjedd før og hva som kan tenkes å skje i framtida.
Etter idedugnaden bearbeides de foreløpige resultatene. Først ved at uønskede hendelser
sorteres og systematiseres, for eksempel i klasser som naturhendelser, ulykker, hendelser i
egen organisasjon mv. Deretter må det velges ut hendelser og/eller sårbarheter for videre
analyse. Det har liten hensikt å kjøre full analyse på alle hendelser, poenget er å velge
hendelser som er representative for det som kan forventes og avslørende med hensyn til
behov for oppfølging. Disse kvalitetene kan ytterligere forsterkes gjennom en bevisst og
konkret beskrivelse (eller design!) av hendelsene som skal analyseres. Jo mer konkret
beskrivelsen er, desto enklere blir det å gjennomføre en god analyse. Hvor skjer hendelsen?
Når? Hvor lenge varer hendelsen?

Analyse av utvalgte hendelser
Neste steg er å analysere de utvalgte hendelsene, hver for seg. Til dette arbeidet brukes en
enhetlig analysemal eller skjema. I denne revisjonen er alle hendelsene lagt inn i et nytt
skjema som er bedre tilpasset forskriftskrav og veiledning. I skjemaet beskrives og vurdere
årsakene til at hendelsen skjer, og på dette grunnlaget klassifiseres hendelsens
sannsynlighet og konsekvenser.
I denne hendelsesbaserte analysen vurderes også sårbarhet på dette stadiet. Her beskrives
det hvilke systemer som berøres av hendelsen (kraftforsyning, vannforsyning, samferdsel,
lokalsamfunn, økosystemer etc.), og disse systemenes forutsetninger for å fungere under og
etter hendelsen. Et viktig poeng i denne ROS-analysen er også å vurdere kommunens
forutsetninger for å håndtere hendelsen. I forskrift om kommunal beredskapsplikt er det
ellers eksplisitte krav om å vurdere «særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur» og «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», jf. forskriftens § 2 tredje ledd d) og e).
Når årsaker, sannsynlighet, konsekvenser og sårbarhet er beskrevet og vurdert, skal
avbøtende tiltak identifiseres og beskrives. I første omgang beskrives tiltak for hver enkelt
hendelse. For kommunens helhetlige ROS-analyse er det eksplisitt krav om at behovet for
befolkningsvarsling vurderes, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 tredje ledd f).
Tilsvarende bør derfor gjøres i alle analyser der slike tiltak kan være relevante.

Sammenstilling av uønskede hendelser
Etter analysen av enkelthendelser, skal alle hendelsene sammenstilles i et samlet risiko- og
sårbarhetsbilde. Det er naturlig at dette gjøres ved hjelp av oversiktsfigurer og -tabeller og
gjennom en drøftingsdel der ulike hendelser blir nærmere beskrevet og vurdert opp mot
hverandre. Dette vil blant annet oppfylle forskriftskravet om å vurdere «hvordan ulike risikoog sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre», jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2
tredje ledd c).
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Sløyfediagrammet i figur 2 oppsummerer og illustrerer analysen av den uønskede
hendelsen kvikkleireskred i boligområde. Her settes den uønskede hendelsen i sentrum,
årsaker settes til vestre og konsekvenser til høyre. Sannsynlighetsreduserende tiltak settes
så inn som barrierer mellom årsaken og hendelsen, og konsekvensreduserende tiltak settes
inn som barrierer mellom hendelsen og konsekvensene.

Figur 2. Skjematisk framstilling som viser analyse av hendelsen «Kvikkleireskred i boligområde».
Etter at årsaker og konsekvenser er beskrevet, kan tiltak som reduserer årsakene (sannsynligheten)
og konsekvensene identifiseres. Figuren er forenklet og ikke uttømmende.

Sammenstilling og prioritering av tiltak
Arbeidet med risikoanalysen stopper ved sammenstilling og prioritering av tiltak. Dette er
satt opp som en handlingsplan der tiltak, effekt, behov for ressurser og ansvarlige beskrives
og prioriteres. For å gi et riktig helhetsbilde er det viktig at handlingsplanen synliggjør både
eksisterende og nye tiltak, og eksisterende tiltak bør prioriteres (eller nedprioriteres!) på
samme måte som nye tiltak. Handlingsplanen er i seg selv ikke forpliktende, men skal
fungere som innspill til ordinære beslutningsprosesser utenfor selve analysearbeidet.
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4 Analyse av uønskede hendelser
I Sørum kommune sin helhetlige ROS-analyse er mange uønskede hendelser nærmere
analysert. Terskelen for hvilke hendelser som er vurdert er at de (i de fleste tilfeller)
forutsetter at kommunens kriseledelse blir involvert. Mindre hendelser er vurdert i
virksomhetenes ROS-analyser og blir håndtert i samsvar med virksomhetenes
beredskapsplaner eller i den ordinære driften.
Hendelsene er også valgt fordi de er typiske for risikobildet. Veldig like hendelser – med
relativt likt forløp og like konsekvenser er ikke tatt med. Slik sett er det ikke meningen at de
utvalgte hendelsene skal være uttømmende for alt som kan skje. Målet er at de skal være et
representativt utvalg for hva en kan regne med.
Hendelsene grupperte som naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger med
tilhørende undergrupper. Tabell 5 gir en samlet oversikt over hendelsene og grupperingen.
Tabell 5. Oversikt over hendelser som er analysert.

Risikokategori

Risikoområde

Naturhendelser

Sykdom

1.
2.

Pandemi
Dyresykdom som ikke smitter mennesker

Klima og miljø

3.
4.
5.

Flom og oversvømmelse
Kvikkleireskred
Ekstremvær

Branner

6.
7.
8.

Brann i kommunale bygg
Brann i næringsvirksomhet
Skogbrann

Transportulykker

9. Trafikkulykker på veg og jernbane
10. Ulykker med farlig gods på veg og jernbane

Atomulykker

11. Atomulykke

Systemsvikt

Svikt i
infrastruktur

12. Svikt i vannforsyning
13. Svikt i strømforsyning
14. Svikt i telekommunikasjon og IKT-systemer

Tilsiktede
handlinger

Vold og trusler

15. Skoleskyting

Store ulykker

Hendelser

Sammenstillingen av analysene er presentert i ROS-analysens del 1.
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4.1 Naturhendelser
Naturhendelser forstås her som hendelser som er forårsaket av og oppstår i naturen og
omfatter klima og miljørelaterte hendelser som ekstremvær, naturulykker og sykdom.
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4.1.1 Pandemi
Beskrivelse
En pandemi rammer nasjonalt, men vil også stille store krav til den enkelte kommunes
håndtering av utbruddet. Alvorlighetsgrad og antall syke kan ikke forutses, men et
realistisk scenario er at 25-50 % av befolkningen rammes. Dette vil få betydning for
samfunnsviktige funksjoner på alle nivå, produksjonsbedrifter, varehandel og
tjenesteyting. Kommunens evne til å levere tjenester vil komme under press, blant annet
som konsekvens av stort fravær av egne ansatte samtidig som behovet for flere viktige
tjenester vil øke.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Som sykdom må pandemier følges opp av kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten i samsvar med smittevernplaner og andre sektorplaner.
Sårbarheten er først og fremst knyttet til evnen til å opprettholde drift og tjenesteproduksjon når veldig mange blir syke samtidig – når også de som skal hjelpe blir slått ut.
For å kunne håndtere dette bør kommunen ha en egen kontinuitetsplan i samsvar med
Helsedirektoratet sine råd. Sørum kommune har ikke slik plan og utarbeidelse bør
prioriteres. En kontinuitetsplan og prinsippene den legger til grunn vil også ha nytte i andre
scenarioer der større deler av kommunens kapasitet blir slått ut – for eksempel ved en
krisesituasjon som rammer den kommunale organisasjonen.
En pandemisituasjon vil også preges av et stort behov for å informere og kommunisere
med innbyggerne. Verktøy for befolkningsvarsling kan også være aktuelle.

Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Sannsynlig
Alvorlig
Mindre alvorlig
Ubetydelig
Ubetydelig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak skal gjennomføres

Kommunal smittevernplan
Oppfølging av pålegg/opplegg fra sentrale
myndighetet
Vaksinering (barnevaksineringsprogram,
influensa)
Isolering/ behandling av syke
Kommunal kontinuitetsplan for
pandemiutbrudd

Type
Forebyggende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
Forebyggende
Skadereduserende
Skadereduserende
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4.1.2 Dyresykdom som ikke smitter mennesker
Beskrivelse
Det er flere dyresykdommer som er så alvorlige at nedslakting og sanering av hele
besetninger er nødvendig. Dette gjelder blant annet skrapesyke, kugalskap, munn og
klovsyke, blåtunge og fugleinfluensa. Smittespredning kan skje gjennom fôr, kjøp og salg
av livdyr, kontakt mellom besetninger på beite og via mennesker.
Mattilsynet har hovedansvar for myndighetenes håndtering av fare for eller utbrudd av
sykdom. Kommunens primærrolle er å ha oversikt over dyreholdet i kommunen, å være
bindeledd mellom fagmyndighetene og næringa og å forvalte erstatningsordninger.
Konsekvensbildet er i hovedsak avgrenset til de besetningene og de dyreeierne som blir
berørt. Konsekvensene for liv og helse er mindre alvorlige og relatert til den belastningen
det er å få hele dyreholdet ødelagt. Miljøpåvirkningen er antatt å bli mindre alvorlig og er
eventuelt relatert til behov for nedgraving av sanerte besetninger. De økonomiske
konsekvensene for kommunen vil neppe overstige 1 mill. som er terskelen for alvorlige
konsekvenser.
Det viktigste tiltaket mot smittespredning er kunnskap og forsiktighet blant mennesker som
er i kontakt med ulike dyrebesetninger. Alle har plikt til å vise nødvendig aktsomhet for å
hindre at det oppstår fare for at smittsom dyresykdom utvikler seg eller sprer seg. Alle har
også har plikt til å varsle Mattilsynet dersom de mistenker alvorlig smittsom dyresykdom.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Alvorlige tilfeller av smittsom dyresykdom er sjeldne og det er sannsynlig at hverken
dyreeier eller kommunens landbrukskontor har erfaring å bygge håndteringen på. God
bakgrunnskunnskap, godt nettverk (både mot næringa og fagmyndighetene) og en god
beredskapsplan er derfor viktig for å redusere sårbarheten.
At hendelsene er sjeldne gjør også at de kan få stor medieoppmerksomhet og at
kommunens kriseledelse blir koplet inn i kraft av det.
Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Mindre sannsynlig
Mindre alvorlig
Ubetydelig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Akseptabel risiko.
Eksisterende tiltak må
videreføres.

Informasjonstiltak
Mattilsynet og Veterinærinstituttet
har faste overvåkingsprogram for
dyrehelse og fôr
Samarbeid med Mattilsynet
Revisjon av beredskapsplan for
landbruket
Be om at temaet blir satt på
dagorden under fylkesmannens
fagsamlinger

Type
Forebyggende
Forebyggende

Skadebegrensende
Forebyggende og
skadebegrensende
Forebyggende og
skadebegrensende
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4.1.3 Flom og oversvømmelse
Beskrivelse
Flom/oversvømmelser i Glomma og Leira og sideelvene vurderes som sannsynlig, men
erfaring og flomsonekartlegging tilsier at flom i hovedvassdragene gir begrensede
konsekvenser i Sørum.
Flom i mindre bekker og oversvømmelser i bebygde områder gir oftere og større
konsekvenser for veger, boliger, avløpsnett og framkommelighet lokalt i kommunen.
Lokal flom og oversvømmelser kan også gi følgehendelser som jord- og leirras og brudd i
strømforsyning. Dette kan igjen medføre negative konsekvenser for driftsorganisasjonen.
Skader på infrastruktur vil i flere tilfeller gjøre at de økonomiske konsekvensene for
kommunen overstiger 1 mill. som er terskelen for alvorlige konsekvenser.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Flom og oversvømmelse kan ramme kommunen både som samfunn, som infrastruktureier
og som driftsorganisasjon (skoler, institusjoner og hjemmebasert omsorg). De aller fleste
hendelser blir håndtert av virksomhetene. Det er også der kartlegging og oppfølging av
sårbarhet er viktigst.
På overordnet nivå er kommunen ikke særlig sårbar overfor en flomhendelse, men det
kan likevel ikke utelukkes at det oppstår behov for befolkningsvarsling og evakuering, og i
disse tilfellene er det naturlig at kriseledelsen koples inn. Kommunen har et særlig ansvar
for personer som er under hjemmebasert omsorg. Om mulig må tiltak for disse vurderes
tidlig – når flom truer.

Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Sannsynlig
Lite alvorlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak må vurderes basert
på kost/nyttevurderinger.

Følge med på NVE og
fylkesmannens flom -og skredvarsler
Vedlikehold av veger og grøfter,
avløpsnett
Samarbeid med NRBR
Informasjon og samarbeid med
andre vegeiere,
Kommunale planbestemmelser
fastsetter krav til arealbruk
Kartlegge tilgang på sand og
sandsekker og annet nødvendig
materiell
Revidere planverk for
befolkningsvarsling og evakuering

Type
Forebyggende
Forebyggende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
forebyggende
Skadebegrensende

Skadebegrensende
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4.1.4 Kvikkleireskred
Beskrivelse
Analysen tar utgangspunkt i følgende scenario: Kollaps og utrasing av kvikkleire i bebygd
område. Berørt areal (løsneområde og utløpsområde) er større enn 5000 m2.
Initialårsak/forutsetning:
- Marin leire der saltmineral er vasket ut.
Utløsende årsaker:
- Naturlig erosjon, eventuelt forsterket av flom, intensiv nedbør eller store
nedbørsmengder over tid
- Menneskeskapte hendelser som sprenging, graving, oppfylling, utbygging og kollaps
av bekkelukkinger og grove overvannsledninger
Konsekvensbildet er helt avhengig av hvor skredet skjer, hvor stort det er og om det
kommer forvarsler, for eksempel i form av initialskred eller mindre utglidninger før
hovedskredet.
Gitt forutsetningene om bebygd område over 5000 m2, er det imidlertid sannsynlig at
terskelverdiene for svært alvorlige konsekvenser blir nådd både for liv og helse, økonomi
og kanskje også de andre parameterne.
Konsekvensene for liv og helse er avhengig av om det kommer forvarsler eller ikke, men i
verste fall kan det bli flere titalls omkomne og skadde. Tallet på evakuerte kan overstige
hundre. Enda flere kan bli indirekte berørt gjennom midlertidig tap av infrastruktur (vann,
avløp, strøm, ikt og vegsamband).
Kvikkleireskred fører til total ødeleggelse av bygningsmasse og infrastruktur i berørt
område. I tillegg kan det oppstå behov for stabiliseringstiltak i nærområdet. Økonomiske
kostnader for grunneiere/forsikringsselskap, infrastruktureiere og kommune vil
sannsynligvis overstige 50 mill. kr.
Kvikkleireskred er i utgangspunktet en naturlig prosess, og dersom skredet ikke berører
alvorlige forurensningskilder, er det lite sannsynlig at det vil oppstå alvorlige konsekvenser
for miljøet.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Ingen kommuner eller andre aktører kan være klar til å håndtere et katastrofalt
kvikkleireskred, men Sørum kommune har både historiske og nyere erfaringer med slike
hendelser. Derfor er det både i organisasjonen og blant befolkningen en erkjennelse av at
det kan skje, og når det skjer må det håndteres. Ferske erfaringer gjør sårbarheten
vesentlig lavere enn om en slik hendelse skulle komme overraskende, og
kvikkleireskredet i 2016 dokumenterte at Sørum kommune ikke har store sårbarheter som
er til hinder for å håndtere en slik hendelse.
Et kvikkleireskred aktualiserer også behovet for de fleste generelle
krisehåndteringsverktøy og -rutiner som krisekommunikasjon, befolkningsvarsling og
evakuering.
Kvikkleireskred i bebygd område havner i risikomatrisens røde sektor, og
risikoreduserende tiltak skal iverksettes. Forebyggende tiltak er de klart viktigste. Erfaring
viser at de fleste kvikkleireskred i og nær bebyggelse er utløst av menneskelig aktivitet.
Målet må være at kunnskap og forsiktighet gjør at kvikkleireskred ikke utløses og at de
tiltak som gjennomføres i områder med ustabil grunn snarere er med på å stabilisere
forholdene og redusere risikoen.
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Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Lite sannsynlig
Svært alvorlig
Alvorlig
Mindre alvorlig
Svært alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak skal gjennomføres

Marine avsetninger og fareområder med
kvikkleire er kartlagt og informasjon er
tilgjengelig via kommunens kartportaler.
Kommunen har oversikt over
detaljundersøkelser og geotekniske
rapporter
Nasjonalt regelverk og kommunale
planbestemmelser fastsetter krav til
arealbruk og utbygging i områder der det
er eller kan være kvikkleire.
Krav om geotekniske undersøkelser, krav
om geoteknisk prosjektering, krav om
avbøtende tiltak og ev. forbud dersom
risikoen blir for høy eller ikke kan avbøtes
Kompetanseheving, høy bevissthet og
føre var-holdning i den kommunale
organisasjonen. Fokus på kvikkleirerisiko i
dialog med utbyggere og informasjon til
befolkningen generelt.
Oppfølging av alle utglidninger.
Gjennomføres i samsvar med plan, næring
og byggesak sin beredskapsplan
Årvåkenhet blant innbyggerne er
avgjørende for å fange opp det som kan
utvikle seg til alvorlige hendelser i et tidlig
stadium. Kommunen opplever at
innbyggerne har lav terskel for å formidle
bekymringsmeldinger.
Systematisering og tilgjengelig-gjøring av
geotekniske rapporter
Revisjon av beredskapsplanverket for
utglidninger og kvikkleireskred
Kompetansehevingstiltak for ansatte som
jobber med grunnforhold
Informasjonstiltak for publikum og
spesielle målgrupper, f.eks. bønder.
Øvelse med leirskredscenario

Type
Forebyggende

Forebyggende

Forebyggende

Forebyggende

Skadebegrensende

Skadebegrensende

Forebyggende
Forebyggende og
skadebegrensende
Forebyggende
Forebyggende
Forebyggende og
skadebegrensende
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4.1.5 Ekstremvær
Beskrivelse
Ekstremvær brukes her som en samlebetegnelse på ekstraordinære tilfeller av sterk vind,
store nedbørsmengder (regn og snø), langvarig tørke og kraftig kulde.
Globalt og nasjonalt blir store nedbørmengder og sterk vind blir stadig vanligere og
rammer moderne samfunn stadig sterkere. Ekstremvær kan være en direkte trussel mot
liv og helse, men også føre til store følgeskader på infrastruktur bygninger, jordbruksareal
og skog.
Slike hendelser har også rammet Sørum. Høsten 2000 var det flere måneder med høy
nedbør, og i november kulminerte dette i et svært sammensatt situasjonsbilde med
oversvømmelser, utglidninger, vegstengninger og flere titalls evakuerte. Sommeren 2016
opplevde kommunen en annen variant med ekstrem nedbør i få timer og påfølgende
oversvømmelser og utrasinger, som blant annet rammet Tertitten.
Felles for de fleste ekstremværhendelser er at det ikke er været i seg selv, men
følgekonsekvenser som gir størst utfordringer. Unntaket er kulde og tørke som i seg selv
kan true liv og helse, materielle verdier, vannforsyning og landbruksproduksjon. Det er
imidlertid lite sannsynlig at det skal oppstå situasjoner der kulde eller tørke fører til
etablering av kommunal kriseledelse. Det omfanget av kulde og tørke som en kan regne
som sannsynlig, skal kunne håndteres gjennom virksomhetene sine driftsrutiner og
beredskapsplanverk.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Sørum kommune er relativt robust mot det som kan forventes av ekstremvær. Det er lite
sannsynlig at ekstremvær i seg selv vil gi alvorlige konsekvenser. Unntaket er
oversvømmelser og flom forårsaket av kraftig regn og følgekonsekvenser i form av
strømbrudd, telekommunikasjonsbrudd, vegstengninger og skred. Disse er analysert som
egne hendelse og følges ikke opp her.
Kommunen bør være robust nok til å kunne håndtere kuldeperioder, tørkeperioder og
kraftige snøfall gjennom den ordinære driften eller innenfor virksomhetenes
beredskapsplaner. Siden dette er sjeldne hendelser og både samfunnet og kommunens
organisasjon endrer seg, kan det likevel være grunn til at virksomhetene nå gjør en
vurdering av hvor robuste de er.
Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak
Nye tiltak

Vurdering
Sannsynlig
Ubetydelig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Må vurderes tiltak basert
på kost-/nyttevurderinger

ROS-analyser, driftsrutiner og
beredskapsplanverk i
virksomhetene.
Revisjon av ROS-analyser,
driftsrutiner og beredskapsplanverk i
virksomhetene.

Type
Skadebegrensende

Skadebegrensende
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4.2 Store ulykker
Store ulykker er her brukt som samlebetegnelse på store branner og ulykker langs veg og
jernbane. Utslipp av forurensing og konsekvenser for et større område enn selve
ulykkespunktet er et kjennetegn ved slike hendelser.
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4.2.1 Brann i kommunale bygg
Beskrivelse
Brann i helseinstitusjoner, skole og barnehager vurderes som mindre sannsynlig, men
konsekvensene kan bli svært alvorlige.
Konsekvensbildet ligger til grunn for at svært mye gjøres for å forebygge slike hendelser.
Helseinstitusjoner, skoler og barnehager er kategorisert som særskilte brannobjekter og
kontrolleres jevnlig. Det er stort fokus på brannsikkerhet i den daglige driften.
Akutte konsekvenser for liv og helse må først og fremst forebygges og begrenses
gjennom tiltak og beredskap i virksomhetene og gjennom helsevesenet og brannvesenets
beredskap.
Kommunens kriseledelse og overordnede beredskap vil først og fremst bli berørt når
større evakueringer og kortere eller lengre relokaliseringer av drift blir nødvendig.
Kortsiktig evakuering må håndteres gjennom kommunens evakueringsplan, omlegging av
drift må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Sørum kommune har relativt mange institusjoner, skoler og barnehager. Selv om flere
drives med nærmest full kapasitet, ligger det likevel en viss robusthet i dette. I kritiske
situasjoner kan beboere, barn og elever – for kortere perioder, flyttes til andre
institusjoner, barnehager eller skoler.
At selve brannberedskapen ivaretas av et interkommunalt foretak gjør at avstanden
mellom kommunen, kommunens virksomheter og brannvesenet kan bli eller oppleves
stor. I dette ligger det en sårbarhet og kommunen bør tilstrebe å få et tettere samarbeid
med NRBR om forebyggende tiltak, beredskapsplaner og øvelser.
Kommunens ROS-analyser og beredskapsplaner for flytting og alternativ drift av
institusjoner, barnehager og skoler bør også oppdateres. Dette bør skje på
tjenesteområde- eller virksomhetsnivå.
Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Mindre sannsynlig
Svært alvorlig
Mindre alvorlig
Ubetydelig
Alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak skal gjennomføres

Egne brannvernrutiner på alle bygg
Branntilsyn
Brannøvelser
Brannvernopplæring
Bygningsmessige tiltak
Tettere samarbeid med NRBR om
forebygging, beredskap og øvelser
Oppdaterte evakueringsplaner
Kartlegge kapasitet og muligheter for
flytting og alternativ drift av
institusjoner, barnehager og skoler

Type
Forebyggende
Forebyggende
Forebyggende
Forebyggende
Skadebegrensende
Forebyggende og
skadebegrensende
Skadebegrensende
Skadebegrensende

Helhetlig ROS-analyse for Sørum kommune. Del 2, underlagsrapport. Revidert 2018

20

4.2.2 Brann i næringsvirksomhet
Beskrivelse
Sørum kommune har ikke virksomheter som er omfattet av storulykkesforskriften, men her
er likevel mange virksomheter der brann og/eller eksplosjoner kan gi alvorlige
konsekvenser – både for virksomheten selv og for nærområdene. Alvorlige branner i
næringsvirksomhet er vurdert som mindre sannsynlig, men konsekvensene kan være
alvorlige. I tillegg til akutt forurensning av luft og vann, kan slike hendelser også gi
langvarige forurensningsproblem.
Akutte konsekvenser for liv og helse må først og fremst forebygges og begrenses
gjennom tiltak og beredskap i virksomhetene og gjennom helsevesenet og brannvesenets
beredskap.
Kommunens kriseledelse og overordnede beredskap vil først og fremst bli berørt når
befolkningsvarsling, evakueringer, omlegging av kommunal virksomhet og/eller annen
oppfølging av direkte berørte blir nødvendig. Evakuering må håndteres gjennom
kommunens evakueringsplan, omlegging av drift må vurderes i hvert enkelt tilfelle og
oppfølging av direkte berørte kan ved behov ivaretas av psykososialt kriseteam.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Sørum kommune har både næringsvirksomhet som ligger i egne næringsområder med
relativt stor avstand til befolkningskonsentrasjoner og boligbebyggelse, men det finnes
også eksempler på det motsatte. Sårbarheten er størst der næring og befolkning er nær
hverandre.
At selve brannberedskapen ivaretas av et interkommunalt foretak gjør at avstanden
mellom kommunen, næringsvirksomheter og brannvesenet kan bli eller oppleves stor. I
dette ligger det en sårbarhet og kommunen bør tilstrebe å få et tettere samarbeid med
NRBR om forebyggende tiltak, beredskapsplaner og øvelser.

Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Mindre sannsynlig
Alvorlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak må vurderes utfra
kost/nyttevurderinger

Oversikt om bedriftene i kommunen
som kan medføre en risiko
Samarbeid med fylkesmannen om
tilsyn etter forurensingsloven
Tettere samarbeid med NRBR om
forebygging, beredskap og øvelser

Type
Forebyggende
Forebyggende
Forebyggende og
skadebegrensende
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4.2.3 Skogbrann
Beskrivelse
Sørum kommune har til sammen cirka 113 dekar skog. Det meste av skogen er produktiv
og det er en relativt jevn fordeling mellom høy, middels og lav bonitet.
Større skogbranner forutsetter forutgående tørrvær. Sannsynligheten for antennelse øker
etter hvert som det blir tørrere og eventuelt varmere. Vind bidrar til å øke spredning og
vanskeliggjøre slukking. Tradisjonelt har skogbranner vært et sommerfenomen, men
langs kysten har de de siste årene vært flere lyng og skogbranner også midtvinters.
Varmere klima kan øke skogbrannfaren og utvide skogbrannsesongen også i Sørum.
Skogbranner kan true liv og helse og samfunnskritiske funksjoner.
Skogbranner kan antennes naturlig, men menneskelig aktivitet er klart vanligst.
Skogsmaskiner, tog og høyspentlinjer kan forårsake skogbrann, og det kan også uforsiktig
bål- og bråtebrenning, engangsgriller og sigarettsneiper. Det finnes også eksempler på
skogbranner som er påtent med forsett. Det har ikke vært større skogbranner i Sørum i
nyere tid.
Konsekvensbildet er helt avhengig av hvor skogbrannen starter, hvilket område den sprer
seg til og om den truer andre samfunnsverdier enn skog og natur.
En skogbrann vil kunne true liv og helse, men det er lite sannsynlig at den vil gi alvorlige
konsekvenser. Skader på innsatspersonell kan likevel ikke utelukkes.
Når det gjelder samfunnskritiske funksjoner, kan en skogbrann true både kraftforsyning og
telekommunikasjon. Veistrekninger kan bli midlertidig stengt, men det er lite sannsynlig at
konsekvensene blir alvorlige.
Spørsmålet om en skogbrann fører til miljøskade er både årsaks- og perspektivavhengig.
Skogbranner er på den ene siden en naturlig prosess, og i mange tilfeller kan brannen
virke positivt på naturmiljø og artsmangfold. På den andre siden kan skogbranner true
særlig viktige naturlokaliteter, og særlig i de tilfellene årsaken er menneskelig, vil det være
naturlig å oppfatte dette som en miljøskade.
Også det økonomiske konsekvensbildet er avhengig av om skogbrannen truer
bebyggelse og infrastruktur. Men de verdiene som uansett ligger i skogen, også for
Sørum kommune som skogeier, gjør at konsekvensene blir klassifisert som alvorlige.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
En stor skogbrann kan like gjerne oppstå i Sørum som noe annet sted på Østlandet, og
konsekvensbildet kan også bli like alvorlig her som andre steder. Verdier som ligger i
selve skogen kan gå tapt, og bebyggelse og infrastruktur i skogens randsone kan også
rammes.
Det viktigste forebyggende tiltaket er regelverk og informasjon om forsiktighet blant de
som ferdes og driver virksomhet i skogen når det er skogbrannfare. Det viktigste
skadereduserende tiltaket er lokalt brannvesen og andre samvirkeaktørers
slukkeberedskap. Denne omfatter lokal førsteinnsats og planer og rutiner for forsterkning
og lederstøtte. Sivilforsvaret og DSBs skogbrannhelikopter er primære
forsterkningsressurser.
Gårdbrukere med gyllevogner kan også være en viktig ressurs i skogbrannslukking. Det
samme gjelder skogbrukere med lokalkunnskap og maskiner som kan ta seg fram i
terrenget.
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At selve brannberedskapen ivaretas av et interkommunalt foretak gjør at avstanden
mellom kommunen, skogbruksnæringa og brannvesenet kan bli eller oppleves stor. I dette
ligger det en sårbarhet og kommunen bør tilstrebe å få et tettere samarbeid med NRBR
om forebyggende tiltak, beredskapsplaner og øvelser.
En stor skogbrann i Sørum vil være en hendelse for kommunens kriseledelse, for
eksempel når befolkningsvarsling, evakuering og eller flytting av kommunal virksomhet blir
aktuelt. Slike tiltak må ivaretas gjennom kommunens overordnede beredskapsplanverk.
Mer detaljerte ROS-analyser, beredskapsplaner og oppfølging av forebyggende og
skadereduserende tiltak i skogen bør ligge hos kommunens landbrukskontor.
Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Mindre sannsynlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig
Alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak bør vurderes basert
på kost-/nyttevurderinger

Det er generelt forbud mot
bålbrenning i utmark mellom 15.
april og 15. september. Ved særlig
brannfare kan det nedlegges forbud
også utenom denne perioden.
Brannvesenet, Sivilforsvaret og
DSBs skogbrannberedskap,
inkludert skogbrannhelikopter
I Akershus er det etablert en ordning
der flyklubber driver
skogbrannovervåking ved å fly over
skogsområdene for å kunne gi tidlig
varsel om branner. Ordningen blir
finansiert gjennom tilskudd fra
fylkesmannen.
Revisjon av ROS-analyse og
beredskapsplan for skogbruket.
Tettere samarbeid med NRBR om
forebygging, beredskap og øvelser
Plakater med informasjon om
bålforbud i utmark og generelle
forsiktighetsregler mot skogbrann
Skogbrann som tema under
fagsamling for skogeiere
Egnet avfallsordning for
engangsgriller i turområder bør
etableres

Type
Forebyggende

Skadereduserende

Skadereduserende

Forebyggende
Forebyggende og
skadebegrensende
Forebyggende

Forebyggende
Forebyggende
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4.2.4 Trafikkulykke på veg og jernbane
Beskrivelse
Det skjer stadig trafikkulykker i kommunen. Ulykker på vegnettet er langt hyppigere enn
på jernbanestrekningene, mens konsekvenspotensialet er enda større på jernbanen.
Ulykker med tap av menneskeliv og alvorlige skadde er katastrofale for de som rammes.
Konsekvensene kan også ramme hardt i vennekretser, i barnehager, i skoler, på
arbeidsplasser og i lokalmiljø.
De fleste ulykkene, også de med alvorlig utfall, håndteres primært av nødetatene med
støtte fra kommunens psykososiale kriseteam.
Kommunens kriseledelse og overordnede beredskap vil først og fremst bli berørt dersom
ulykkene berører elever, barnehagebarn eller andre brukere som er under kommunens
ansvar. Ulykker med skolebusser er et svært aktuelt scenario.
Avhengig av alvorlighetsgrad kan et bredt spekter av tiltak bli aktuelle, som f.eks.
etablering av pårørendesenter og psykososial oppfølging av mange personer.
Trafikkulykker er også eksempel på hendelser som kan skje utenfor kommunens grenser,
men likevel berøre kommunen sterkt – for eksempel ulykker med skolebarn eller andre lag
og organisasjoner med tilknytning til kommunen som er på tur.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
På grunn av trafikkfarlige skoleveger og spredt bebyggelse er det ustrakt bruk av
skolebusser i Sørum. Og siden ulykker med skolebusser kan ramme det kjæreste vi har –
barn, når barna er under kommunens ansvar, kan en slik ulykke ramme kommunen
ekstremt sterkt.
Alle former for forebyggende arbeid er selvsagt aller viktigst, men alvorlighetspotensialet i
slike ulykker gjør at det også er viktig å ha god og tilpasset beredskap til en slik hendelse.
En vurdering av eksisterende beredskapsplanverk tilsier at det er behov for å revidere
planverket med tanke på håndtering av alvorlige trafikkulykker der skoleelever eller andre
brukere under kommunens ansvar er involvert. Dette gjelder blant annet skolene sine
beredskapsplaner og planen for evakuert og pårørendesenter. Revisjonen av planverket
bør følges opp med en øvelse.
Et beredskapsplanverk som er tilpasset og dimensjonert for å kunne håndtere en alvorlig
trafikkulykke der skoleelever eller andre under kommunens ansvar er involvert, vil også
kunne brukes som grunnlag til å håndtere andre alvorlige trafikkulykker som f. eks. ulykker
med passasjertog, rutebusser eller turbusser og mindre kjøretøy.
Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi

Vurdering
Sannsynlig
Alvorlig
Lite alvorlig
Ubetydelig
Lite alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak skal gjennomføres
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Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Trafikksikkerhetsarbeid
Psykososialt kriseteam er etablert
Plan for evakuert- og
pårørendesenter
Skolenes krise og beredskapsplaner
Gjennomgang og revisjon av
beredskapsplaner som er relevante
for håndtering av trafikkulykker der
skoleelever eller andre brukere
under kommunens ansvar er
involvert.
Øvelse med skolebuss-scenario

Type
Forebyggende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
Skadebegrensende

Skadebegrensende
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4.2.5 Ulykke med farlig gods på veg og jernbane
Beskrivelse
Så å si alt samfunnet trenger av varer og produkter blir transportert på veg og jernbane.
Det meste er ufarlig, men mellom det ufarlige finnes det brannfarlig, eksplosjonsfarlig,
giftig og radioaktiv last – uten at hverken kommunen eller andre myndigheter har løpende
oversikt. Det er påbudt å merke transporter med farlig last, men det er svært få
restriksjoner på hvor og når slike produkter kan transporteres.
Alvorlige ulykker med farlig gods er sjeldne, men kan få alvorlige konsekvenser. Fra vårt
nærområde kjenner vi ulykken på Lillestrøm stasjon i 2000. Her var det ikke selve
togkollisjonen som førte til de største konsekvensene, men at det oppstod brann i en
tankvogn. Dette førte i sin tur til langvarig evakuering av om lag 2000 mennesker i flere
døgn og store utfordringer for mange samfunnsfunksjoner.
Andre steder i landet har ulykker med farlig gods ført til alvorlig lokal forurensning, blant
annet av drikkevann.
Kommunens kriseledelse og overordnede beredskap vil først og fremst bli berørt når
befolkningsvarsling, evakueringer, omlegging av kommunal virksomhet og/eller annen
oppfølging av direkte berørte blir nødvendig. Evakuering må håndteres gjennom
kommunens evakueringsplan, omlegging av drift må vurderes i hvert enkelt tilfelle og
oppfølging av direkte berørte kan ved behov ivaretas av psykososialt kriseteam.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Ulykker med farlig gods kan skje hvor som helst og når som helst. Sannsynligheten er
selvsagt størst langs hovedvegene, f.eks. på E6, men et scenario som brannen i
Lillestrøm i 2000, kan også skje på veg eller på jernbane gjennom Sørumsand sentrum.
Forebyggende tiltak er først og fremst opp til infrastrukturmyndighetene og transportøren,
men kommunen har også påvirkningskraft gjennom arealplanlegging og
trafikksikkerhetsarbeid.
Uforutsigbarheten med hensyn til hvor og når gjør at håndteringen av slike ulykker langt
på veg må sikres gjennom en god grunnberedskap. Planverk og verktøy for
befolkningsvarsling, evakuering og alternativ drift av kommunale tjenester er viktige tiltak.
Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Mindre sannsynlig
Alvorlig
Alvorlig
Alvorlig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak vurderes ut fra kost/nyttevurdering

Trafikksikkerhetsarbeid
Plan for evakuert- og
pårørendesenter
Befolkningsvarsling
Vurdere nytt system for
befolkningsvarsling –
lokasjonsbasert i tillegg til
adressebasert

Type
Forebyggende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
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4.2.6 Atomulykke
Beskrivelse
Selv om sannsynligheten for at en alvorlig atomhendelse skal inntreffe og ramme Norge
eller norske interesser vurderes som liten, kan konsekvensene bli svært store.
Atomulykker kjennetegnes ved at de kan ramme store områder langt fra selve hendelsen.
De mest kjente ulykkene er Three Mile Island (1979), Tsjernobyl (1986) og Fukushima
(2011). Dette gjør at den norske atomberedskapen er svært sentralisert, med nasjonale
planleggingsforutsetninger og nasjonale beslutningssystemer for hvilke tiltak som skal
iverksettes.
Regjeringen besluttet i 2010 at norsk atomberedskap skal ta utgangspunkt i seks såkalte
dimensjonerende scenarier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stort luftbåret utslipp fra utlandet
Stort luftbåret utslipp fra fast virksomhet i Norge
Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning
Lokal hendelse som utvikler seg over tid
Stort utslipp til marint miljø eller rykte om betydelig marin eller terrestrisk forurensning
Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium

En mer detaljert beskrivelse av scenariene finnes i Strålevernrapport 2012:5 «Roller,
ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap».
Av disse scenarioene er det særlig de to første som er aktuelle for Sørum. Det første kan
betegnes som et nytt Tsjernobyl-scenario. Dette kan ramme hvor som helst og særlig
områder med aktivt jordbruk som Sørum. Det andre er et tilsvarende scenario, men med
utgangspunkt i IFE sin reaktor på Kjeller. En hendelse ved Kjeller kan gi de samme
utfordringene som et Tsjernobyl-scenario, men vil i tillegg ha utfordringer knyttet til nærhet
til strålekilden.
De andre scenarioene, som blant annet omfatter ulykker med strålekilder i helsevesenet
og næringslivet og ulykker under transport av slike kilder, kan også ramme Sørum. Men
kommunen er ikke kjent med at det er slike kilder i kommunen nå.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Landbruket og nærheten til Kjeller gjør det viktig at Sørum kommune har en god
beredskap mot atomulykker. Slike hendelser vil utløse konkrete og relativt forutsigbare
tiltak som kommunen vil ha ansvar for.
Hendelser knyttet til eventuelle lokale strålekilder, strålekilder under transport eller
hendelser langt borte (Fukushima-scenario), er det vanskeligere å ha en konkret planlagt
beredskap for, og slike hendelser må håndteres med utgangspunkt i en god
grunnberedskap.
En atomulykke vil, uavhengig av scenario, være en hendelse for kommunens kriseledelse,
for eksempel når befolkningsvarsling, evakuering, kostholdsråd og utdeling av jodtabletter
blir aktuelt. Slike tiltak må ivaretas gjennom kommunens overordnede beredskapsplanverk. Mer detaljerte ROS-analyser, beredskapsplaner og oppfølging av
skadereduserende tiltak i landbruket sorterer under kommunens landbrukskontor.
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Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Mindre sannsynlig
Alvorlig
Mindre alvorlig
Alvorlig
Alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak vurderes ut fra kost/nyttevurdering

Beredskapsplanverk. Overordnet
beredskapsplan,
informasjonsberedskapsplan,
evakueringsplan
Jodtabletter er lagret i kommunen
Revisjon av ROS-analyse og
beredskapsplan for landbruket
Anskaffelse av bedre verktøy for
befolkningsvarsling – som inkluderer
områdevarsling i tillegg til
adressebasert varsling
Detaljert plan for utdeling av
jodtabletter til aktuelle målgrupper
Øvelse med atomulykke-scenario

Type
Skadereduserende

Skadereduserende
Skadereduserende
Skadebegrensende

Skadebegrensende
Skadebegrensende
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4.3 Systemsvikt
Systemsvikt er her brukt som samlebetegnelse svikt i de viktigste infrastrukturene og
systemene samfunnet er bygd opp av. Det er gjennomført analyser av svikt i vannforsyning,
strømforsyning og telekommunikasjon og IKT-system.

Helhetlig ROS-analyse for Sørum kommune. Del 2, underlagsrapport. Revidert 2018

29

4.3.1 Svikt i vannforsyning
Beskrivelse
Kommunen har to vannverk: Sørum kommunale vannverk som kjøper vann fra Nedre
Romerike vannverk IKS og Blaker vannverk som har egne vannkilder. Kommunen har god
oversikt over eget ledningsnett.
Reservevannforsyning er etablert. NRV IKS leverer reservevann til Sørum kommunale
vannverk som også er koblet sammen med Årnes vannverk, Fet kommunale vannverk og
Blaker vannverk. I en situasjon der forsyningen fra NRV faller bort, eller det leveres
forurenset vann, vil et vannverk kunne koble inn reservevann fra de andre. Disse har ikke
tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normalt forbruk. Alle vannverkene er godkjente og
leverer trygt vann.
Ved nødvannsforsyning kan abonnenter hente vann på vannposter der det deles ut fra
tank. Nødvann brukes når reservevannforsyning ikke kan benyttes eller ikke strekker til.
Lokal svikt i vannleveransen kan gi følgekonsekvenser som stenging av skoler,
barnehager og institusjoner.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Det er sannsynlig at det vil oppstå mindre og mellomstore problemer med
vannforsyningen i kommunen, men de aller fleste av disse hendelsene blir håndtert av
vannverkene selv som driftsforstyrrelser og mindre beredskapshendelser.
Det skal veldig mye til for at hendelser vil forutsette at kommunens kriseledelse koples
inn. Ett slikt scenario er alvorlig svikt i leveransen fra NRV. Et slikt scenario forutsetter tett
samhandling med NRV og de andre NRV-kommunene. Beredskapssamarbeid og øvelser
med NRV bør derfor prioriteres.
Det kan også være behov for en nærmere gjennomgang av rutinene for å ivareta
vannforsyningen til særlig sårbare abonnenter.

Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak
Nye tiltak

Vurdering
Lite sannsynlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig
Ubetydelig
Ubetydelig

Risiko og behov for tiltak
Akseptabel risiko.
Eksisterende tiltak må
videreføres.

Reservevannløsninger er etablert
Mulighet for utkjøring av vann
Rutiner for kontroll av vannkvalitet
Beredskapssamarbeid og øvelser
sammen med NRV IKS
Gjennomgang av rutiner for sårbare
abonnenter i vannforsyninga.

Type
Skadebegrensende
Skadebegrensende
Forebyggende
Forebyggende
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4.3.2 Svikt i strømforsyning
Beskrivelse
Samfunnet er fundamentalt avhengig av elektrisk kraft. I det store bildet er denne
avhengigheten økende. Nær sagt alle samfunnsfunksjoner blir rammet, og
følgekonsekvensene av et strømbrudd er store og komplekse. Årsakene til strømbrudd
varierer, men nasjonalt er de fleste strømbrudd, særlig de langvarige, forårsaket av
naturhendelser (ekstremvær, skred mv.). Kortere strømbrudd er ofte forårsaket av
tekniske feil i forsyningsnettet.
En spesiell form for strømbrudd er de som skyldes at det ikke er ikke er strøm nok i
produksjonsleddet. Langvarige tørkeperioder (flere år med ekstremt lite nedbør) kan sette
den vannkraftbaserte, norske kraftforsyningen på prøve. Slike scenario har svært lav
sannsynlighet, men kan ikke utelukkes. NVE og kraftbransjen har tiltakspakker som da
kan iverksettes, og i ytterste konsekvens kan strømrasjonering bli aktuelt.
For kommunen er den primære utfordringen å opprettholde tjenesteproduksjonen under
strømbrudd. I tillegg kan det ved langvarige strømbrudd være aktuelt å iverksette
beredskapstiltak som går utover den ordinære virksomheten. Det kan f.eks. være snakk
om å etablere varmestuer for innbyggere som mister oppvarming og etablering av
alternative varslingskanaler og kommunikasjonslinjer dersom følgekonsekvenser f.eks.
gjør det umulig å nå fram til nødtelefonnummerne. Langvarige strømbrudd er ikke vanlige i
vår landsdel, men har i det siste året oppstått både i andre landsdeler og i Sverige.
Langvarig strømbrudd defineres til over 24 timer. Konsekvensene øker etter hvor lenge
strømmen er borte og når på året hendelsen inntreffer. Ved sterk kulde kan det oppstå
behov for tiltak lenge før det har gått 24 timer.
Kortvarige strømbrudd kan forventes årlig eller med få års mellomrom. Slike strømbrudd
er først og fremst en utfordring for tjenesteproduksjonen, men innenfor helse- og
omsorgstjenestene kan situasjonen raskt bli kritisk. Det er derfor viktig at kritiske tjenester
er sikret med reservestrømforsyning (aggregater eller batterier, det som er mest
hensiktsmessig) og at det finnes beredskap for å kople inn reservestrømkildene.
Beredskapen må også omfatte reserveløsninger for brukere som bor hjemme, men som
er avhengig av medisinsk utstyr eller som får andre særlige utfordringer ved strømbrudd.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Kraftforsyningen på Romerike er robust med innmating fra flere sider, også Sverige. Et
langvarig omfattende strømbrudd er derfor lite sannsynlig, men kan ikke utelukkes.
Kortvarige strømbrudd må regnes med og innenfor deler av tjenesteproduksjonen kan
også slike strømbrudd få alvorlige konsekvenser. Det er derfor helt avgjørende at
virksomheter som er sårbare for strømbrudd har reservestrømkilder, og dette er på plass i
Sørum kommune. De siste strømbruddene viser at det største behovet for forbedring er
gjennomgang og øving på beredskapsplaner for iverksetting av nødstrømsforsyning.
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Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi

Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Sannsynlig
Alvorlig
Alvorlig
Mindre alvorlig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak skal gjennomføres

Nødstrømsaggregat ved
eldreinstitusjonene og rådhuset
Evakueringsplan
Beredskapsplaner i virksomhetene
Gjennomgang av beredskapsplaner
for iverksetting av
nødstrømsforsyning

Type
Skadebegrensende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
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4.3.3 Svikt i telekommunikasjon og IKT-systemer
Beskrivelse
Samfunnet er like avhengig av telekommunikasjon og IKT-systemer som av strømforsyning. Dessuten er alle disse funksjonene tett kopla og gjensidig avhengige av
hverandre. Svikt i telekommunikasjon og IKT-systemer er ofte, men ikke alltid en
følgekonsekvens av strømbrudd. Andre årsaker kan være programvarefeil og systemsvikt,
utfall av kjøling i datasentralen, graving eller andre ødeleggelser av linjer, branner og
villede handlinger (virus, hacking etc.).
Kommunen kan rammes både ved at den eksterne telekommunikasjonen i kommunen og
mot omverden rammes eller ved svikt i egne IKT-systemer. Konsekvensbildet til disse to
scenarioene har både likheter og nyanseforskjeller. Begge vil gjøre tjenesteproduksjonen
vanskelig, men der svikt i interne systemer først og fremst er en utfordring for kommunen
alene, vil svikt i telekommunikasjonen også utfordre kommunen som beredskapsaktør
med ansvar for egne innbyggere. I en situasjon der f.eks. mobilnettet faller ut i flere timer
eller over et døgn, blir det etter hvert kritisk å få etablert alternative måter å få formidlet
nødmeldinger; de som normalt går til nødtelefonnummerne til brannvesenet, politiet og
helsevesenet (110, 112 og 113).
Svikt i interne systemer medfører tap av effektivitet, omdømmetap, men kan også ha
betydning for liv og helse. For eksempel i tilfeller der journalsystemer og annen kritisk
informasjon ikke er tilgjengelig eller ikke kan formidles. Ny velferdsteknologi kan også
være sårbar for systemsvikt og bortfall av nett.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Svikt i telekommunikasjon og IKT-systemer er en kontinuerlig trussel og mindre hendelser
er relativt hyppige. Disse må først og fremst forebygges gjennom bevissthet og godt
arbeid med informasjonssikkerhet i hverdagen.
Når det gjelder de store hendelsene, som også kan komme, både i telenettet og interne
systemer, er det en god begynnelse å ha et bevisst forhold til at svikt kan skje og at det da
må finnes alternativer. Først og fremst for å ivareta kritiske oppgaver, men også
alternative måter å jobbe på og alternative arbeidsoppgaver som kan løses mens de
ordinære systemene ligger nede. Når hverdagen i større og større grad baserer seg på
automatiserte og digitaliserte tjenester, blir det desto viktigere å ha beredskap for manuell
håndtering av kritiske funksjoner som svikter. Hjemmebaserte helsetjenester og ny
velferdsteknologi er eksempler som må følges opp.
Ulike former for backup-løsninger og redundante systemer som avtaler med flere
teleleverandører, utvidet bruk av nødnettet og satellittelefoni må også vurderes.
Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Tiltak
Eksisterende
tiltak
Nye tiltak

Vurdering
Sannsynlig
Alvorlig
Alvorlig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Tiltak skal gjennomføres

Informasjonssikkerhetsarbeid
Reservestrøm til kommunens
datasentral
Gjennomgang av
reservestrømløsningen som betjener

Type
Forebyggende
Skadebegrensende
Skadebegrensende
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kommunens datasentral
Vurdere redundante løsninger for
kjøling i kommunens datasentral
Vurdere redundante løsninger for
telefoni, inkludert nødnett

Skadebegrensende
Skadebegrensende
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4.4 Tilsiktede handlinger
Tilsiktede handlinger omfatter terrorisme, organisert kriminalitet og sikkerhetstruende
aktivitet som skyting, trusler og vold. Tilsiktede handlinger er ofte utført for å undergrave
sikkerheten og trygghetsfølelsen i befolkningen.
Handlingene kan være utført av enkeltindivider, grupper eller organisasjoner. Handlingene
er forskjellige i sin natur, men alle kan potensialt ha store negative konsekvenser.
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4.4.1 Skoleskyting
Beskrivelse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i rapporten «Risikoanalyse
av skoleskyting i Nordland» (2016) at:
Skoleskyting blir i stor grad betraktet som et amerikansk fenomen. 76 skoleskytinger eller
63 prosent av alle skoleskytinger på verdensbasis fram til utgangen av 2011, skjedde i
USA. Det er nesten dobbelt så mange som i alle andre land til sammen. Av de 44
skoleskytingene som har skjedd utenfor USA, har 20 skjedd i Europa.
Mens antall skoleskytinger i USA økte gradvis på 1990-tallet for deretter å stabilisere seg,
har antallet skoleskytinger utenfor USA stort sett funnet sted etter 1999. (…) Det har ikke
vært skoleskytinger så langt i Norge. De nærmeste hendelsene som har funnet sted var i
Finland i 2007 og 2008.
Utfra dette kan en konkludere med at det er liten sannsynlighet for en skoleskyting i
Sørum, men en slik hendelse kan heller ikke utelukkes.
Rapporten som det siteres fra ovenfor gir en svært grundig utredning om bakgrunn,
motiver og kjennetegn ved skoleskytinger og gjerningspersoner. Disse gjentas ikke her.
Når det gjelder mulige tiltak sier rapporten blant annet dette:
Tiltak for å redusere sannsynligheten for skoleskyting er å sørge for et inkluderende og
godt læringsmiljø for alle elevene på skolen. Det er nok at én faller utenfor for at det kan
oppstå et problem. Tiltak mot mobbing og radikalisering vil også være tiltak mot
skoleskyting.
Kunnskap blant lærerne om hva som kjennetegner de som kan bli skoleskytere, er
avgjørende for å kunne gripe inn og gi relevant oppfølging. Tidligere skoleskytinger viser
at gjerningsmennene ofte er nedtrykte, innesluttede, har hatt vonde opplevelser som
mobbing og personlige skuffelser, og har selvmordstanker. Planleggingen av
skoleskytingen pågår over tid og det kan være tegn som viser hva som er i ferd med å
skje, som økende interesse for voldelige spill, våpen og tidligere skoleskytinger. I denne
perioden kan personligheten endre seg og gamle venner forsvinner. En norsk
undersøkelse tyder på at mange lærere feilaktig forbinder skoleskytere med
«bråkmakere».
Elever i høyere klassetrinn (for eksempel fra ungdomstrinnet) bør også ha kunnskap om
faresignalene og vite hvor eventuelle bekymringer skal meldes inn. Det har vist seg å
være utfordrende å få medelever til å si fra til voksne om mistanker de har om at noe er
galt, da det kan oppleves som angiveri og de er usikre på hva signalene egentlig betyr.
Tiltak for å redusere konsekvensene hvis en skoleskyting skulle oppstå, er å ha en god og
gjennomtenkt beredskap mot akkurat denne typen hendelse. Det må bestemmes hvordan
elever og lærere skal varsles og utstyr og rutiner for dette må etableres og øves. Et kritisk
punkt er å avklare hvordan lærere og elever skal reagere når en mulig
skoleskytingsepisode oppstår. Skal skolen evakueres, må rømningsveiene være bestemt
på forhånd. Det samme gjelder om vinduer i første etasje skal benyttes. Det bør være
flere rømningsveier for å unngå at alle samles på ett sted. Alternativt må det besluttes at
skolen ikke umiddelbart skal evakueres, men at man forskanser seg bak låste dører.
Skolene må også ha en plan for hva de gjør i påvente av at politiet kommer, da ingen kan
være sikre på hvor lang tid det tar. Man bør ha tenkt gjennom «verstefallscenarioer» hvor
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det tar minst et kvarter før politiet er på plass.

Vurdering av sårbarhet og oppfølgingsbehov
Alle er sårbare og ingen kan være godt forberedt på en skoleskyting. Likevel er det mye
som kan gjøres både for å redusere sannsynligheten for at det skjer og konsekvensene
dersom det skjer.
De viktigste tiltakene, både forebyggende og skadebegrensende, må gjennomføres i
skolene og blant elever og ansatte. Det er også avgjørende at tiltak planlegges i tett
samarbeid med politiet. Et slikt samarbeid er på plass i Sørum kommune, men en
gjennomgang av skolenes risikoanalyser og beredskapsplaner viser at det er behov for at
disse blir revidert. Det bør også vurderes å gjennomføre øvelser der en enten øver på
skoleskyting eller utvalgte prosedyrer som varsling og/eller evakuering av skolebygg.
Kommunens kriseledelse og øvrige beredskapsorganisasjon må også være oppmerksom
på skoleskyting som et mulig ekstremscenario, men trenger ikke særskilte planer. Disse
må forholde seg til skoleskyting som ett av mange scenarioer som må håndteres utfra den
overordnede beredskapsplanen og de ordinære krisestøtteverktøyene.

Kategori
Sannsynlighet
Liv og helse
Samfunnsfunksjoner
Miljø
Økonomi
Tiltak
Eksisterende
tiltak

Nye tiltak

Vurdering
Lite sannsynlig
Svært alvorlig
Alvorlig
Ubetydelig
Mindre alvorlig

Risiko og behov for tiltak
Uakseptabel risiko. Tiltak
må gjennomføres for å
redusere risikoen

Samarbeid med skole og politi er
etablert. Skolene har egne planer.
Beredskapsplanverk. Overordnet
beredskapsplan,
informasjonsberedskapsplan,
evakueringsplan, plan for
psykososialt kriseteam
Revisjon av skolenes risikoanalyser
og beredskapsplaner for
skoleskyting
Øvelser på skoleskyting bør
vurderes

Type
Skadebegrensende
Skadereduserende

Skadereduserende

Skadereduserende
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