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Sammendrag  

Halden kommune har i løpet av 2012 gjennomført en grundig intern prosess for 

å utarbeide en helhetlig risikoanalyse for kommunen i henhold til krav i forskrift 

om kommunal beredskapsplikt. Kommunen inviterte eksterne aktører til å bidra i 

arbeidet. Norconsult har vært prosessleder. Fra Norconsult har arbeidet vært 

ledet av Kevin H. Medby sammen med en gruppe ressurspersoner. Gjennom-

føringen har bestått av flere arbeidsmøter der Norconsult har ledet prosessene 

og kommunen har bidratt med kunnskap, kjennskap og erfaring om lokale 

forhold. Utkast til kapitler/tema i ROS utgjorde saksgrunnlaget  for møtene. 

Analysen ble i sin helhet sendt på høring internt i kommunen før ferdigstillelse.   

Gjennom en bred innledende fareidentifikasjon i kommunens ressursgruppe, 

ble det identifisert om lag 70 hendelser innen 15 farekategorier. Gjennom en 

kriteriebasert trinnvis prosess i fareidentifikasjonen, ble 29 utvalgte hendelser 

gjenstand for en mer detaljert hendelsesbasert vurdering av risiko. Sårbarhets-

vurderingen av Halden kommune viser at den fremstår som en relativ robust 

kommune. Bakgrunnen for dette er bl.a. dens sentrale beliggenhet på Østlandet 

og med korte avstander internt i kommunen mellom befolkningskonsen-

trasjonene. I tillegg har Halden enkel tilgang på beredskapsressurser fra hele 

Østlandsområdet, inkludert Oslo, samt fra nabokommunene. Halden kommune 

har også beredskapssamarbeid med de svenske kommunene Strömstad, Dals-

Ed og Tanum både med hensyn til brannberedskap og politi. Det er identifisert 

noen få faktorer som bidrar til sårbarhet i Halden. Disse er knyttet til grense-

problematikk som smitte over landegrensene, høy andel transport av gods inn 

til Norge gjennom kommunen (herunder en stor andel farlig gods), og ulovlig 

innvandring.  

Halden kommune har tatt i bruk varslingsmodulen i DSB-CIM. Denne brukes i 

det daglige av teknisk enhet i forhold til varsling av befolkningen ved hendelser 

innen vann og avløpssektoren. Dette gjør at Halden har et svært oppegående 

befolkningsvarslingssystem som også kan benyttes av kommunal kriseledelse 

for varsling dersom det inntreffer andre type hendelser som krever det. Dette, 

sammen med en robust sammensatt kriseledelse, gjør at kommunen har gode 

forutsetninger for å håndtere uønskede hendelser som kan oppstå.  

Av de hendelsene som er underlagt en detaljert risikovurdering, havner om lag 

en tredjedel ut i risikomatrisens røde sone for minst èn av de tre vurderte 

konsekvenskategoriene; liv og helse, ytre miljø og samfunnsverdi. Dette finner 

vi naturlig fordi vi i fareidentifikasjonsprosessen valgte ut de hendelsene som 

krever involvering av kommunens kriseledelse. I tillegg finnes hendelser utenfor 

kommunen ansvar og kontroll som kan ramme kommunen på grunn av dens 

beliggenhet. Eksempler på sistnevnte er ulykke med passasjerskip, stor akutt 
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forurensning fra hendelse på sjø, kollisjon mellom tog, flystyrt mv. Kommunen 

har vanskelig for å drive forebyggende arbeid innenfor denne type hendelser, 

men må være sitt ansvar bevisst og bidra med sin beredskapsevne dersom 

hendelsen inntreffer i Halden. Gjennom risikovurderingen er det foreslått 

risikoreduserende tiltak for hendelser som kommunen selv kan bidra til å 

forebygge, eller utøve skadebegrensende beredskap mot.  
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1 Introduksjon 

1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Halden kommune har besluttet å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) for kommunen. Den skal gi et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen i 

henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom denne ROS-analysen har 

kommunen kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheter og konsekvenser av uønskede 

hendelser og hvordan disse kan påvirke kommunen og dens tjenester.   

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 ROS-

analyse er således et levende styringsdokument. Den danner derfor grunnlaget for det videre 

arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Halden kommune. 

ROS-analysen er forankret i kommunestyret i Halden.  

Analysen er utført på et overordnet nivå. Derfor må de ulike kommunale sektorene følge opp denne 

ROS-analysen gjennom sitt 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.  
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1.2 DEFINISJONER 

Tabell 1-1 - Definisjoner 

Begrep Betydning 

Analyseobjekt Geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller 

menneskelige faktorer som omfattes av ROS-analysen, herunder 

eksisterende forebyggende tiltak og beredskap. 

Fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse.  

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. 

Konsekvensanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne en 

konsekvens. 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av 

en uønsket hendelse. 

Risikoakseptkriterium Kriterium som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko. 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 

Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og 

årsaker til og konsekvenser av disse. 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 

uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 

funksjon etter hendelsen. 

Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier. 
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1.3 STYRENDE DOKUMENTER 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.8.2011 inneholder krav om at alle kommuner skal 

utarbeide helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse:  

I tillegg er ROS-analysen grunnlagt på følgende styrende dokumenter: 

Tabell 1-2 - Styrende dokumenter 

Dokument Utgiver Utgitt dato 

Veiledning til forskrift om kommunal 

beredskapsplikt 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap 

2012 

Norsk standard 5814:2008 Krav til 

risikovurderinger 

Standard Norge 2008 

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap 

2011 

Samfunnssikkerhet i plan- og 

bygningsloven 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap 

2011 

NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum 

og skredfare i arealplaner.  

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

2011  

Veileder for kartlegging og vurdering av 

skredfare i arealplaner 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

2011 

§ 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 fremtidig 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. 
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Dokument Utgiver Utgitt dato 

Veileder for vurdering av 

områdestabilitet ved utbygging på 

kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper 

 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

2011 

Plangrunnlag for kommunal 

atomberedskap 

 

Statens strålevern og 

fylkesmennene 

2008 

 

1.4 GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Tabell 1-3 - Grunnlagsdokumenter for ROS-analysen 

Dokument Utgiver  Utgitt dato 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Østfold 

 

Fylkesmannen i Østfold 2008 

Nasjonal sårbarhets- og 

beredskapsrapport (NSBR) 2012 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap 

2012 

TransportROS Østfold 

 

Østfold fylkeskommune 2008 

Foreliggende ROS-analyser for Halden 

kommune: 

 

 Institusjonsbrann 

 Transport av farlig gods gjennom 

sentrum 

 Uønsket hendelse i kommunens 

servicesenter  

 Skolebrann 

 Gisselsituasjon i barneskole 

 Skolebussulykke 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

KPA Halden kommune 

 Beredskapsanalyse av 

vannforsyningen i Halden 

kommune 

 Dambruddsbølgeberegninger 

Brekke dam 

Halden kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halden kommune/Rambøll 

 

Halden kommune/Scandpower 

 

Haldenvassdragets 

brukseierforening 

 

 

 

2005 

2005 

 

2005 

 

2009 

2009 

2009 

 

2011 

 

2001 

 

2004 

Dokumentasjon av Brannvesenet 

(brannordning i Halden kommune, 

inkluderer scenarier og ROS-analyser) 

Halden kommune, v/ brannvesenet.  2007 og 2009 
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1.5 FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER 

Risiko- og sårbarhetsanalysen bygger på følgende forutsetninger og begrensninger: 

 

 Analysen er overordnet og kvalitativ (grovanalyse), og vurderer systematisk  

kommunens geografiske områder og virksomheter med utgangpunkt i historiske data 

(hendelses statistikk, ulykkes statistikker mv), fremtidige beregninger/trender (eks. 

framskriving av fremtidige klimaendringer) og faglig skjønn. 

 Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet, slik dette er beskrevet av DSB. 

 Analysen er begrenset til å ta for seg hendelser av et slikt omfang at den kan kreve 

forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak fra kommunens ledelse,  

eller at flere sektorer i kommunen kan bli involvert i håndteringen. 

 Den bygger på eksisterende dokumentasjon om dagens tilstand i Halden kommune, 

i tillegg til kommunens planer om fremtidig utvikling. 

 Analysen omfatter konsekvensområdene liv og helse, ytre miljø og materielle verdier. 

 Dersom det i denne analysen avdekkes forhold som krever ytterligere detaljerte analyser,  

vil kommunen følge opp dette. 

 ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner,  

og for øvrig andre endringer i risiko- og sårbarhetsbildet i Halden kommune. 

 

1.6 GJENNOMFØRING 

Prosjektet ble startet opp 16. mai 2012 med ferdigstillelse innen 15. desember 2012. Norconsult 

AS er engasjert av Halden kommune som prosessleder i arbeidet med analysen. Innledningsvis i 

arbeidet ble følgende møteplan for prosjektet besluttet: 

 Oppstartmøte:16.5.12 kl. 09.00 – 10.00 

 Fareidentifikasjonsmøte:16.5.12 kl. 10.00 – 14.00 

 Gjennomgang rapport FareID : 21.6.12 kl. 12.00 – 15.00 

 ROS-analyse : 18.9.12 kl. 09.00 – 15.00 
Dette møte var et todelt møte. Til første del var privat næringsliv og offentlige etater 
inviterte til å presentere seg og sitt syn på risikobilde i Halden ut fra egen virksomhet. 

 Gjennomgang rapport ROS-analyse: 14.11.12 kl. 12.00 – 15.00    
 

Halden kommune satte ned en intern arbeids- og ressursgruppe. Denne bestod av følgende 

personer: 

 Kirsten Mellingseter, rådgiver kommunalavdeling undervisning og oppvekst 

 Rolf Odberg, fagleder kommunalavdeling undervisning og oppvekst 

 Gina Brekke, rådgiver kommunalavdeling helse og omsorg 

 Halvard Bøe, kommuneoverlege kommunalavdeling helse og omsorg 

 Eyvind Aakerman, avdelingsleder enhet brann- og feievesenet kommunalavdeling teknisk 

og kultur 

 Harald Nøding Østvik, enhetsleder miljø og landbruk kommunalavdeling teknisk og kultur 

 Lars Flaathen, enhetsleder teknisk drift kommunalavdeling teknisk og kultur 

 Lise Antonsen, enhetsleder/rådgiver kultur kommunalavdeling teknisk og kultur 

 Terje Lello, overordnet plan sentral/felles 

 Toril Bjerkeli, beredskapsansvarlig sentral/felles 
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På møte 18. september 2012 ble det holdt innlegg fra offentlige samarbeidspartnere til Halden 

kommune og viktige bedrifter lokalisert i Halden – følgende deltok på møte: 

 Gunnar Nyseth, Østfold politidistrikt 

 Olav Homme, Hafslund Nett AS 

 Kristine E. Mølmshaug, Jernbaneverket 

 Are Lydersen, Nexans  

 Alfred Isaksen og Ulf Redi, Norske Skog Saugbrugs 

 Ketil Fosdahl og Hans Holøs, Fresenius Kabi 

 Evelyn Wallace Fosshaug, IFE 

 Lasse Andresen, Fengselsinspektør og Ole Jørgen Beck, Fengselsførstebetjent, Halden 

Fengsel  

 

1.7 VIDERE OPPFØLGING  

Gjennom denne helhetlige ROS-analysen vil det gjennomføres risikovurderinger av ulike 

identifiserte uønskede hendelser. For disse er det og aktuelt å identifisere risikoreduserende tiltak. 

Dette gjelder både forebyggendetiltak (sannsynlighetsreduserende) og beredskapsmessige tiltak 

(konsekvensreduserende). For at Halden kommune skal ivareta sitt ansvar innenfor 

samfunnssikkerhet er det viktig at disse foreslåtte tiltakene følges opp i det videre etter at denne 

analysen er sluttført. For de enkelte tiltakene som er foreslått i denne analysen er det derfor 

identifisert hvem som vil være ansvarlig for videre vurdering og eventuelt iverksetting. Dette betyr 

at analysen og er et forpliktende dokument for den enkelte enhet som har fått et ansvar for å følge 

opp tiltakene.  

Dette er og beskrevet i forskrift om kommunal beredskapsplikt
1
 § 3 Helhetlig og systematisk 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid: 

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 (plan- og bygningsloven). 

Videre i forskriftens § 4 Beredskapsplan er det og stilt krav om at det overordnede kommunale 

beredskapsplanverket må ta utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.  

Til slutt om videre oppfølging er det viktig å nevne gjennomføring av revisjon av den helhetlige 

risiko- og sårbarhetsanalysen. Samme forskrift som nevnt over beskriver dette i § 6 Oppdatering/ 

revisjon:  

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. 

lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 

11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

                                                      
1
 FOR 2011-08-22 nr 894: Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
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1.8 OM ANALYSEOBJEKTET: HALDEN KOMMUNE 

Halden kommune er en bykommune i Østfold fylke. Den grenser til kommunene Hvaler, Sarpsborg, 

Rakkestad og Aremark i Norge samt de svenske kommunene Strömstad, Dals-Ed og Tanum. 

Kommunen har kystlinje mot Oslofjorden. 

Halden er Østfolds største kommune med et areal på 642,4 km
2
. Den har nesten 30 000 

innbyggere fordelt på Halden sentrum og mer spredt bebyggelse. Landskapet er kupert med flere 

koller og daler.  

E6 går gjennom kommunen. Nye og gamle Svinesundsbru strekker seg inn i kommunen. I tillegg til 

grensen ved Svinesund, har Halden tre grenseveier til Sverige; Berby/Tyslingmoen, Holtet og 

Kornsjø. Østfoldbanen fra Oslo til Halden sin siste holdeplass i Norge er Halden, før toget har 

videre forbindelse mot Göteborg. Det fraktes mye gods på denne jernbanestrekningen. Videre er 

det en større godshavn i Halden. 

Halden kommune har fire sykehjem og flere omsorgsboliger, ti barneskoler, tre ungdomsskoler og 

syv kommunale barnehager, i tillegg til 36 private barnehager, en videregående skole, Høgskolen i 

Østfold og Halden fengsel med omlag 250 soningsplasser. 

Halden har sitt næringsgrunnlag i treforedling, informasjonsteknologi og elektronikk samt 

verksteds-, kjemisk- og vareproduserende industri. Blant store industrivirksomheter i kommunen er 

Nexans, Norske Skog Saugbrugs, Fresenius Kabi og Institutt for energiteknikk (IFE) med en 

forskningsreaktor.  Halden kommune er også en landbrukskommune (største i Østfold) med mye 

matvareproduksjon.  

Festningen i Halden er vertskap for flere større kulturarrangementer sommerstid, blant annet 

Allsang på Grensen, som er vertskap for inntil 10 000 publikummere på hver forestilling.  
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2 Metode 

2.1 INNLEDNING 

ROS-analyse for Halden kommune er gjennomført i henhold til styrende dokumenter og grunnlags-

dokumentene ført opp i kapittel 1.2 og 1.3. Analysen ble gjennomført i en tverrfaglig gruppe med 

deltakere fra alle relevante sektorer i Halden kommune samt andre beredskapsaktører i kommunen 

og i regionen. Prosessleder var Norconsult.  

ROS-analysen ble delt opp i fem trinn:  

1. Fareidentifikasjon 

– Kartlegge uønskede hendelser som både kan inntreffe innen kommunen, men også 

utenfor som kan gi konsekvenser for kommunen.  

2. Systematisering - representativt utvalg hendelser velges 

– Systematisere innledende fareidentifikasjon og gjøre et representativt utvalg av 

uønskede hendelser basert på fareidentifikasjonen. 

3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

– Gjennomføre ROS-analyse for de utvalgte representative uønskede hendelsene, med 

bruk av konsekvenskategorier for liv og helse, ytre miljø, materielle verdier. 

4. Forebyggende og skadebegrensende tiltak 

– Beskrive relevante forebyggende og skadebegrensende tekniske, operasjonelle  

og organisatoriske tiltak. 

5. ROS-analyserapport 

– Prosessen sammenfattes i en ROS-analyserapport. 

2.2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

2.2.1 Sårbarhetsvurdering 

I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger er sårbarhet definert på følgende måte: 

"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 

gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen." 

Dette innebærer at det motsatte av sårbarhet er robusthet. I denne analysen graderes sårbarhet 

slik: 
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 Svært sårbart 

 Moderat sårbart 

 Lite sårbart 

 Ikke sårbart 

I ROS-analysen fokuserer vi også på gjensidig avhengighet mellom de viktigste 

samfunnsfunksjonene, hendelseskjeder som kan bidra til å øke sårbarheten. Følgende viktige 

samfunnsfunksjoner ble vurdert i forhold til hverandre:  

Tabell 2-1 – Skjema for vurdering av avhengigheter 
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Ledelse/informasjon               

Kraftforsyning               

Telekommunikasjon               

Olje og drivstoff               

Transport               

Arbeidskraft               

Vannforsyning               

Bank- og pengevesen               

Bygg og anlegg               

Industri og varehandel               

Helse               

Ernæring               

Brann/redning               

Politi/orden               

Kategoriene er hentet fra Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Ett kryss indikerer 

usikker avhengighet, mens to kryss indikerer sterk avhengighet.  

2.2.2 Vurdering av sannsynlighet 

For hver uønsket hendelse kartlegges årsak(er). Mulige årsaker og hendelsesforløp analyseres 

som grunnlag for å angi sannsynlighet for hendelsen. Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe i 

gjennomsnitt, uttrykkes følgelig ved hjelp av begrepet hendelsesfrekvens (10-års hendelse, 100 års 

hendelse osv.)  Eventuelle barrierer og sannsynlighetsreduserende tiltak som allerede foreligger, 

tas med i vurderingen.  

Sannsynlighet vurderes ved hjelp av på forhånd definerte sannsynlighetskategorier. I denne ROS-

analysen er følgende sannsynlighetskategorier lagt til grunn. Kategoriene er utarbeidet med 

utgangspunkt i Norsk standard 5814 og er forankret i formannskapet i Halden kommune.  
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Tabell 2-2 - Sannsynlighetskriterier 

Sannsynlighetskategori Frekvens 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

 

Sannsynlighetsbegrepet kan fremstå noe teoretisk. Det er viktig å huske på at dette er 

gjennomsnittlig hyppighet. Det innebærer at f.eks. en 100-årshendelse vil kunne inntreffe flere 

ganger i løpet av 100 år, for deretter typisk å utebli i flere hundre år. Sannsynligheten for at en slik 

hendelse inntreffer innenfor ett enkelt år er 1/100, dvs. 1 %.  

2.2.3 Vurdering av konsekvens 

Konsekvensvurderinger i kvalitative grovanalyser gjennomføres ved å ta stilling til mulige konse-

kvenser av hver uønsket hendelse. Konsekvenskategoriene som benyttes er: 

Tabell 2-3 - Konsekvenskriterier 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten 
konsekvens 

Ingen personskade 
Ubetydelig miljøskade  
Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på eller tap av 
samfunnsverdier 

2. Liten 
konsekvens 

Personskade  
Lokale* miljøskader  
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydelig skade på eller 
tap av samfunnsverdier 

3. Middels 
konsekvens 

Alvorlig personskade  
Regional** miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år  
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr / kortvarig skade på 
eller tap av samfunnsverdier 

4. Stor 
konsekvens 

Dødelig skade, <3 personer 
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år  
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr/ skade på eller 
tap av samfunnsverdier med noe varighet 

5. Meget stor 
konsekvens 

Dødelig skade, >3 personer 
Irreversibel miljøskade                    
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / varige skader på 
eller tap av samfunnsverdier 

 

2.2.4 Kommunes akseptkriterier og krav i Byggteknisk forskrift 

Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som 

flom/havnivåstigning og skred, vil kriteriene besluttet gjennom Byggteknisk forskrift 2010 (TEK10) 

være gjeldende. Dersom det identifiseres farer knyttet til flom/ havnivåstigning og skred gjennom 

innledende farekartlegging og sårbarhetsanalyse, legges følgende akseptkriterier fastlagt i 

lovverket til grunn (all tekst i resten av dette kapittelet). 
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Flom/ stormflo 

 

1. Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

2. For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal 

plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i 

tabellen nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes 

sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3. 

Tabell 2-4 - Sikkerhetsklasse for byggverk i flomutsatt område 

Sikkerhetsklasse for flom  Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1 liten 1/20 

F2  middels 1/200 

F3 stor 1/1000 

Sikkerhetsklasse F1 - gjelder tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens. Dette omfatter 

byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige 

konsekvenser, f.eks. garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning. 

Sikkerhetsklasse F2 - gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de 

fleste byggverk beregnet for personopphold, f.eks. boliger, industri, kontor, fritidsboliger, 

driftsbygninger i landbruket som ikke inngår i sikkerhetsklasse F1, skoler og barnehager. De 

økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor, men kritiske 

samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill.  

Sikkerhetsklasse F3 - gjelder tiltak der oversvømmelse har stor konsekvens. Dette omfatter 

byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor forurensning 

på omgivelsene, eksempelvis: byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen, f.eks. 

sykehjem og lignende byggverk som skal fungere i lokale beredskapssituasjoner, f.eks. sykehus, 

brannvesen, politistasjoner, sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning. 

For byggverk som har regional eller nasjonal betydning i beredskapssituasjoner gjelder § 7-2 første 

ledd. 

Skred 

1. Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig 

stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. 

2. For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og 

tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder 

sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor 

ikke overskrides. 

Tabell 2-5 - Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2  middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 
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Retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for 

skred: 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis 

være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller 

andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk som kan inngå i denne 

sikkerhetsklassen er mindre garasjer, båtnaust, boder, lagerskur med lite personopphold og mindre 

brygger for sport og fritid. 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer 

og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på 

byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med inntil 

to boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger i landbruket, samt mindre kaier og 

havneanlegg.  For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse 2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende 

uteareal reduseres til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi 

eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være vesentlig lavere 

utenfor bygningene. 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger 

det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer og/eller der 

det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk som 

kan inngå i denne sikkerhetsklassen er eneboliger i kjede/rekkehus med tre enheter eller mer, 

boligblokker, brakkerigger, næringsbygg, større driftsbygninger, skoler, barnehager, lokale 

beredskapsinstitusjoner, overnattingssteder og publikumsbygg. 

For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3 kan det vurderes å redusere kravet til sikkerhet for 

tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S2 (1/1000), dersom dette 

vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som må vurderes i denne 

sammenheng er eksponeringstiden for personer, antall personer som oppholder seg på utearealet, 

mv. 

Anlegg som ut fra sin funksjon må plasseres i skredfarlig område, som f.eks. vannkraftanlegg, 

dammer o.l. må konstrueres og oppføres slik at de er i stand til å tåle belastningene skred kan 

medføre. 

------- 

Det bemerkes for ordens skyld at akseptkriteriene for flom/stormflo og skred definert i TEK10 

bevisst ikke er vist i risikomatrisen gjengitt i kapittelet under. Bakgrunnen for dette er at det er 

avvikende sannsynlighetskategorier og det vil komplisere analysen betraktelig.  

2.2.5 Vurdering av risiko  

Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighetsvurderingen og 

konsekvensvurderingen. De uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og 

konsekvens sin plassering i en risikomatrise, der fargene angir en rangering av hendelsens risiko 

(risikoakseptkriterier).  

 Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til, dvs.  

ytrer seg, om risikoforhold i kommunen med rangering og prioritering av tiltak.  

En ferdig ROS-analyse er således et levende styringsdokument. 
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Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det 

er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 

(konsekvensen) av hendelsen dersom den inntreffer. 

 

Tabell 2-6 - Risikomatrise 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

Forklaring til risikomatrisens tre fargede soner: 

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig. 

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes. 

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig*  

Risikoreduserende tiltak vil dermed bli vurdert for hendelser som får sin plass i gul eller rød sone. 

Det vil være hovedfokus på risikoreduserende tiltak som kommunen selv kan iverksette. 

*  Slike tiltak kan kreve involvering på nasjonalt, fylkes- eller kommunalt nivå, eller alle nivå. 

 

2.3 RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Risikoreduserende tiltak omfatter forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak og/eller 

skadebegrensende tiltak (konsekvensreduksjon, beredskap). De risikoreduserende tiltakene vil 

medføre at hendelser forflyttes vertikalt (sannsynlighetsreduksjon), horisontalt (konsekvens-

reduksjon) eller diagonalt (begge tiltakstyper) i matrisen. 

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser man på grunnlag av kriteriene 

ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form av tiltak. Om mulig omfatter dette 

tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer sannsynligheten for at 

hendelsen kan inntreffe. Formålet er å flytte hendelsen til gul eller grønn risikokategori. 

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak bør vurderes, aktiv risikostyring 

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse 

av krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er 

dette hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er kost/ 

nyttemessig hensiktsmessig. Tiltak for å forskyve hendelsen til grønn risikokategori vurderes. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-

reduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres 
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ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette 

tiltak også for disse hendelsene. 
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3 Sårbarhetsvurdering og fareidentifikasjon 

3.1 GJENSIDIG AVHENGIGHET I VIKTIGE SAMFUNNSFUNKSJONER 

Tabell 3-1 - Vurdering av avhengigheter for Halden kommune 
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Ledelse/informasjon x xx xx   x   x    x xx 

Kraftforsyning x  xx x  x    x   x  

Telekommunikasjon x xx   x x    x   x  

Olje og drivstoff x xx x  xx    x x   x  

Transport xx x x xx  xx   xx x   x x 

Arbeidskraft x xx xx  x  x xx   x xx   

Vannforsyning xx xx x       x     

Bank- og pengevesen x xx xx          x  

Bygg og anlegg x x x xx xx xx  xx  x     

Industri og varehandel x xx xx xx xx xx x xx     x  

Helse x xx xx   xx xx   xx   x x 

Ernæring x xx xx   xx xx xx  xx     

Brann/redning xx x xx   x xx  x     xx 

Politi/orden xx x xx   x         

Horisontal kategori gir avhengighet, vertikal kategori har avhengighet. Ett kryss indikerer usikker 

avhengighet, mens to kryss indikerer sterk avhengighet.  

3.2 SÅRBARHETSFORHOLD I HALDEN KOMMUNE 

Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en er opptatt 

av konsekvensene av en inntruffet hendelse.  
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3.2.1 Forhold som gir robusthet  

Halden kommune ligger sentralt på Østlandet og er en relativt liten kommune sett i lands-

sammenheng, dog den største landkommunen i Østfold. Dette betyr korte avstander internt i 

kommunen mellom områder med befolkningskonsentrasjon. I tillegg har Halden enkel tilgang på 

beredskapsressurser fra hele Østlandsområdet inkludert Oslo, samt fra nabokommunene. Halden 

har blant annet beredskapssamarbeid med de svenske kommunene Strömstad, Dals-Ed og 

Tanum, både med hensyn til brannberedskap og politi.  

Kommunens geografiske beliggenhet gjør også at Halden ikke er spesielt utsatt for vær og vind. 

Det samme gjelder stormflo og flomsituasjoner.  

Når det gjelder infrastruktur, har Halden kommune redundans (flere uavhengige løsninger) i vei-

infrastruktur til og fra Sverige ved at den gamle Svinesundbroen er beholdt som alternativ for-

bindelse dersom nye Svinesund bro må stenge. Nordover har også kommunen flere alternative 

utfartsveier til hovedfartsåren, som er E6. I tillegg har Halden både havn og jernbane, noe som 

ytterligere bidrar til å styrke robustheten (og redundansen) til kommunens infrastruktur.  

Halden kommunes kriseledelse fremstår robust når det gjelder sammensetting, og har gode 

forutsetninger for håndtering av en hendelse i kommunen. Det er identifisert et forbedringspotensial 

når det gjelder samhandling internt i kommunen og mot eksterne aktører, og gjennomføring av 

øvelser vil bidra til å bedre dette. Den har et godt etablert beredskapssamarbeid med private og 

offentlige virksomheter internt i kommunen (Politiet, Strålevernet, IFE og andre 

industrivirksomheter), og med beredskapsaktører utenfor kommunens grenser (eks. svenske 

nødetater). Halden kommune, som organisasjon og virksomhet, er tilstrekkelig stor til at det finnes 

omfattende personellressurser både på ledernivå, saksbehandlernivå og innen kommunale 

virksomheter.  

3.2.2 Forhold som medfører sårbarhet  

Noen forhold i Halden kommune gjør kommunen sårbar overfor enkelte uønskede hendelser. 

Beliggenheten mot svenskegrensen gjør at kommunen er mer sårbar for grenserelaterte 

problemer. Eksempler på dette kan være smitte, uønsket gods på vei, jernbane og sjø, samt ulovlig 

innvandring. Økning i handel med utlandet og økning i persontransport over grensen medfører at 

disse utfordringene trolig vil forsterkes i fremtiden.  I tillegg er Halden kommune vertskap for flere 

store arrangementer gjennom året. Et flertall av disse er sommerstid.  

Halden er et viktig transportknutepunkt for personer og gods, både for vei, jernbane og sjø. Når det 

gjelder infrastruktur er jernbanen sårbar ved at det bare går ett jernbanespor fra Halden til Sverige. 

Denne viktige transportåren svikter dersom det ene sporet er ute av drift.  At det går flere viktige 

transportårer gjennom kommunen, gjør den også sårbar for hendelser med farlig gods på vei, 

jernbane og med skip. Det fraktes mye farlig gods gjennom og inn til Halden kommune. 

Industribedriftene i kommunen frakter mye gods med store skip inn og ut fra havnen. Dette 

omfatter i mindre grad farlig gods, men skip inneholder drivstoff (bunkersolje) som kan gi akutt 

forurensning til sjø ved en skipsulykke.  

Kraftforsyningen i Halden er ikke spesielt sårbar sammenliknet med andre deler av landet. Dette 

skyldes i hovedsak gunstige værforhold og god redundans. Likevel er samfunnets avhengighet av 

fungerende strømforsyning en sårbarhetsfaktor i seg selv. Grad av sårbarhet forventes å øke i 

fremtiden fordi ny teknologi som holder samfunnsfunksjoner i drift er kritisk avhengig av strøm. Av 

avhengighetsskjemaet i kapittel 3.1. går det klart frem at de aller fleste kritiske samfunnsfunksjoner 

og kritisk infrastruktur er sterkt avhengig av kraftforsyningen for å fungere. Tilsvarende er 
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kraftforsyningen avhengig av annen kritisk infrastruktur. Særlig viktig å nevne her er 

kraftforsyningens avhengighet av IKT-systemer, som i dag får økt fokus i nasjonale 

sårbarhetsvurderinger.  

Beregninger av klimaendringer i fremtiden kan gjøre Halden kommune mer sårbar for klima-

relaterte problemer. Det forventes noe havnivåstigning, og man har beregnet at hele Norge vil 

være preget av mer sterk vind, hyppigere og kraftigere nedbør, og dermed hyppigere flom, 

springflo/stormflo og skredhendelser.  

Kriseledelsen i kommunen er sårbar ved utfall av kraftforsyning. Kommunen har ikke nødstrøm til å 

opprettholde nødvendige funksjoner i rådhuset.  

3.3 BEFOLKNINGSVARSLING OG EVAKUERING 

Halden kommune har tatt i bruk varslingsmodul i DSB-CIM. Denne brukes i det daglige av teknisk 

enhet i forhold til varsling av befolkningen ved hendelser innenfor vann og avløpssektoren. Dette 

gjør at Halden har et svært oppegående (i daglig bruk) befolkningsvarslingssystem, som også kan 

benyttes av kommunal kriseledelse for varsling dersom det inntreffer andre type hendelser som 

krever det. Det er flere av de identifiserte hendelsene i denne analysen der befolkningsvarsling vil 

kunne ha en risikoreduserende effekt. Og fokus på bruk av dette systemet er lagt inn som tiltak på 

aktuelle hendelser.  

Kommunen har et eget beredskapsplanverk for evakuering som kan iverksettes ved større 

evakuerings situasjoner. Planverket er kommunisert til Politiet. På samme måte som nevnt over vil 

dette planverket være et aktuelt risikoreduserende tiltak for flere hendelser. Fokus på og øving av 

dette planverket er lagt inn som tiltak på aktuelle hendelser.  

3.4 UØNSKEDE HENDELSER – FAREIDENTIFIKASJON 

Under er gjengitt en systematisert liste over farer identifisert gjennom møter og prosesser i Halden 

kommune.  

Tabell 3-2 -Systematisert liste over farer identifisert under fareidentifikasjonen. 

Farekategori Uønsket hendelse ID 

A. Menneskers helse Influensapandemi A1 

 Sykdommer som smitter gjennom mat og vann A2 

 Legionella A3 

 Smittsom sykdom over landegrensen A4 

 Manglende tilgang på legemidler A5 

 Redusert sykehusberedskap (sykehuset i Østfold 

redusert/utilgjengelig) 

A6 

 Panikk i folkemengde ifm. større arrangement A7 
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Farekategori Uønsket hendelse ID 

B. Dyresykdommer Utbrudd av alvorlig dyresykdom, eksempelvis  

 Munn- og klovsyke 

 Fugleinfluensa 

 Newcastle disease 

 Blåtunge 

 Afrikansk hestepest 

 Rabies 

B1 

C. Kritisk infrastruktur Utfall av kraftforsyning C1 

 Energiknapphet C2 

 Svikt i vannforsyning C3 

 Svikt i avløpshåndtering C4 

 Svikt i EKOM (elektronisk kommunikasjon, omfatter 

tele og IKT) 

C5 

 Svikt i transportsektoren C6 

 Svikt i transportåren til/fra Sverige (Svinesundbroene) C7 

 Svikt i brøyteberedskap C8 

 Dambrudd i Brekke dam C9 

D. Akutt forurensning Akutt forurensning land D1 

 Akutt forurensning sjø/vann D2 

 Utslipp fra tankanlegg D3 

 Høy konsentrasjon av svevestøv D4 

E. Atomulykker, 

radonstråling og 

elektromagnetiske felt 

Atomhendelse utenfor Halden kommune E1 

 Hendelse atomreaktor HBWR IFE E2 

 Område med høy radonkonsentrasjon i grunnen E3 

 Elektromagnetisk stråling E4 

F. Flom Flom i vassdrag F1 

G. Skred Kvikkleireskred G1 

 Jord- og flomskred G2 

 Snøskred/sørpeskred G3 

 Steinsprang/fjellskred G4 

 Undersjøiske skred og tsunami G5 

H. Ekstremvær Storm / orkan H1 

 Ekstremnedbør H2 

I. Skogbrann Skogbrann I1 

J. Industriulykke Industribrann / eksplosjon J1 

 Brann / eksplosjon i bensinstasjon J2 

 Eksplosjon i lager med eksplosiver J3 
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Farekategori Uønsket hendelse ID 

K. Transportulykke Brann i jernbanetunnel K1 

 Togbrann K2 

 Skipsulykke (brann, grunnstøting, kollisjon) K3 

 Ulykke med transport av farlig gods vei K4 

 Ulykke med transport av farlig gods jernbane K5 

 Stor trafikkulykke vei K6 

 Ulykke med skoleskyss K7 

 Flyulykke ifm Moss lufthavn Rygge K8 

L. Annen brann Brann i verneverdig trehusbebyggelse L1 

 Kvartalsbrann L2 

 Brann i helseinstitusjon L3 

 Brann i institusjon oppvekstsektoren L4 

 Brann i rådhuset L5 

 Brann i forsamlingslokale L6 

 Brann under større arrangement L7 

M. Andre 

naturhendelser 

Solstorm M1 

 Vulkanutbrudd M2 

 Forventet havnivåstigning M3 

 Sigevannsproblematikk M4 

N. Risikorelatert 

biologisk mangfold 

Tap av arter N1 

 Innføring av nye arter N2 

O. Tilsiktede handlinger Terrorhandling O1 

 Cyberangrep O2 

 Sikkerhetspolitisk krise O3 

 Trusselsituasjon skole O4 

 Trusselsituasjon barnehage O5 

 Trusselsituasjon i barnevernsinstitusjon O6 

 Tilsiktede handlinger mot vannforsyningssystemet O7 

 Tilsiktet handling i fengselet O8 

 Tilsiktet handling mot fengselet O9 

 Tilsiktet handling ifm. større arrangement. O10 

 Spredning av miltbrannbakterie O11 

 ISPS havnesikkerhet O12 
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3.5 HENDELSER SOM IKKE ER TATT VIDERE TIL RISIKOANALYSER 

Denne overordnede ROS-analysen har fokus på hendelser som gir konsekvenser for kommunens 

vurdering av forebyggende tiltak og beredskap.  

Dette innebærer at hendelser som er identifisert som relevante i den innledende farekartleggingen, 

men som ikke oppfyller dette kriteriet, ikke omfattes av de etterfølgende risikoanalysene. Farene 

listet opp nedenfor er ikke analysert i forhold til risiko, men bør følges opp på et sektorbasert nivå i 

Halden kommune – der de kan være svært relevante, og til og med dimensjonerende for bered-

skapen: 

 B1 – Utbrudd av alvorlig dyresykdom 

 D4 – Høy konsentrasjon av svevestøv 

 E3 – Område med høy radonkonsentrasjon i grunnen 

 E4 – Elektromagnetisk stråling 

 M3 – Forventet havnivåstigning 

 M4 – Sigevannsproblematikk  

 N1 – Tap av arter 

 N2 – Innføring av nye arter 

 

I tillegg er det vurdert at noen farer i kategorien tilsiktede handlinger fører til konsekvenser som er 

godt dekket av liknende hendelser/farer. Disse er derfor tatt med som integrerte deler av de øvrige 

risikoanalysene: 

 

 O1 – Terrorhandling 

 O2 – Cyberangrep  

 O3 – Sikkerhetspolitisk krise  

 O7 – Tilsiktede handlinger mot vannforsyningssystemet 

 

3.6 HENDELSER SOM ER SLÅTT SAMMEN 

Noen av farene/uønskede hendelsene, identifisert gjennom den innledende farekartleggingen, er 

så like at de er slått sammen til én felles hendelse i risikoanalysene: 

 A2, A3, A4 og O11 > Andre smittsomme sykdommer 

 A7, L7 og O10 > Hendelse større arrangement 

 C6, C7 og C8 > Svikt i transportsektoren 

 D1, D2 og D3 > Akutt forurensning 

 H1 og H2 > Klimaskapte hendelser – ekstreme værhendelser  

 J1, J2 og J3 > Større Industriulykke  

 K1, K2 og K5 > Jernbaneulykke 

 K4, K6 og K7 > Stor trafikkulykke vei 

 L1 og L2 > Brann i verneverdig trehusbebyggelse (kvartalsbrann) 

 L3, L4, L5 og L6 > Større brann i institusjon 

 O4, O5, O6, O8, O9 > Tilsiktet handling institusjon 
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4 Risikobilde Halden kommune  

4.1 RISIKOMATRISE 

Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighetsvurderingen og 

konsekvensvurderingen. De uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og 

konsekvens sin plassering i en risikomatrise, der fargene angir en rangering av hendelsens risiko 

(risikoakseptkriterier). Risikomatriser kan brukes for å fremstille de vurderte hendelsene samlet – 

dette kan omtales som et risikobilde for Halden kommune. 

Basert på gjennomført prosess med fareidentifikasjon er det totalt vurdert 29 hendelser i den 

helhetlige ROS-analysen for Halden kommune. Dette gjelder hendelser identifisert innenfor de 

fleste av hovedtemaene, jf. kap 3.3. Følgende hendelser er vurdert: 

1. Influensapandemi  

2. Andre smittsomme sykdommer  

3. Manglende tilgang på legemidler 

4. Redusert sykehusberedskap  

5. Hendelse ifm. større arrangement 

6. Utfall av kraftforsyningen  

7. Energiknapphet  

8. Svikt i vannforsyningen  

9. Svikt i avløpshåndteringen  

10. Svikt i EKOM-systemer  

11. Svikt i transportsektoren  

12. Dambrudd i Brekke dam  

13. Brann i verneverdig trehusbebyggelse (kvartalsbrann)  

14. Større brann i institusjon  

15. Akutt forurensning  

16. Atomhendelse  

17. Flom i vassdrag  

18. Skred   

19. Klimaskapte hendelser – ekstreme værhendelser  

20. Skogbrann  

21. Større Industriulykke – brann/eksplosjon  

22. Jernbaneulykke  

23. Skipsulykke  

24. Stor trafikkulykke vei  

25. Flyulykke ved Moss lufthavn Rygge  

26. Solstorm  

27. Vulkanutbrudd  
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28. Tilsiktet handling på institusjon  

29. ISPS havnesikkerhet – tilsiktet handling.  

Hendelsene er her nummerert for å kunne gjengi dem samlet i risikomatriser.  

Vurderingene for den enkelte hendelse er gjengitt i vedlegg 1. Her oppsummeres vurderingene i 

risikomatriser for de tre konsekvenskategoriene liv og helse, ytre miljø og samfunnsverdi kombinert 

med tilhørende sannsynligheter. Hendelsene er gjengitt med nummer, se liste forrige side.  

Tabell 4-1 - Risikomatrise for Halden kommune –kategori liv og helse 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig  9    

4. Meget sannsynlig    14  

3. Sannsynlig  17 5,10,15,20 1,2,18,19,21 6,24,28 

2. Moderat sannsynlig  11,23,27 4,26 7,8 13 

1. Lite sannsynlig    3,29 12,16,22,25 

 

Tabell 4-2 - Risikomatrise for Halden kommune – kategori ytre miljø 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig  9    

4. Meget sannsynlig 14     

3. Sannsynlig 1,2,5,10,28 18 6,17,19,20 15,21,24  

2. Moderat sannsynlig 4,8,13,26 11,27 7 23  

1. Lite sannsynlig 3 29 25 12,22 16 

 

Tabell 4-3 - Risikomatrise for Halden kommune – kategori samfunnsverdi 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig   9   

4. Meget sannsynlig    14  

3. Sannsynlig  5,28 2,10 1,6,15,17, 
18,19,20 

21,24 

2. Moderat sannsynlig  27 4,13 7,8,11,23,26  

1. Lite sannsynlig   3,29 16,25 12,22 
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5 Konklusjon 

5.1 KONKLUSJON HELHETLIG ROS-ANALYSE HALDEN 

Halden kommune har i løpet av 2012 gjennomført en grundig intern prosess for å utarbeide en 

helhetlig risikoanalyse for kommunen i henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Kommunen inviterte eksterne aktører til å bidra i arbeidet. Norconsult har vært prosessleder. Fra 

Norconsult har arbeidet vært ledet av Kevin H. Medby sammen med en gruppe ressurspersoner. 

Gjennomføringen har bestått av flere arbeidsmøter der Norconsult har ledet prosessene og 

kommunen har bidratt med kunnskap, kjennskap og erfaring om lokale forhold. Utkast til 

kapitler/tema i ROS utgjorde saksgrunnlaget for møtene. Analysen ble i sin helhet sendt på høring 

internt i kommunen før ferdigstillelse.  

Gjennom en bred innledende fareidentifikasjon i kommunens ressursgruppe, ble det identifisert om 

lag 70 hendelser innen 15 farekategorier. Gjennom en kriteriebasert trinnvis prosess i fare-

identifikasjonen, ble 29 utvalgte hendelser gjenstand for en mer detaljert hendelsesbasert 

vurdering av risiko. 

Sårbarhetsvurderingen av Halden kommune viser at den fremstår som en relativ robust kommune. 

Bakgrunnen for dette er bl.a dens sentrale beliggenhet på Østlandet og med korte avstander internt 

i kommunen mellom befolkningskonsentrasjonene. I tillegg har Halden enkel tilgang på 

beredskapsressurser fra hele Østlandsområdet, inkludert Oslo, og fra nabokommunene. Halden 

kommune har også beredskapssamarbeid med de svenske kommunene Strömstad, Dals-Ed og 

Tanum både med hensyn til brannberedskap og politi. Kommunens geografiske beliggenhet gjør 

også at kommunen ikke er spesielt utsatt for vær og vind.  

Det er identifisert noen få faktorer som bidrar til sårbarhet i Halden. Disse er knyttet til grense-

problematikk som smitte over landegrensene, høy andel transport av gods inn til Norge gjennom 

kommunen (herunder en stor andel farlig gods), og ulovlig innvandring.   

Kraftforsyningen i Halden er ikke spesielt sårbar sammenliknet med andre deler av landet. Likevel 

er samfunnets avhengighet av fungerende strømforsyning en sårbarhetsfaktor i seg selv. Grad av 

sårbarhet forventes å øke i fremtiden fordi ny teknologi som holder samfunnsfunksjoner i drift er 

svært avhengig av strøm. Av avhengighetsskjemaet i analysen går det klart frem at de aller fleste 

kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur er sterkt avhengig av kraftforsyningen for å 

fungere. Også kraftforsyningen avhengig av annen kritisk infrastruktur, spesielt IKT-systemer.  

Halden kommune har tatt i bruk varslingsmodulen i DSB-CIM. Denne brukes i det daglige av 

teknisk enhet i forhold til varsling av befolkningen ved hendelser innen vann og avløpssektoren. 

Dette gjør at Halden har et svært oppegående befolkningsvarslingssystem som også kan benyttes 

av kommunal kriseledelse for varsling dersom det inntreffer andre type hendelser som krever det. 
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Dette, sammen med en robust sammensatt kriseledelse, gjør at kommunen har gode 

forutsetninger for å håndtere uønskede hendelser som kan oppstå.  

Av de hendelsene som er underlagt en detaljert risikovurdering, havner om lag en tredjedel ut i 

risikomatrisens røde sone for minst èn av de tre vurderte konsekvenskategoriene; liv og helse, ytre 

miljø og samfunnsverdi. Dette finner vi naturlig fordi vi i fareidentifikasjonsprosessen valgte ut de 

hendelsene som krever involvering av kommunens kriseledelse. I tillegg finnes hendelser utenfor 

kommunen ansvar og kontroll som kan ramme kommunen på grunn av dens beliggenhet. 

Eksempler på sistnevnte er ulykke med passasjerskip, stor akutt forurensning fra hendelse på sjø, 

kollisjon mellom tog, flystyrt mv. Kommunen har vanskelig for å drive forebyggende arbeid innenfor 

denne type hendelser, men må være sitt ansvar bevisst og bidra med sin beredskapsevne dersom 

hendelsen inntreffer i Halden.  

Gjennom risikovurderingen er det foreslått risikoreduserende tiltak for hendelser som kommunen 

selv kan bidra til å forebygge, eller utøve skadebegrensende beredskap mot. Tiltakene er gjengitt 

under hver hendelse og det er pekt på hvem i kommunen som er ansvarlig for videre oppfølging. 

 

5.2 HENDELSER VURDERT MED UAKSEPTABELT RISIKONIVÅ 

Følgende hendelser er vurdert å ha et uakseptabelt risikonivå for minst en konsekvenskategori: 

 Influensapandemi 

 Andre smittsomme sykdommer 

 Utfall av kraftforsyningen 

 Svikt i avløpshåndteringen 

 Brann i verneverdig trehusbebyggelse (kvartalsbrann) 

 Større brann i institusjon 

 Akutt forurensning 

 Flom i vassdrag 

 Skred 

 Klimaskapte hendelser – ekstreme værhendelser 

 Skogbrann 

 Større Industriulykke – brann/eksplosjon 

 Stor trafikkulykke vei 

 Tilsiktet handling på institusjon 

Som nevnt tidligere har det gjennom fareidentifikasjonen vært fokus på å få frem hendelser som 

involverer kommuneledelsen og kommunens beredskapsgruppe. Dette er hovedårsaken til at så 

mange hendelser havner på denne listen. Videre er det også enkelte hendelser som kommunen ikke 

selv kan forebygge, slik som utbrudd av pandemi eller andre smittsomme sykdommer. Identifiserte 

tiltak for denne type hendelser er beredskapstiltak i form av godt smittevernplanverk. Det samme 

gjelder for eksempel for hendelser med skogbrann, akutt forurensning og større trafikkulykke på en 

av hovedfartsårene gjennom kommunen. Her vil og kommunens tiltak være å ha et godt beredskaps-

planverk og -evne som gir bistand til de aktørene som etterspør dette fra kommunen.  

Når det gjelder naturhendelsene som er vurdert her, er det identifisert tiltak som må følges opp i det 

videre, eksempelvis kartlegging av kvikkeleireområder i kommunen ved å stille strenger krav til 

grunnundersøkelser i enkelte områder av kommunen ved utarbeidelse av reguleringsplaner.  
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For utfall av elektrisk kraft, bør kommunen foreta en gjennomgang og vurdering av installasjon av 

nødstrømsaggregat for sårbare objekter i kommunen. Det må tas spesielt hensyn til bygninger som 

krever evakuering av beboere som følge av kun elektrisitet som varmekilde.  

 

5.3 HENDELSER VURDERT MED AKSEPTABELT RISIKONIVÅ 

Følgende hendelser er vurdert med et akseptabelt risikonivå, men hvor hendelsene bør følges opp 

med aktiv risikostyring og vurderinger om iverksetting av ytterligere risikoreduserende tiltak: 

 Manglende tilgang på legemidler 

 Redusert sykehusberedskap 

 Hendelse i forbindelse med større arrangement 

 Energiknapphet 

 Svikt i vannforsyningen 

 Svikt i EKOM-systemer 

 Svikt i transportsektoren 

 Dambrudd i Brekke dam 

 Atomhendelse 

 Jernbaneulykke 

 Skipsulykke 

 Flyulykke tilknyttet Moss lufthavn Rygge 

 Solstorm 

 ISPS havnesikkerhet – tilsiktet handling. 

Blant disse hendelsene er typiske storulykker som har lav sannsynlighet for å inntreffe, slik som 

atomulykke, jernbaneulykke, dambrudd, solstorm og flyulykke. På samme måte som for enkelte av 

hendelsene i kap. 5.2, vil kommunen ha vanskelig med å forebygge mange av disse, og det er 

skadebegrensende tiltak (beredskap) som vil være aktuelle å iverksette.  

Når det gjelder brudd i vannforsyningen (som kommunen i største grad kan forebygge), er det i 

risikovurderingen identifisert flere tiltak som bør følges opp.  

5.4 RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

For risikoreduserende tiltak viser vi til risikovurderingene i vedlegg 1 der tiltak er spesifisert for hver 

enkelt hendelse.   
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INFLUENSAPANDEMI 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

  

Forhold i kommunen: En influensapandemi som rammer Halden vil ikke være 

begrenset til kommunen, men berøre hele landet og større deler av verden. Smitten 

kommer til Norge gjennom persontrafikk over grensen. Tidligere var grensekommuner 

mer utsatt enn andre kommuner i Norge, men på grunn av endret reisemønster og den 

store økningen i flytrafikk de siste årene, er faren for spredning relativt jevn over hele 

landet.  

Fremtidsutvikling: Man har regnet ut at verden rammes av en influensapandemi hvert 

20 – 40. år. Høy grad av befolkningsvandring på tvers av landegrenser gjør at 

sannsynligheten for at en influensapandemi sprer seg til Norge er stor. Norske 

myndigheter har også vurdert dette som den hendelsen med høyest sannsynlighet på 

landsbasis de neste årene.  

Det vurderes som sannsynlig at Halden kommune rammes av en influensapandemi.  

Liv og helse: En influensapandemi kan i verste fall ta mange menneskeliv og gi store 

konsekvenser for liv og helse. Dette fordi smitten sprer seg raskt, og man har trolig 

ikke vaksine klar før etter en viss tid etter utbruddet. I tillegg er det mange som trenger 

samme vaksine når den først kommer på plass. For Halden kommune vurderes 

konsekvensene for liv og helse opp mot store. Svært aggressive og farlige virus kan gi 

opp mot svært store konsekvenser. 

Ytre miljø: En influensapandemi vil kun gi små konsekvenser for ytre miljø, i form av 

indirekte konsekvenser av at mange mennesker er syke på samme tid.  

Samfunnsverdier: En influensapandemi kan gi store konsekvenser for materielle 

verdier knyttet til håndteringen av pandemien og resultatet av denne. Blant annet er 

innkjøp av vaksiner dyrt, man trenger mye personell til vaksinering og man vil trolig ha 

behov for innkjøp av medisinsk utstyr både i kommunene og på sykehus. I tillegg kan 

en influensapandemi gi konsekvenser for materielle verdier fordi mange mennesker vil 

være syke samtidig. Dette innebærer stort sykefravær både for de som er syke og for 

de som må være hjemme i form av at de er omsorgspersoner for noen som er syke 

eller for noen som er indirekte rammet av pandemien. Kritisk infrastruktur, kritiske 

samfunnsfunksjoner og det generelle dagliglivet vil få store utfordringer i å holde 

normal drift gående under en influensapandemi. Konsekvenser for materielle verdier i 

Halden vurderes som opp mot store.  
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X      X    X 

Ytre miljø   X   X      X  

Materielle verdier   X      X    X 

 

Identifiserte risikoreduserende tiltak: 

 

Tiltak Ansvar 

Befolkningskampanjer for god håndhygiene Kommuneoverlegen 

God smittevernplan i kommunen Kommuneoverlegen 

Gode beredskapsplaner i kommunens 

institusjoner 

Enhetslederne i Helse- og omsorgssektoren 

Kontinuitetsplaner – for drift med redusert 

bemanning 

Enhetslederne 
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ANDRE SMITTSOMME SYKDOMMER 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

  

Andre smittsomme sykdommer er sykdommer som smitter gjennom mat og vann. 

Eksempler på slike kan være: 

 legionellasmitte,  

 salmonellasmitte, 

 e-coli 

 sykdom som bringes inn til Halden fra grensen til Sverige  

 sykdom som spres med overlegg, slik som miltbrannbakteriesmitte.  

Smittsomme sykdommer kan komme til kommunen via andre norske kommuner, via 

Sverige eller oppstå i Halden. Halden kommune har også flere anlegg som kan være 

kilde til spredning av legionellasmitte, blant annet Fresenius Kabi og Saugbrugs. Det 

er vanskelig å forutsi hvilke av disse kildene som er mest sannsynlige. Når det gjelder 

tilsiktet smittespredning og spredning av miltbrannbakterie, er dette så sjeldent i dag at 

en sannsynlighetsberegning generelt sett er vanskelig.  

Fremtidsutvikling: Sannsynligheten for smittsomme sykdommer i fremtiden vil trolig 

øke dersom samfunnsutviklingen fortsetter slik den er i dag med økende internasjonal 

handel med matvarer, økt industrialisering av landbruket, stadig nye metoder for 

produksjon, oppbevaring og tilberedning av matvarer samt en generell økning i 

reiseaktivitet. Samtidig er rensekravene til vann strengere enn de var tidligere, og det 

samme gjelder hygienekrav for andre næringsmidler og regler for import. 

Det vurderes som sannsynlig at Halden kommune får utbrudd av smittsomme 

sykdommer av et slikt omfang at ledelsen i kommunen blir involvert i håndteringen. 

Liv og helse: Smittsomme sykdommer gir først og fremst konsekvenser for liv og 

helse. Erfaringer viser at legionellasmitte har potensiale til å føre til flere dødsfall i 

løpet av kort tid. Det samme gjelder alvorlig smitte i drikkevann og matvarer. I tillegg 

blir ofte mange alvorlige syke, jf. Giardia utbruddet i Bergen i 2004. Det vurderes at 

andre smittsomme sykdommer kan gi opp mot stor konsekvens for liv og helse i 

Halden kommune. 

Ytre miljø: Andre smittsomme sykdommer vil kun gi svært liten konsekvens for ytre 

miljø. 

Samfunnsverdier: En slik situasjon kan gi store konsekvenser for materielle verdier 

knyttet til håndteringen av situasjonen og resultatet av denne. Blant annet er 

behandling av slik sykdom dyrt, og man vil også kunne ha behov for innkjøp av 

medisinsk utstyr både i kommunene og på sykehus. Endelig vil 

næringsmiddelprodusenter ofte lide store økonomiske tap på grunn av omdømmekrise 

ved situasjoner med matbåren smitte. De materielle konsekvensene vurderes opp mot 

middels.  
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X      X    X 

Ytre miljø   X   X     X   

Materielle verdier   X     X    X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Befolkningskampanjer for god håndhygiene Kommuneoverlegen 

Gode rutiner for testing av næringsmidler for 

tidlig å oppdage smitte 

Mattilsynet 

God smittevernplan i kommunen Kommuneoverlegen 

Velfungerende kommunal vannforsyning med 

fokus på kritiske punkter i vannbehandling og 

distribusjonsnett. 

Enhet Teknisk forvaltning 

Godt og øvet beredskapsplanverk for kommunal 

vannforsyning 

Enhet Teknisk forvaltning 
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MANGLENDE TILGANG PÅ LEGEMIDLER 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X        X   X  

Ytre miljø X     X     X   

Materielle verdier X       X   X   

 

 

 

Manglende tilgang på legemidler kan være grunnet svikt i transportnett til kommunen 

eller svikt i produksjon av et legemiddel. For at mangel på legemidler skal få så store 

konsekvenser for kommunen at kriseledelsen koples inn, vil dette handle om livsviktige 

legemidler som det ikke finnes alternativer til og store deler av Norge vil være rammet 

av situasjonen. Dette vurderes som lite sannsynlig.  

Liv og helse: Halden kommune ligger i kort av avstand til flere sentrumsområder, både 

i Norge og i Sverige. I tillegg er det etablert flere lagre med livsviktige medikamenter, i 

tilfelle det skulle oppstå en situasjon med mangel på tilgang. Disse forholdene er med 

på å redusere konsekvensene for innbyggerne i Halden dersom man står overfor en 

situasjon med knapphet på medisiner. Mangel på livsviktige legemidler kan likevel gi 

opp mot store konsekvenser for liv og helse dersom hele landet er rammet av 

mangelen og det blir en langvarig situasjon.   

Ytre miljø: Mangel på legemidler vil ikke ha konsekvenser for ytre miljø. 

Samfunnsverdier: Mangel på legemidler kan få noe økonomiske konsekvenser i form 

av at kommunen vil få en del pasienter må fraktes ut av området som er rammet av 

mangelen. Dette kan gi logistikk- og koordineringsutfordringer. I tillegg vil kommunen 

få en del pasienter som får forverret sin helsestatus og trenger utvidet behandling som 

følge av situasjonen. Konsekvensene for materielle verdier vurderes som middels. 
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REDUSERT SYKEHUSBEREDSKAP 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X      X    X  

Ytre miljø  X    X     X   

Materielle verdier  X      X    X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Kommunal beredskapsplan for mottak av 

pasienter. 

Kommuneoverlegen, Enhetsledere helse og 

omsorg 

 

 

Dette er en situasjon hvor Sykehuset i Østfold er utilgjengelig eller har sterkt redusert 

kapasitet over en viss tid. Bakgrunnen for situasjonen er at sykehuset er delvis eller 

helt evakuert på grunn av brann, trusselsituasjon, kollaps i kraft- eller vanntilførsel eller 

annen alvorlig hendelse. Sannsynligheten for at en slik hendelse kan utvikle seg til å 

bli så alvorlig at store deler eller hele sykehuset er utilgjengelig vurderes som moderat 

sannsynlig.  

Liv og helse:. Halden har i dag ikke etablert samarbeid med sykehus i Sverige. 

Pasienter vil derfor ut fra behovsprinsipp fraktes til nabosykehus i Norge. 

Konsekvensene for liv og helse vil derfor få størst konsekvens dersom det oppstår en 

akutt situasjon hvor liv ikke kan berges på grunn av lang avstand til nærmeste 

sykehus. Det vurderes at konsekvensene for liv og helse kan bli opp mot middels. 

Alternativt må Halden opprette lokal kapasitet ved sine institusjoner.  

Ytre miljø: En slik situasjon vil ikke ha konsekvenser for ytre miljø.  

Samfunnsverdier: De materielle konsekvensene av en slik situasjon er eventuelt 

innkjøp av utstyr for at flere pasienter kan oppholde seg i hjemmet, eller ved 

opprettelse av lokale plasser ved kommunens institusjoner. Konsekvensene vurderes 

som opp mot middels dersom situasjonen er langvarig. 
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HENDELSE IFM. STØRRE ARRANGEMENT 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X     X   X   

Ytre miljø   X   X     X   

Materielle verdier   X    X    X   

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Vurdere å øve evakuering av store folkemengder 

på begrenset areal. 

Arrangør av arrangement, brannvesenet. 

 

 

 

Halden kommune har flere arenaer som huser store arrangementer, særlig 

sommerstid. Blant disse er Festningen og Brygga kultursal Halden. Uønskede 

hendelser som kan oppstå på slike arrangementer er brann, tilsiktet handling eller at 

det oppstår panikk av andre årsaker. Dersom det oppstår en akutt situasjon på et slikt 

arrangement, kan dette gi alvorlige konsekvenser. Alle større arrangementer har plikt 

til å utarbeide et sikkerhetsdirektiv og ha gode evakueringsløsninger dersom noe slikt 

skulle skje, noe som reduserer sannsynligheten for at en slik situasjon får svært 

alvorlige konsekvenser. Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.  

Kommunen stiller i dag krav til arrangører av større arrangementer om at det må 

gjennomføres ROS-analyser ved utendørsarrangement. Analysen skal oversendes 

kommunen som del av søknaden for arrangementet. 

Liv og helse: En hendelse i store folkemengder kan føre til opp mot meget store 

konsekvenser i form av problemer med evakuering ved brann eller andre akutte 

hendelser, eller at mennesker blir skadet ved at det oppstår panikksituasjoner. 

Ytre miljø: En hendelse i forbindelse med større arrangement fører kun til små 

konsekvenser for ytre miljø. 

Samfunnsverdier: Hendelse i forbindelse med større arrangement vil gi små 

konsekvenser for materielle verdier i form av ødelagte gjerder, installasjoner mv., tapt 

inntekt for arrangør og kostnader til håndtering av situasjonen. 
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UTFALL AV KRAFTFORSYNINGEN 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Utfall av kraftforsyningen skyldes naturgitte hendelser som trefall over ledninger, ising 

på luftnett, lynnedslag og konsekvenser av flom, teknisk svikt i trafostasjoner, på nett 

eller i driftssentraler og tilsiktede handlinger som sabotasje og terror. De hyppigste 

grunnene til utfall i Norge er naturgitte hendelser. 

Forhold i kommunen: Forsyningen til Halden kommer fra Hasle, og har videre 

forbindelse til Sverige. Dette vil si at det er redundans i den overordnede forsyningen 

til kommunen. Halden har regionalnett fra Hafslund og distribusjonsnett fra Fortum. 

Mye er luftstrekk og en del er kablet i bakken. Luftlinjene er mest utsatt for svikt da 

disse er værutsatt. Kommunen forsynes av fire store trafostasjoner. Også disse kan bli 

utsatt for hendelser som brann, teknisk svikt eller villede handlinger som kan få 

konsekvenser for kraftforsyningen i Halden.  

Forhold utenfor kommunen: Brudd i kraftforsyningen utenfor Halden kommune kan gi 

konsekvenser i kommunen dersom bruddet skjer i en linje eller trafostasjon som 

forsyner kommunen. 

Det er vanskelig å fastsette sannsynlighet for utfall av kraftforsyning som er så 

omfattende og langvarig at det vil gi konsekvenser for samfunnet. Kraftforsyningen 

selv uttrykker et ønske om at alle kommuner skal beregne et utfall på tre til fire døgn i 

sentrale strøk og opp til 14 dager i spredt bebyggelse, og at et slikt scenario kan 

oppstå noe sjeldnere enn hvert 30. år. Hendelsen vurderes derfor som sannsynlig.  
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Drøfting av konsekvens: 

 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X       X   X 

Ytre miljø   X     X    X  

Materielle verdier   X      X    X 

   

Liv og helse: Som skjemaet over gjensidig avhengighet viser, kan utfall av kraft over 

lengre tid potensielt få store konsekvenser for liv og helse. Pleie- og omsorgstjenesten 

i Halden kommune er kritisk avhengig av strøm. Institusjonene har mye strømbasert 

medisinsk utstyr og disse varmes også opp med strøm. Det er kun ett sykehjem i 

kommunen som har nødstrøm i dag. Halden kommune har også mange 

hjemmeboende pleietrengende som er kritisk avhengig av strømbaserte medisinske 

apparater og har trygghetsalarmer som har begrenset batterikapasitet. I tillegg er det 

mye blokkbebyggelse som ikke har alternative oppvarmingskilder. Vannforsyningen vil 

trolig rammes ved et langvarig strømbrudd, enten ved å føre til begrenset kapasitet og 

svekke tilgangen på drikkevann, slukkevann osv, eller redusere rensekapasiteten hos 

vannverket. Avløpsvann kan også sige inn i rentvannrørene og føre til sykdom og 

epidemier. Endelig har ikke kommunens kriseledelse nødstrøm til rådhuset, slik at de 

kan håndtere en situasjon med langvarig strømutfall. Viktig å nevne er også at det kan 

oppstå problemer med etterfylling av drivstoff til nødstrømsaggregater dersom 

bensinstasjoner ikke har egne aggregater som driver drivstoffpumpene. 

Konsekvensene for liv og helse ved langvarig strømbrudd vinterstid kan bli opp mot 

meget store.  

Ytre miljø: Utfall av kraft kan gi konsekvenser for ytre miljø i form av svikt i 

avløpshåndtering. Konsekvensene for ytre miljø vurderes som middels.  

Samfunnsverdier: Næringsvirksomhet som bank, industri og forretningsdrift er 

avhengig av kraftforsyning for å fungere. Disse vil derfor helt eller delvis settes ut av 

virksomhet ved langvarige utfall. Halden kommune har flere store kraftkrevende 

industrivirksomheter og mye annen forretningsdrift som vil lide store økonomiske tap i 

en slik situasjon. Det er også slik at kraftkrevende industribedrifter vil måtte redusere 

eller stanse sin drift dersom det er begrenset tilgang på kraft eller man må igangsette 

reserveforsyning en periode. Flere industribedrifter i kommunen har imidlertid 

nødaggregat til sine kritiske systemer, noe som bidrar til å redusere de materielle 

konsekvensene ved utfall av kraftforsyning. De materielle konsekvensene i kommunen 

kan bli opp mot store. 
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Etablere nødstrøm for alle kritiske 

samfunnsfunksjoner, inkludert kommunens 

kriseledelse og alle sykehjem som ikke har det i 

dag.  

Rådmannen 

Gode rutiner for varsling til sårbare grupper Rådmannen 

Gode rutiner for å holde oversikt over 

hjemmeboende pasienter med elektronisk 

baserte livsviktige medisinske apparater 

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 

Gode evakueringsplaner for pleie- og 

omsorgstjenesten 

Enhetsledere i Helse og Omsorg.  
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ENERGIKNAPPHET 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Energiknapphet skyldes mangel på nedbør over lengre tid slik at kraftverkenes 

magasiner ikke fylles opp. Energiknapphet er som regel ikke et kommunalt problem, 

men et regionalt eller nasjonalt/internasjonalt problem.  

Norge har aldri vært i en situasjon hvor kraftselskapene har måttet iverksette 

rasjonering, men vi har opplevd situasjoner med anstrengt kraftsituasjon og situasjoner 

hvor rasjonering så vidt har vært unngått. Prognoser for klimaet i fremtiden tilsier at det 

kan bli mer nedbør i Norge. Likevel er slike prognoser svært usikre og det kan også 

være regionale variasjoner. Sannsynligheten for en situasjon med energiknapphet 

vurderes som moderat.  
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Drøfting av konsekvens: 

 

  

Konsekvenser av energiknapphet er vanligvis høyere pris på kraften. Energiknapphet 

kan i verste fall føre til rasjonering i form av roterende utkopling. En undersøkelse 

utført i 2003 viser at rasjonering i form av sonevis utkopling ikke er gjennomførbart i 

praksis, fordi konsekvensene for liv og helse er for store.  

Liv og helse: Som skjemaet over gjensidig avhengighet viser, kan redusert tilgang til 

kraft over lengre tid potensielt få store konsekvenser for liv og helse. Pleie- og 

omsorgstjenesten i Halden kommune er kritisk avhengig av strøm. Institusjonene har 

mye strømbasert medisinsk utstyr og disse varmes også opp med strøm. I tillegg har 

kommunen mange hjemmeboende pleietrengende som er kritisk avhengig av 

strømbaserte medisinske apparater og har trygghetsalarmer som har begrenset 

batterikapasitet. I tillegg vil trolig vannforsyningen rammes ved langvarig rasjonering, 

enten ved å føre til begrenset kapasitet og svekke tilgangen på drikkevann, 

slukkevann osv, eller redusere rensekapasiteten hos vannverket. Avløpsvann kan 

også sige inn i rentvannrørene og føre til sykdom og epidemier. Viktig å nevne er også 

at det kan oppstå problemer med etterfylling av drivstoff til nødstrømsaggregater 

dersom bensinstasjoner ikke har egne aggregater som driver drivstoffpumpene. 

Konsekvensreduserende i forhold til utfall av kraftforsyningen er at energiknapphet 

utvikler seg over tid så man har mulighet til å gjøre konsekvensreduserende tiltak i 

forkant. I tillegg vil man høyst sannsynlig ha tilgang på begrenset med kraft 

begrensede tider av døgnet. Konsekvensene for liv og helse ved langvarig 

energiknapphet vinterstid vurderes som opp mot store.  

Ytre miljø: Energiknapphet kan gi konsekvenser for ytre miljø i form av svikt i 

avløpshåndtering. Konsekvensene for ytre miljø vurderes som middels.  

Samfunnsverdier: Næringsvirksomhet som bank, industri og forretningsdrift er 

avhengig av kraftforsyning for å fungere. Disse vil derfor delvis settes ut av virksomhet 

ved energiknapphet og rasjonering. Halden kommune har flere store kraftkrevende 

industrivirksomheter og mye annen forretningsdrift som vil lide store økonomiske tap i 

en slik situasjon. Energiknapphet utvikler seg imidlertid over tid og gir mulighet til å 

gjøre konsekvensreduserende tiltak i forkant. I tillegg vil man høyst sannsynlig ha 

tilgang på begrenset kraft i perioder av døgnet. Likevel vil man i en slik situasjon 

prioritere liv og helse, og konsekvenser for materielle verdier nedprioriteres i 

situasjoner med en svært anstrengt kraftsituasjon. Man vil trolig kreve at kraftkrevende 

industri som Nexans, Saugbrugs og Fresenius Kabi midlertidig reduserer eller stanser 

sin drift. Konsekvensene for samfunnsverdier kan derfor bli opp mot store. 
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X       X   X  

Ytre miljø  X      X    X  

Materielle verdier  X       X   X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Etablere nødstrøm for alle kritiske 

samfunnsfunksjoner, inkludert kommunens 

kriseledelse og alle sykehjem som ikke har det i 

dag.  

Rådmannen 

Utarbeide prioriteringslister over objekter som 

ikke kan kobles ut pga viktig funksjon. 

Rådmannen 

Starte oppfordringer om strømsparing for 

innbyggerne på et tidlig tidspunkt. 

I hovedsak et ansvar som tilligger 

energiselskapene, men kommunen bør kunne 

bidra.  
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SVIKT I VANNFORSYNINGEN  

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

  

Forhold i kommunen: Halden kommune har 3 kommunale vannverk som alle tar 

råvann fra åpne kilder. Vannet som leveres forbrukerne behandles iht. drikkevanns-

forskriftens krav. Tilstand og kvalitet på distribusjonsnettet er imidlertid variabel. 

Situasjoner med forsyningsbrudd til deler av abonnentene som følge av lokale 

hendelser er sannsynlige, men avbrudd forventes å være relativt kortvarige. Deler av 

distribusjonsnettet kan også pga. tilstand og utforming gjøre drikkevannet utsatt for 

diverse former for forurensning.  Et sabotasjeanslag kan få alvorlige konsekvenser for 

vannforsyningen, men en generell trusselvurdering tilsier at sannsynligheten for slike 

angrep er liten. 

Forhold utenfor kommunen: Vannverkskildene er sårbare ved større ulykkeshendelser 

som skyldes utenforliggende forhold som f.eks. flystyrt eller atomhendelser. Regionale 

utfall av kraftforsyning rammer vannbehandlingen og distribusjonen; særlig hvis utfallet 

er av lengere varighet. I slike tilfeller må nødvann-/reservevannforsyning iverksettes. 

Totalt sett vurderes kortvarig svikt i vannforsyningen til enkelte områder som 

sannsynlig, mens en langvarig svikt som rammer flertallet av abonnentene vurderes 

som lite sannsynlig. Samlet sett vurderes derfor svikt i vannforsyningen som moderat 

sannsynlig. 

Liv og helse: Kommunen har mange abonnenter som er sårbare ved svikt i 

vannforsyningen. Ved total, langvarig svikt er diverse husdyrhold mv. meget utsatt, og 

helseinstitusjoner vil også være svært utsatt i forhold til bl.a. pasientpleie og renhold. 

Øvrige abonnenter vil bli påført ubehag og til dels vanskelige forhold, uten at dette i et 

relativt kortvarig perspektiv antas å ha noen større betydning for folkehelsen. 

Ytre miljø: Svikt i vannforsyningen antas ikke å ha større betydning for det ytre miljø.  

Samfunnsverdier: Halden har mye vannintensiv industri som raskt vil måtte redusere 

eller midlertidig stenge produksjonen dersom man ikke har tilgang på vann. 

Brannvesenet vil ikke ha tilstrekkelig slokkevann dersom den kommunale 

vannforsyningen svikter. Dette kan i verste fall ha meget store konsekvenser. 
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X       X   X  

Ytre miljø  X    X     X   

Materielle verdier  X       X   X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Utredning av muligheter for reservevann via 

grunnvannsreserver 

Enhet Teknisk forvaltning 

Økt satsing på rehabiliteringstiltak på 

ledningsnettet 

Enhet Teknisk forvaltning 

Utbygging av reservekraft ved Prestebakke og 

Kornsjø vannverk samt ved sentrale trykkøkere. 

Enhet Teknisk forvaltning 

Dublering av utsatte ledningsstrekk som sjø-

ledninger, inntaksledninger og hoved-

tilførselsledninger. 

Enhet Teknisk forvaltning 

Ha fokus på bruk av 

befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 
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SVIKT I AVLØPSHÅNDTERINGEN  

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse     X  X     X  

Ytre miljø     X  X     X  

Materielle verdier     X   X     X 

 

  

Hendelser som kloakkstopp og overbelastning av pumpestasjoner, ledningsnett og 

renseanlegg er vanlige i Halden som i øvrige kommuner. Ledningsnettets tilstand er 

høyst variabel, og det finnes et betydelig etterslep som må overvinnes før gammelt og 

utett ledningsnett er tilstrekkelig rehabilitert og oppgradert. Fremtidsutsiktene med 

forventede klimaendringer i retning av mer og kraftigere nedbør innebærer et økt press 

på ledningsnett og øvrige avløpsinstallasjoner. Overløpssituasjoner må forventes å 

inntreffe med økt hyppighet inntil ledningsnett mv. er oppgradert og nødvendige 

flomveier og øvrige tiltak er iverksatt for å ta hånd om økte mengder overvann. Denne 

type svikt i avløpshåndteringen vurderes derfor som svært sannsynlig. 

Liv og helse:  

Svikt i avløpshåndtering fører i svært få tilfeller til konsekvens for liv og helse. Det kan 

skje at badevann mv. blir forurenset pga. overløp fra avløpsstasjoner. Dette medfører 

som oftest mageproblem dersom kommunen ikke får varslet om dårlig vannkvalitet. 

Konsekvensen av dette vurderes som liten. Driftsoperatørene innen avløp er daglig 

utsatt for smitte som de potensielt kan spre til tredjeperson. Gode rutiner og 

internkontrollsystem forhindrer at så skjer. Konsekvens vurderes totalt sett som liten. 

Ytre miljø:  

Svikt over lang tid kan medføre konsekvens for ytre miljø. Erfaringsmessig må det 

svært store overløp over lang tid til før dette får noen større konsekvens for ytre miljø. 

Faktorer som påvirker dette er utslippets lokalitet og de naturlige forhold rundt 

utslippspunktet og resipientens størrelse og type (elv/sjø). Konsekvens vurderes som 

liten.   

Samfunnsverdi:  

Konsekvens for samfunnsverdier er at den kommunale infrastrukturen ikke fungerer. 

Noe som i seg selv er alvorlig nok. Når det gjelder kostnader vil den i hovedsak knytte 

seg til reparasjon eller utvidelse av renseanlegg (pumpestasjoner) for å ta unna økt 

mengde avløpsvann. Konsekvens vurderes som middels.  
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Nærmere utredning av forventede fremtidige 

klimaendringers påvirkning på avløpssystemet, 

herunder mengdeberegninger og utredning av 

mulige tiltak for håndtering av overvannet som 

flomveier, infiltrasjonsarealer mv., dette for i 

størst mulig grad å skille overvann fra spillvann 

Enhet Teknisk forvaltning 

Økt satsing på rehabiliteringstiltak på 

ledningsnettet 

Enhet Teknisk forvaltning 

Økning av kapasitet ved Remmen RA og øvrige 

renseanlegg 

Enhet Teknisk forvaltning 

Etablering av bufferkapasitet ved 

avløpspumpestasjoner for å minimere 

overløpssituasjoner. 

Enhet Teknisk forvaltning 
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SVIKT I EKOM-SYSTEMER 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X     X    X  

Ytre miljø   X   X     X   

Materielle verdier   X     X    X  

 

  

Begrepet EKOM omfatter telekommunikasjon og IKT-systemer. Svikt i kritiske EKOM-

systemer over lengre tid har som oftest årsak i naturhendelser som lynnedslag, flom 

eller sterk vind, teknisk svikt som følge av brann eller kortslutning, eller villede 

handlinger som cyberangrep, hærverk eller sabotasje. Utfall av EKOM-infrastruktur er 

også en av flere konsekvenser ved utfall av kraftforsyning over lengre tid. Det har de 

siste årene vært flere hendelser på Østlandet som har gjort at kritisk EKOM-

infrastruktur har falt ut og skapt problemer, og det vurderes at en slik hendelse i 

Halden er sannsynlig.  

Liv og helse: Utfall av EKOM-infrastruktur kan gi konsekvenser for liv og helse dersom 

det samtidig er behov for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. og man 

ikke oppnår kontakt med nødetatene. Avstandene i Halden er likevel ikke større enn at 

det vurderes som mulig å oppnå kontakt på annen måte før situasjonen får livstruende 

konsekvenser. Kommunen er i gang med å innføre elektronisk baserte journaler, 

pasientbehandlingsprogrammer og reseptbehandling, hvilket kan øke konsekvensene 

for liv og helse dersom ekom-systemer faller ut over lengre tid og man ikke får tilgang 

til disse. Endelig baserer rådhuset seg kun på kommunale mobiltelefoner og IP-

telefoni, hvilket er sårbart sammenlignet med fasttelefoni. Dette innebærer at 

kriseledelsen kan risikere å være uten telefoni dersom det skjer en hendelse der dette 

faller ut. Konsekvensene vurderes til opp til middels.  

Ytre miljø: Utfall av EKOM-infrastruktur vil ikke gi konsekvenser for ytre miljø.  

Samfunnsverdier: Utfall av EKOM-systemer gir hovedsakelig konsekvenser for 

materielle verdier i form av reparasjon eller erstatning av ødelagte komponenter. 

Langvarige utfall gir også økonomiske konsekvenser for kommunal 

tjenesteproduksjon. Konsekvensene vurderes til opp mot middels. 
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Vurdere å innføre analog fasttelefoni som 

beredskapsløsning på enkelte rom i rådhuset 

Rådmannen 

Vurdere å ha reserveabonnement fra annen 

leverandør enn den kommune har avtale med 

ordinært. (Eksempelvis Telenor og Netcom) 

Rådmannen 
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SVIKT I TRANSPORTSEKTOREN 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X     X    X   

Ytre miljø  X    X     X   

Materielle verdier  X       X   X  

 

 

Svikt i transportsektoren har årsak i langvarig brudd i viktige vei-, jernbane- eller 

sjøforbindelser på grunn av ulykke, tilsiktet handling som sabotasje eller terror, 

manglende brøyteberedskap for vei og jernbane eller situasjoner med streik/lock-out i 

transportsektoren. Halden kommune har flere alternative muligheter for transport inn 

og ut av kommunen, og den mest kritiske transportåren, Svinesundbroen, har 

alternativ forbindelse i form av eldre bro som også i dag er i daglig drift. Jernbanelinjen 

gjennom kommunen har kun ett spor, og det har de siste årene vært flere tilfeller av 

ras på denne linjen som har gjort at den har blitt stengt i kortere perioder. Det har også 

vært flere tilfeller av at tog har antent vegetasjon rundt jernbanesporet og trær som 

faller over linjer og kortslutter banen, som også har medført midlertidig stans i 

transporten. En hendelse med så alvorlige konsekvenser at kommunens kriseledelse 

koples inn vurderes som moderat sannsynlig.  

Fremdtidsutvikling: Med hensyn til jernbane, kan det se ut til at ras som slår ut linja er 

mer hyppig i dag enn det var tidligere.  

Liv og helse: Omfattende og langvarig svikt i transportsektoren kan gi konsekvenser 

for liv og helse i form av mangel på nødvendige varer som medisin og matvarer. På 

grunn av Haldens geografiske beliggenhet sentralt på Østlandet og kommunens 

omfattende landbruk, vurderes det at svikt i transportsektoren kun vil få små 

konsekvenser for liv og helse.  

Ytre miljø: Svikt i transportsektoren vil ikke gi direkte konsekvenser for ytre miljø.  

Samfunnsverdier: De største konsekvensene ved svikt i transportsektoren vil være de 

materielle på grunn av manglende tilgang på ulike varer og tjenester. Dette kan gi opp 

mot store økonomiske konsekvenser for samfunnet.  
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DAMBRUDD I BREKKE DAM 

Drøfting av sannsynlighet:  

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X         X  X  

Ytre miljø X        X   X  

Materielle verdier X         X  X  

   

Dambrudd i Norge er generelt sett lite sannsynlig, fordi byggeteknikken og strukturen i 

norske dammer er svært solid og sikker. Dette gjelder også Brekke dam i Halden. 

Likefult kan det inntreffe tilsiktede handlinger på dette objektet. Trusselnivået i Norge (i 

dag, 2012) er derimot av en slik art at en slik hendelse vurderes som lite sannsynlig.  

Liv og helse: Dambrudd i Brekke dam har potensiale til å ødelegge noen boliger i 

tillegg til enkelte hytter og andre bygninger, jf. gjennomførte 

dammbrudsbølgeberegnigner. Området Tistedal vil bli mest berørt av et dambrudd, 

men her vil bølgen ha mistet sin ødeleggende kraft, slik at det gir gode muligheter for å 

evakuere bygninger. Det vurderes at et dambrudd kan få opp mot svært store 

konsekvenser for liv og helse. 

Ytre miljø: Dambrudd i Brekke dam kan gi konsekvenser for ytre miljø i det området 

hvor bølgen treffer. Den ødeleggende kraften er sterkest i områdene umiddelbart 

nedenfor dammen. Deretter reduseres styrken i bølgen gradvis og ødeleggelsene blir 

mindre jo lenger ned i området nedenfor dammen den treffer. Det vurderes at et 

dambrudd har potensiale til stor lokal miljøskade.  

Samfunnsverdier: Dersom dambruddet er så stort det har potensiale til å være, vil en 

bølge gi svært store materielle ødeleggelser i områdene hvor bølgen treffer. Bølgen vil 

ødelegge boliger, hytter, industribygg og kritisk infrastruktur. Alt dette er det kostbart å 

bygge opp igjen. I tillegg kommer de økonomiske konsekvensene for kraftselskapet 

som rammes av dambruddet. 
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Befolkningsopplysning om dambrudds-

bølgeberegninger 

Rådmannen  

Gode varslings- og evakueringsrutiner i 

kommunen 

Berørte enhetsledere.  

Ha fokus på beredskapsplanverk for evakuering, 

øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ øve på bruk 

av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 

Ha god kontakt med vassdragsteknisk ansvarlig 

(VTA) for å få informasjon om dam og 

oppdateringer av dambruddsbølgeberegninger.  

Rådmannen, Enhet teknisk forvaltning. 
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BRANN I VERNEVERDIG TREHUSBEBYGGELSE (KVARTALSBRANN) 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X        X   X 

Ytre miljø  X    X     X   

Materielle verdier  X      X    X  

 

  

Årsaker kan være lynnedslag, brann i elektrisk apparat eller ildspåsettelse. Halden 

kommune har flere områder med eldre bebyggelse hvor en brann i ett bygg lett kan 

spre seg til å bli en omfattende områdebrann. Blant annet har kommunen flere gamle 

fredede bygg uten sprinkleranlegg. Kommunen har imidlertid god brannberedskap, 

omfattende samarbeidsavtaler samt en beliggenhet som gjør at man raskt vil komme i 

gang med slukking og beskyttelse av omkringliggende bygninger. Sannsynligheten for 

en omfattende brann i bebyggelse vurderes som moderat.  

Liv og helse: En omfattende brann i bebyggelse kan spre seg svært raskt og gi 

alvorlige konsekvenser for liv og helse for de man ikke rekker å evakuere. Det 

vurderes at konsekvensene kan bli opp mot meget store.  

Ytre miljø: En omfattende brann antas kun å ha svært små konsekvenser for ytre miljø. 

Samfunnsverdier: De materielle konsekvensene er hovedsakelig kostnader til slukking 

og gjenreising av skadde/ødelagte bygg. De materielle konsekvensene for samfunnet 

vurderes til opp mot middels. 
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Opprettholde god brannberedskap og 

samarbeidsavtaler 

Brannsjef 

Vurdere økt overvåkning av denne type bygg og 

områder 

Brannsjef 

Vurdere krav om sprinkleranlegg/ 

tørrsprinkleranlegg i gamle utsatte bygg/ 

områder 

Brannsjef 

Ha fokus på beredskapsplanverk for evakuering, 

øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ øve på bruk 

av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 
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STØRRE BRANN I INSTITUSJON 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse    X     X    X 

Ytre miljø    X  X     X   

Materielle verdier    X     X    X 

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Sprinkleranlegg i alle offentlige institusjoner Enhetsleder teknisk forvaltning 

Gode evakueringsplaner i alle offentlige 

institusjoner. Planer for midlertidig 

omplassering, kort og lang tid.  

Berørte enhetsledere 

Forebyggende brannberedskap (informasjon, 

sikring av elektriske apparater m.m.) 

Berørte enhetsledere, brannvesen kan bistå.  

Vurdere å kreve at lokaliteter for leide 

institusjonsplasser også skal være sprinklet.  

Enhetsleder Helse og Omsorg 

Brann i institusjon omhandler brann i kommunal helseinstitusjon, skole, barnehage, 

rådhus, fengsel, asylmottak, barnevernsinstitusjon og forsamlingslokale. Brannårsaker 

kan være lynnedslag, menneskelig svikt, teknisk svikt og brannpåsettelse. Halden har 

mange offentlige institusjoner, og flere av dem har det også tidligere oppstått tilløp til 

brann. I tillegg har kommunen institusjoner som fengsel, asylmottak og 

barnevernsinstitusjon som vurderes å ha en forhøyet fare for brann. Brannvesenet 

tilfredsstiller kravet om ti minutters uttrykningstid til helse- og omsorgsinstitusjoner med 

overnattingsplasser (sykehjem), hoteller, sykehus mm. Hendelsen vurderes som 

meget sannsynlig.  

Liv og helse: Konsekvensene for liv og helse vil være størst i institusjoner med 

overnatting hvor de som oppholder seg der trenger assistanse for å evakuere, spesielt 

sykehjem. Konsekvens for denne type hendelse avhenger i svært stor grad av 

brannforløpet. Konsekvensene for liv og helse vurderes til opp mot store.  

Ytre miljø: Brann i institusjon vil kun gi svært små konsekvenser for ytre miljø. 

Samfunnsverdier: De materielle skadene avhenger av hvor stor skade brannen 

forårsaker. Dersom en institusjon blir så skadet at den ikke kan brukes innen kort tid, 

kan de materielle kostnadene bli opp mot store.  
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Merknad 

Det bemerkes her at mindre branntilløp som kan oppstå med en hyppigere sannsynlighet enn det 

som er lagt til grunn her er vurdert i brannvesenets egen ROS-analyse. På den bakgrunn vurderes 

ikke det i denne analysen.  

 

Det eksisterer også en brannforebyggende plan for pleie og omsorgstrengende/ 

funksjonshemmede i kommunen.  
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AKUTT FORURENSNING 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X     X    X  

Ytre miljø   X      X    X 

Materielle verdier   X      X    X 

 

Halden kommune har flere virksomheter som oppbevarer, benytter og får transportert 

kjemikalier og andre stoffer som kan føre til akutt forurensning ved uhell eller ulykker. I 

tillegg transporteres mye farlig gods på vei og jernbane gjennom kommunen. Halden 

har også kystlinje mot Oslofjorden, hvor det hver dag går et stort antall skip med 

potensielle kilder til akutt forurensning om bord. Blant annet benytter alle de tre store 

industribedriftene Nexans, Saugbrugs og Fresenius Kabi skip til å frakte råvarer og 

ferdig gods. Farleden inn til Halden er stedvis smal og grunn, noe som gir økt potensial 

for uønskede hendelser med store skip i denne farleden. En slik hendelse vurderes 

også av flere av de store industrivirksomhetene som den største faren ved egen 

virksomhet. Brannvesenet opplyser at det ikke har vært større hendelser i kommunen 

frem til nå, kun få og mindre hendelser i løpet av et år.  

Fremtidsutvikling: En undersøkelse gjennomført av Kystverket i 2008 viser en tendens 

til at hendelser med utslipp av kjemikalier i Østfold blir færre og færre mens utslipp av 

olje øker. Utvidelse av industrivirksomheter i kommunen medfører også økt transport 

med farlig gods på vei og økt transport med stadig større skip på sjø. 

Utslipp som krever tiltak fra kriseledelsen i Halden kommune vurderes som sannsynlig. 

Liv og helse: En hendelse med akutt forurensning vil trolig gi svært små direkte 

konsekvenser for liv og helse. Dersom det rammer vannforsyningen til kommunen, kan 

konsekvensene imidlertid bli opp mot middels dersom man ikke rekker å varsle 

befolkningen om at vannet ikke kan drikkes.  

Ytre miljø: Hendelser med akutt forurensning på land kan gi konsekvenser for dyreliv 

og natur i området som omfattes av utslippet. På land kan hendelser gi konsekvenser 

for sjøfugl, kystlinje og liv i havet. Konsekvensene for ytre miljø kan ved omfattende 

ulykker bli opp mot store.  

Samfunnsverdier: Hendelser med akutt forurensning kan gi konsekvenser for 

virksomhet som rammes av forurensningen. I tillegg kan vei/jernbane stenges på 

hendelsesstedet, noe som også kan føre til tap av materielle verdier. Det vurderes 

derfor at konsekvensene for de materielle verdiene kan bli opp mot store. I tillegg kan 

det kreve store ressurser i forbindelse med opprydningsaksjon.  
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Vurdere innføring av lokal forskrift om 

nedgravde oljetanker. 

Rådmannen 

Gjennomfører øvelser sammen med IUA og 

kommunal kriseledelse 

Rådmannen 
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ATOMHENDELSE 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X         X  X  

Ytre miljø X         X  X  

Materielle verdier X        X   X  

Forhold i kommunen: Halden har en atomreaktor, HBWR hos Institutt for Energiteknikk 

(IFE). I tillegg fraktes noe radioaktivt materiale på vei og jernbane gjennom 

kommunen. IFE forsker på sikkerhet knyttet til reaktorer og har strenge rutiner ved sitt 

anlegg. I tillegg er størrelsen på reaktoren relativt liten.  

Forhold utenfor kommunen: I tillegg til reaktoren i Halden har IFE også en atomreaktor 

på Kjeller og flere avfallslagre, i tillegg til flere mindre radioaktive kilder. Det kan også 

skje atomhendelser i utlandet som kan få konsekvenser for Halden kommune. Blant 

annet har Sverige flere atomkraftverk. Det samme har andre land østover i Europa. 

Totalt var 180 atomreaktorer i drift i Europa i 2008. Ved uheldig vindretning kan 

hendelser hos alle disse gi konsekvenser for Halden kommune.  

Sikkerheten ved IFE og sikkerheten ved transport av radioaktivt materiale i Norge er 

svært høy. Det samme gjelder atomkraftverk i utlandet som kan gi konsekvenser for 

Norge. I tillegg påvirker vindretning, vindstyrke og andre værforhold om Halden 

påvirkes av hendelser i utlandet og andre steder i Norge.  

Fremtidsutviklingen viser at antall atomkraftverk i Europa er økende. Samtidig er det 

også økende fokus på sikkerhet omkring radioaktive kilder og atomkraftverk. 

Sannsynligheten for en alvorlig atomhendelse som påvirker Halden kommune 

vurderes som liten.  

Liv og helse: Store mengder radioaktiv stråling er svært farlig for mennesker. Store 

mengder over store områder kan gi svært store konsekvenser for liv og helse, ikke 

minst på lang sikt. Konsekvensene kan være akutte stråleskader eller senskader som 

kreft, nedsatt forplantningsevne eller genetiske skader. 

Ytre miljø: Radioaktiv forurensning kan gi konsekvenser for ytre miljø, særlig sårbare 

økosystemer. Slike konsekvenser er også ofte langvarige. Konsekvensene vurderes 

som opp mot svært store.  

Samfunnsverdier: Kortsiktige konsekvenser kan være stengte veier og jernbane som 

følge av at områder er utsatt for store mengder radioaktiv stråling/ forurensning. 

Atomulykker kan også gi svært store konsekvenser for landbruket i Halden kommune 

dersom næringsmidler blir forurenset. I tillegg kan redusert tillitt til egne produkter 

skape økonomisk tap. Konsekvensene for materielle verdier vurderes opp mot store.  
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Kommunens kriseledelse skal sette seg godt inn 

i Statens stråleverns forhåndsbestemte tiltak ved 

atomhendelser slik at man er forberedt på å 

ivareta befolkningen på best mulig måte.  

Rådmannen 

Vedlikeholde og følge opp eksisterende 

evakueringsplaner.  

Rådmannen 

Oppdatere og øve kommunens 

atomberedskapsplan 

Rådmannen 

Ha fokus på beredskapsplanverk for evakuering, 

øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ øve på bruk 

av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 
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FLOM I VASSDRAG 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

  

Forhold i kommunen: Faren for flom i Halden er hovedsakelig knyttet til 

Haldenvassdraget. Haldenvassdraget består av flere innsjøer, kanaler og elver.  

Forhold utenfor kommunen: Haldenvassdraget strekker seg fra Akershus gjennom 

flere kommuner i Østfold og renner ut i Iddefjorden i Halden. Dette innebærer at stor 

vannføring lenger opp i vassdraget også kan gi flomsituasjoner i Halden.  

Fremtidsutvikling: Prognoser om fremtidens klima sier at det trolig vil bli fuktigere, med 

hyppigere og kraftigere nedbør. Dette øker sannsynligheten for flomhendelser i 

fremtiden.  

Halden kommune har siden 1975 opplevd én flomsituasjon hvor Tista og andre elver 

gikk over sine bredder og forårsaket skade på infrastruktur som veier, damanlegg og 

avløpssystem. Sannsynligheten for at en skadeflom inntreffer i Haldenvassdraget 

vurderes som sannsynlig. 

Liv og helse: Flomsituasjoner blir som oftest varslet av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) i forkant slik at det er mulig å evakuere utsatte områder og 

gjennomføre nødvendige konsekvensreduserende tiltak for liv og helse. Også dersom 

flommen ikke er varslet, vil vannstanden eskalere gradvis slik at man rekker å 

evakuere områder. Flomhendelser kan imidlertid påvirke vannforsyningen ved at 

avløpsvann kan blande seg med drikkevann. Tiden fra dette skjer til det blir oppdaget 

anses som tilstrekkelig for å kunne iverksette nødvendige tiltak og varsle forbrukere av 

vannet slik at det ikke drikkes. Konsekvensene for liv og helse vurderes som små.  

Ytre miljø: Flom kan gi langvarige konsekvenser for ytre miljø langs vassdragene. 

Konsekvensene vurderes opp mot middels. 

Samfunnsverdier: Flom kan gi konsekvenser for bebyggelse langs flomberørte 

vassdrag. I tillegg kan flom gi økonomiske tap for kraftverk i Haldenvassdraget dersom 

de må stenge driften midlertidig. Konsekvensene vurderes til opp mot store.  
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X    X    X   

Ytre miljø   X     X    X  

Materielle verdier   X      X    X 

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Vurdere kartlegging av flomutsatt areal langs 

vassdraget 

Enhet plan, bygg og geodata. 

Gjennom arealplanlegging sørge for at ny 

bebyggelse ikke utsettes for skadeflom. 

Enhet plan, bygg og geodata. 

Ha fokus på beredskapsplanverk for evakuering, 

øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ øve på bruk 

av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 
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SKRED 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

  

Forhold i kommunen: Det er flere områder i Halden som er kartlagt som 

aktsomhetsområder for skred, hovedsakelig steinsprang. Aktsomhetsområde for 

snøskred er og beskrevet i kartdatabaser fra NVE (datagenererte pga. helning mv). 

Vurderingen fra kommunen sin side er at dette ikke er et spesielt faremoment.  

Kommunen har også to mindre områder kartlagt som kvikkleireområder. Senest i 2011 

var det en hendelse med kvikkleire i Halden. I tillegg ligger antageligvis hele Halden 

sentrum på kvikkleire. Disse områdene er ikke markert i offentlige kartdatabaser fra 

NVE. I tillegg ble det besluttet at to hus måtte fraflyttes på grunn av steinsprang i 2011.  

Forhold utenfor kommunen: Kun skred langs kommunegrensen vil påvirke Halden.  

Prognoser med hensyn til fremtidens klima sier at det trolig blir mer nedbør og 

hyppigere perioder med ekstremnedbør, både sommerstid og vinterstid. Dette tilsier en 

økt sannsynlighet for ulike skredtyper, både på grunn av økte perioder med mye 

fuktighet i grunnen og flomsituasjoner som gjør at elver og bekker tar nye løp og 

skaper erosjon. I tillegg kan inngrep i naturen i skredutsatte områder (kvikkleire) 

medføre endret sannsynlighet for skred.   

Dette er forhold kommunen i stor grad må håndtere i sitt arbeid med arealplaner og 

ikke minst i kommuneplanens arealdel.  

Sannsynligheten for skred med større konsekvens vurderes som sannsynlig.  

Liv og helse: Skred kan sjelden varsles, selv om man kan identifisere særlige 

aktsomhetsområder og være oppmerksom i perioder med vedvarende nedbør. 

Skredhendelser kan derfor gi opp mot store konsekvenser for liv og helse.  

Ytre miljø: Skred gir kun små lokale miljøskader.   

Samfunnsverdier: Store skredhendelser kan gi store materielle skader, særlig dersom 

skredet skjer i bebygd område eller går utover kritisk infrastruktur som kraftforsyning, 

vannforsyning, vei og jernbane. Konsekvenser for materielle verdier vurderes opp mot 

store.  
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Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X      X    X 

Ytre miljø   X    X    X   

Materielle verdier   X      X    X 
 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Kartlegge skredutsatte områder i kommunen, 

spesielt gjelder dette for områder hvor det antas 

å være kvikkleire. 

Enhet teknisk forvaltning 

Vurdere å innføre strengere regler til krav om 

grunnundersøkelser i utsatte områder, basert på 

kart over skred og løsmasser i kommunen 

(planstrategi) 

Enhet plan, bygg og geodata. 

Hensynta skredutsatte områder i 

kommuneplanleggingen 

Enhet plan, bygg og geodata.  

Ha fokus på beredskapsplanverk for evakuering, 

øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ øve på bruk 

av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 
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KLIMASKAPTE HENDELSER – EKSTREME VÆRHENDELSER 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X      X    X 

Ytre miljø   X     X     X 

Materielle verdier   X      X    X 

   

Begrepet ekstreme værhendelser omfatter sterk vind/orkan og svært store 

nedbørsmengder over kort tid (intense regnskyll).  

Fremtidsutvikling: Prognoser om fremtidens klima sier at det vil bli mer ekstremvær.  

Sannsynligheten for ekstreme værhendelser i Halden vurderes bl.a. på bakgrunn av 

forventede endringer i klima som sannsynlig. Da spesielt med tanke på ekstrem 

nedbør.  

Liv og helse: Ekstreme værhendelser vil ofte være varslet slik at man har mulighet til å 

gjøre konsekvensreduserende tiltak, eksempelvis evakuere personer fra skredutsatte 

eller flomutsatte områder og andre sårbare grupper i områder som kan få 

konsekvenser av ekstreme værhendelser. Ekstreme værhendelser kan likevel få opp 

mot store konsekvenser dersom kraftforsyningen slås ut, det går skred i bebygde 

områder eller sårbare personer blir isolert på grunn av store vannmasser. 

Konsekvensene vil være størst ved ekstreme værhendelser i kalde perioder av året. 

Konsekvensene for liv og helse vurderes som opp mot store.  

Ytre miljø: Ekstreme værforhold kan gi miljøskader i form av omfattende trefall ved 

sterk vind, stormflo og bølgeoppskylling langs kysten og flomsituasjoner. 

Konsekvenser for ytre miljø vurderes som middels.  

Samfunnsverdier: Ekstreme værforhold kan gi store konsekvenser for kritisk 

infrastruktur ved utfall av kraftforsyningen og ekom-nett på grunn av trefall, lynnedslag, 

flomsituasjoner, ising på ledninger og problemer for vannforsyningen. Kraftselskapene 

kan også lide økonomiske tap dersom kraftverkene midlertidig må stanse sin 

produksjon i situasjoner med ekstreme værsituasjoner. I tillegg kan viktige 

transportårer som vei og jernbane bli stengt på grunn av trefall, flom, skred, store 

snømengder m.m. Inngrep i naturen i form av bekker som legges i rør, asfaltering og 

forstyrrelse av grunnen ved anleggsarbeid gjør at konsekvensene av ekstreme 

værsituasjoner blir større og større.  
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Ha fokus på beredskapsplanverk for 

evakuering, øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ 

øve på bruk av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 

Fokus på klimaendringer, klimatiltak og 

overvannshåndtering i kommunale arealplaner 

Enhet plan, bygg og geodata  

Fokus på vedlikehold av vanntraseer, 

stikkledninger, bekkefar/ elveløp under veier.  

Enhet for kommunalteknikk 

Se og tiltak under vurderingene for skred, flom og bortfall av kraftforsyning.  
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SKOGBRANN 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

  

Forhold i kommunen: Halden kommune har store skogsområder. Forhold som kan 

skape skogbrann i Halden er lynnedslag, skogbruksmaskiner, friluftsliv (grilling, bål 

m.m.), gnister fra tog (togstrekningen gjennom Halden er Norges bratteste), trefall over 

høyspentledninger eller bevisst ildspåsettelse. I tillegg ligger det industribedrifter som 

benytter og lagrer brannfarlige stoffer i skogsområder. En brann hos en av disse kan 

dermed også føre til skogbrann. Sannsynligheten for skogbrann øker i tørre perioder. 

Det samme gjelder i perioder med sterk vind og ved lyn og torden. Østlandet er et av 

områdene i Norge hvor lyntettheten er størst.  

Forhold utenfor kommunen: Skogbrann startet utenfor Halden kan spre seg til 

kommunen.  

Forventet fremtidsutvikling: Beregninger om fremtidens klima sier at det vil bli 

fuktigere, noe som i utgangspunktet vil redusere faren for skogbrann. Samtidig vil det 

også bli hyppigere forhold med sterk vind som øker sannsynligheten for at mindre 

branner utvikler seg til å bli store skogbranner. Hyppigheten av værforhold som fører 

med seg fare for lynnedslag er også forventet å være økende. I tillegg vil en økning i 

transport på jernbane og vei, og trolig en økning av menneskelige inngrep i naturen 

bidra til å øke sannsynligheten for skogbrann.  

Det vurderes at skogbrann i Halden er sannsynlig.  
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Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X     X    X  

Ytre miljø   X     X    X  

Materielle verdier   X      X    X 

   

Liv og helse: Skogbrann utvikler seg med ulik hastighet, alt avhengig av hvor tørt 

området er, vindstyrke, vindretning og tettheten i skogområdene. I de aller fleste 

tilfeller vil man ha tid til å evakuere beboere i området som er utsatt. Dette gjelder 

imidlertid ikke alltid, og det kan være slik at det befinner seg mennesker i utsatte 

områder, men at man ikke kjenner til at disse befinner seg der. Eksempelvis gjelder 

dette turgåere. I tillegg ligger Halden fengsel i et område som er utsatt for skogbrann, 

og her vil evakuering være krevende. I tillegg kan slukkemannskaper få helseplager av 

de enorme røykmengdene i en skogbrann, og i verste fall miste livet om vindretningen 

snur brått eller brannen utvikler seg uforutsigbart. Dette er de mest ekstreme 

konsekvensene. Historisk sett medfører ikke skogbrann i Norge spesielt store 

konsekvenser for liv og helse. På bakgrunn av dette og sannsynligheten som er satt 

for generell skogbrann i kommunen, vurderes konsekvensene som middels.  

Ytre miljø: Skogbrann kan føre til store skader på ytre miljø lokalt og gi lang 

restitusjonstid. Dog strides fagfolkene om konsekvensene ved skogbrann er bra eller 

dårlig for biologisk mangfold. Dette med bakgrunn i at enkelte arter forsvinner fra 

skogen, men og at nye arter etablerer seg i områder hvor skogbrann har herjet. God 

brannberedskap i Halden og tilgang på mye ressurser på grunn av geografisk 

beliggenhet, bidrar sterkt til å redusere konsekvensene av en skogbrann fordi man 

raskt vil komme i gang med omfattende slukkingsarbeid. Konsekvensene for ytre miljø 

vurderes som middels. 

Samfunnsverdier: Ved skogbrann vil man prioritere liv og helse før materielle verdier i 

slukkingsarbeidet. Slokkingsarbeid ved en skogbrann kan være komplisert og 

vanskelig, og skogbrann kan gi opp mot store konsekvenser for materielle verdier i 

form av tap av skog, stengte veier, jernbane, ødelagte kraftlinjer og ekom-nett, og 

skade på bebyggelse. I tillegg kommer kostnader til slokkingsarbeid.  
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Ha fokus på beredskapsplanverk for 

evakuering, øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ 

øve på bruk av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 

Forebyggende kampanjer overfor befolkningen, 

skogsarbeidere (fører av skogsmaskiner).  

Brannsjefen 

Rydding av områder utsatt for gnister fra tog Jernbaneverket, men kommunen må påpeke 

viktigheten av dette arbeidet i sin dialog med 

Jernbaneverket.  

Ha fokus på å etablere krav om hjelpelokomotiv 

for å «dytte» tog opp de bratteste strekningene 

for å hindre spoling og større gnistdannelser.  

Rådmannen mot Jernbaneverket 

Rydding av kraftgater for å hindre trefall på 

høyspentlinjer for å hindre at skogbranner 

starter.  

Energiselskapene, men kommunen må påpeke 

viktigheten av dette arbeidet i sin dialog med 

selskapene. 
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STØRRE INDUSTRIULYKKE – BRANN/EKSPLOSJON 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X      X    X 

Ytre miljø   X      X    X 

Samfunnsverdier   X       X   X 

   

Forhold i kommunen: Halden kommune har flere store industribedrifter og lagre som 

kan forårsake brann og/eller eksplosjon. Å nevne er Nexans som produserer store 

kabler til offshoreindustri, Norske Skog Saugbrugs papirforedlingsfabrikk og Fresenius 

Kabi som er stor produsent av vannbaserte legemidler. Disse industribedriftene lagrer 

og benytter brann- og eksplosjonsfarlige stoffer i sin produksjon. Ingen av disse, eller 

andre virksomheter i Halden kommune, er imidlertid storulykkebedrifter i dag. 

Brann ved eget anlegg vurderes av flere av industribedriftene som den største risikoen 

ved egen virksomhet. De har alle eget industrivern og samarbeid med Halden 

brannvesen.  

Sannsynligheten for en slik hendelse (større brann/eksplosjon) vurderes som 

sannsynlig.  

Liv og helse: En stor industriulykke kan føre til flere dødsfall og store helseskader for 

personer som befinner seg i nærheten av ulykken, både inne på bedriftens område og 

i områdene rundt. Flere av industribedriftene ligger i tettbebygde strøk, og en ligger 

nær Høgskolen i Østfold. Dette kan medføre opp mot store konsekvenser.  

Ytre miljø: Brann/eksplosjon på industriområde eller i industrilager kan gi 

konsekvenser for ytre miljø i form av spredning og utslipp av forurensende og farlige 

stoffer eller brann som sprer seg til skogs- eller landbruksområder. Fresenius Kabi 

ligger i et skogsområde, og har stor brannbelastning i eget lager. Skogbrann er derfor 

en sannsynlig konsekvens dersom det oppstår en større brann her. Særlig store blir 

konsekvensene dersom utslipp av farlige stoffer rammer drikkevann, sårbare eller 

verneverdige naturområder. Konsekvensene vurderes til opp mot store.  

Samfunnsverdier: En stor industriulykke vil gi betydelige økonomiske konsekvenser i 

form av kostnader til redningsarbeid, evakuering, opprydningsarbeid, erstatning av 

ødelagt materiale og tapt inntekt for virksomheten(e) som rammes. Konsekvensene 

vurderes til opp mot svært store. 
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Fokus på bedrifter med stort ulykkepotensial og 

bedrifter som oppbevarer større mengder farlige 

stoffer (som ikke faller inn under storulykke 

regelverket) i arealplanleggingen. 

Enhet plan, bygg og geodata 

Ha fokus på beredskapsplanverk for 

evakuering, øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ 

øve på bruk av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 
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JERNBANEULYKKE 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X         X  X  

Ytre miljø X        X   X  

Materielle verdier X         X  X  

  

  

Halden er et knutepunkt for jernbanen mellom Norge og Sverige. Dette innebærer at 

det går mye persontrafikk og godstrafikk gjennom kommunen, og store 

jernbaneulykker kan skje. Med hensyn til brann i forbindelse med jernbanetransport av 

farlig gods, er nedbremsing og fartsøkning de største farene. Man har hatt flere 

eksempler på at dette har ført til mindre antennelser av vegetasjon rundt 

jernbanelinjen.  

Fremtidsutvikling: Det er i dag økende antall aktører som kjører tog på 

jernbanestrekningen gjennom Halden. Dette gjelder hovedsakelig godstransport, og 

herunder transport av farlig gods. Dette kan medføre at det er og blir vanskeligere å 

holde kontroll med at disse overholder gjeldende sikkerhetskrav.  

Sannsynligheten for en større jernbaneulykke inntreffer i kommunen vurderes som lite 

sannsynlig.  

Liv og helse: En jernbaneulykke som er av en slik størrelse at kommunens ledelse kan 

bli involvert i håndteringen kan, dersom den rammer persontrafikk, få svært store 

konsekvenser for liv og helse. Vi har i Norge eksempler på togulykker som har kostet 

mange menneskeliv. I tillegg vil det trolig bli mange skadde dersom persontog 

rammes. Kommunen har jernbanebruer, tunneler og også flere andre områder hvor 

det er vanskelig for nødetatene å komme til dersom det skulle skje en ulykke. 

Konsekvensene vurderes derfor til opp mot meget store.  

Ytre miljø: Jernbaneulykke kan få store lokale konsekvenser for ytre miljø dersom 

ulykken fører til stor brann nær bebyggelse, skogbrann eller utslipp av akutt 

forurensning. Dersom skogsområder blir nedbrent eller akutt forurensning rammer 

jordbruksområder, kan dette føre til svært lang restitusjonstid. Konsekvensene 

vurderes til opp mot store.  

Samfunnsverdier: En stor jernbaneulykke kan få svært store konsekvenser for 

materielle verdier. Man vil måtte stenge jernbanestrekningen, kanskje over lengre tid. I 

tillegg kommer kostnader til opprydning, kostnader ved miljøskade og ikke minst er det 

kostbart for samfunnet om mange mennesker blir skadet i en slik ulykke.  
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Initiere samøvelser med Jernbaneverket og 

togselskaper (persontrafikk, godstrafikk) 

Rådmannen 
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SKIPSULYKKE 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X     X    X   

Ytre miljø  X       X   X  

Materielle verdier  X       X   X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Initiere samøvelse med IUA, Havnevesenet mv.  Rådmannen 

Gjennomføre øvelser med mottak av evakuerte 

fra skip.  

Rådmannen 

 

Det er en smal og forholdsvis grunn farled inn til havnene som brukes av industrien, og 

det er flere terskler i Iddefjorden som gir utfordringer for skipstrafikken. I tillegg kreves 

det store fartøy for å frakte ut ferdigvarer fra kommunens industri. Det er ofte en 

skipsstørrelse som er helt på grensen i forhold til hva losene ønsker å føre inn fjorden.  

Farleden er ikke spesielt utsatt for vær, noe som er med på å redusere 

ulykkesrisikoen. Sannsynligheten for at en skipsulykke inntreffer i farleden inn til 

Halden vurderes som moderat sannsynlig.  

Liv og helse:  

En slik hendelse vurderes til ikke å medføre spesielt store konsekvenser for liv og 

helse. Bakgrunnen for dette er at farleden ikke er spesielt værutsatt og fartøy går med 

lav fart inn fjorden. Konsekvens vurderes som liten.  

Ytre miljø:  

En slik ulykke kan medføre betydelig forurensning av spesielt drivstoff (marin diesel, 

bunkersolje mv.) Dette kan gjøre stor skade på fugleliv og naturen i området. 

Konsekvens vurderes som stor.  

Samfunnsverdier:  

Konsekvens her er i stor grad knyttet til kostnader og ressurser som kreves i en 

opprydningsaksjon etter evt. forurensning. I tillegg kan områder som brukes til 

friluftsaktivitet, hytteområder mv. miste sin kvalitet for en lengre periode. Konsekvens 

vurderes til stor.  
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STOR VEITRAFIKKULYKKE  

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X       X   X 

Ytre miljø   X      X    X 

Materielle verdier   X       X   X 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Ha fokus på beredskapsplanverk for 

evakuering, øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ 

øve på bruk av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 

Halden kommune har mye gjennomgangstrafikk på vei, herunder også mye busstrafikk 

og trafikk med farlig gods. De store industribedriftene i kommunen får fraktet farlig 

gods jevnlig til sin virksomhet. Transport av farlig gods i Norge er underlagt et 

internasjonalt sikkerhetsregime. Østfold politidistrikt vurderer likevel en slik ulykke til å 

være en av de mest sannsynlige uønskede hendelsene i Halden i dag. 

I tillegg finnes det i kommunen veistrekninger og kryss som er særlig utsatt for ulykker. 

Et av de mest ulykkesbelastede kryssene ligger ved avkjøringen til en av kommunens 

store industribedrifter, noe som gjør at det er økt sannsynlighet for en ulykke med farlig 

gods her. 

 En stor trafikkulykke vurderes som sannsynlig. 

Liv og helse: Konsekvensene for liv og helse kan bli opp mot svært store i en stor 

trafikkulykke. Dersom en buss eller flere biler er involvert, kan flere mennesker miste 

livet, og man kan få en situasjon med mange skadde.  

Ytre miljø:  En stor trafikkulykke vil få størst konsekvens for ytre miljø dersom den 

medfører akutt forurensing i et sårbart naturområde, eksempelvis landbruksområde 

eller et vassdrag. I en slik situasjon kan det bli store lokale skader, med lang 

restitusjonstid. Det vurderes at konsekvensene for ytre miljø kan bli opp mot store.  

Samfunnsverdier: En trafikkulykke er kostbar for samfunnet. Veien som transportåre vil 

bli stengt, noe som særlig gir konsekvenser hvis det berører E6 ved grensen til 

Sverige, og all trafikk må gå på gamle Svinesund bro. Opprydningsarbeid er kostbart 

og i tillegg kan det være mange skadde som må behandles på sykehus. Dersom 

ulykken fører til akutt forurensning, vil også opprydning av dette være kostbart. Det 

vurderes at konsekvensene for materielle verdier kan bli opp mot svært store. 
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FLYULYKKE IFM MOSS LUFTHAVN RYGGE 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X         X  X  

Ytre miljø X       X   X   

Materielle verdier X        X   X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Ha fokus på beredskapsplanverk for 

evakuering, øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ 

øve på bruk av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 

Initiere samøvelse internt i fylke med denne 

hendelsen som case 

Rådmannen 

 

Moss lufthavn Rygge er en regional lufthavn med innenlands- og utenlandsflyvinger. 

Lufthavnen inneholder en militær del og en sivil del. Flyplasser  av en slik størrelse vil 

alltid innebære en viss risiko for mindre og større ulykker i forbindelse med letting og 

landing. Kommunegrensen til Halden ligger omtrent fem mil fra lufthavnen, og kan 

derfor være utsatt ved en ulykke. Avviklingen av flytrafikk er i dag imidlertid svært 

sikkert, og det vurderes som lite sannsynlig at det vil skje en ulykke av et slikt omfang 

at den vil berøre Halden kommune.  

Liv og helse: En flyulykke som berører Halden kommune har potensiale til å få svært 

alvorlige konsekvenser for liv og helse i form av mange omkomne og skadde 

passasjerer og tredjeperson som oppholder seg i området hvor ulykken rammer. 

Kommunen vil ved en slik ulykke også ha behov for bistand fra andre kommuner for å 

håndtere situasjonen. Konsekvensene for liv og helse vurderes som opp til meget 

store.  

Ytre miljø: En flyulykke kan føre til miljøskade i form av lekkasje av drivstoff og andre 

kjemikalier. I tillegg kan en flybrann gi konsekvenser for naturområder. 

Konsekvensene vurderes til middels.  

Samfunnsverdier: Konsekvensene for materielle verdier er hovedsakelig tap av fly, 

redningsaksjon, evakuering, slukkearbeid og tap av omdømme for flyselskapet. Dette 

innebærer at konsekvensene kan bli opp mot store.  
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SOLSTORM 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X      X    X  

Ytre miljø  X    X     X   

Materielle verdier  X       X   X  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Ha fokus på beredskapsplanverk for 

evakuering, øvelse og revisjon.  I tillegg bruke/ 

øve på bruk av befolkningsvarslingssystemet.   

Rådmannen 

Se og tiltak under vurderingene for bortfall av kraftforsyning og Ekom.   

 

 

En solstorm er en voldsom eksplosjon i solas atmosføre, hvor store mengder partikler, 

stråling og gass slynges ut i verdensrommet. Jordas magnetfelt beskytter mot 

solstormer, men denne beskyttelsen er svakere nær polene, som i Norge. 

Sannsynligheten for en solstorm så omfattende at den gir alvorlige konsekvenser for 

innbyggerne i Halden, vurderes å ha moderat sannsynlighet. 

Liv og helse: De mest relevante konsekvensene av solstormene er utfall av 

kraftforsyningen og problemer med IKT-kommunikasjon. Dette kan igjen gi store 

konsekvenser for liv og helse, se for øvrig risikovurdering for utfall av kraftforsyningen 

og utfall av IKT. Konsekvens vurderes som middels.  

Ytre miljø: Solstormer vil ikke gi direkte konsekvenser for ytre miljø. 

Samfunnsverdier: De materielle konsekvensene av solstormer knyttes til 

gjenoppretting av kraftsystemet og IKT-kommunikasjonen. Dette kan gi opp mot store 

konsekvenser dersom solstormen er kraftig.  
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VULKANUTBRUDD 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X     X    X   

Ytre miljø  X     X    X   

Materielle verdier  X     X    X   

 

 

Vulkanutbrudd er ikke relevant i Norge, men i norske nærområder, som Island. Norge 

er lokalisert slik at konsekvenser i form av luftforurensning og problemer med avvikling 

av flytrafikk med stor sannsynlighet vil ramme Norge dersom det skjer et utbrudd i våre 

nærområder. Halden er imidlertid en av de kommunene som vil rammes sist og med 

svakest styrke, i og med at kommunen ligger langt sør og øst i landet. 

Sannsynligheten for at vulkanutbrudd får store konsekvenser i Halden vurderes som 

moderat.  

Liv og helse: Vulkanutbrudd vil trolig ikke gi alvorlige direkte konsekvenser for liv og 

helse i Halden. For det første vil en eventuell luftforurensning være svakere her enn 

der den treffer Norge, på grunn av avstand og at den blandes med ren luft på veien. I 

tillegg vil man i Halden ha tid til å gjøre tiltak som reduserer konsekvensene av 

luftforurensningen, for eksempel opphold innendørs og utdeling av masker til de som 

må ut. Problemer med avvikling av flytrafikk vil heller ikke gi direkte konsekvenser for 

liv og helse i Halden, pasienter med behov for livsviktig behandling på 

spesialistsykehus i hovedstaden vil kunne fraktes dit med ambulanse på relativt kort 

tid. Konsekvensene for liv og helse i Halden vurderes derfor til små. 

Ytre miljø: Vulkanutbrudd vil kun gi små konsekvenser for ytre miljø i Halden.  

Samfunnsverdier: Vulkanutbrudd kan gi økonomiske konsekvenser for helsevesenet 

og kostnader dersom virksomhet må stanses som følge av at personell rammes av 

problemer i flytrafikken. De materielle konsekvensene for Halden vurderes som små.  
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TILSIKTET HANDLING PÅ INSTITUSJON 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X       X   X 

Ytre miljø   X   X     X   

Materielle verdier   X    X    X   

 

Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Drive forebyggende arbeid for egne ansatte Berørte enhetsleder 

Ha gode varslingssystemer og rutiner – internt 

og eksternt 

Rådmannen, berørte enhetsledere 

Ha beredskapsplanverk for denne type 

hendelser, herunder evakueringsplaner. 

Berørte enhetsledere 

Tilsiktede handlinger i institusjoner omhandler trusselsituasjoner og andre alvorlige 

tilsiktede handlinger i kommunal helseinstitusjon, skole, barnehage, rådhus og 

barnevernsinstitusjon. Det finnes ikke eksempler på slike hendelser som har involvert 

kriseledelsen i Halden kommune, men det finnes flere eksempler andre steder i 

Østfold og Norge. Det er ikke grunn til å tro at institusjoner i Halden er bedre sikret mot 

slike hendelser enn andre steder i landet. En slik hendelse vurderes som sannsynlig. 

Liv og helse: Tilsiktede handlinger kan få opp mot svært store konsekvenser for liv og 

helse. En sinnsforvirret person som bruker våpen kan forårsake svært store 

konsekvenser.  

Ytre miljø: Hendelsen vil ikke gi konsekvenser for ytre miljø. 

Samfunnsverdier: Hendelsen vil kun gi små konsekvenser for materielle verdier. 

Konsekvensene vil være i form av medisinsk og psykisk oppfølging av rammede 

personer. 
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ISPS HAVNESIKKERHET – TILSIKTET HANDLING.  

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X        X   X  

Ytre miljø X      X    X   

Materielle verdier X       X   X   

 

  

Halden har totalt fem ISPS klassifiserte terminaler; Mølen, Nexans, Saugbruks, Bakk 

og Kornsiloen. Mølen er under Havnevesenet i Halden kommune, de øvrige driftes av 

virksomhetene selv. Det er flere hendelser som kan inntreffe i en slik havn. Men de 

fleste må håndteres gjennom bedriftens HMS-regime og er ikke gjenstand for analyse 

her. Hendelsen tilsiktet handling mot en eller flere av disse terminalene kan derimot få 

konsekvens som involverer kommunal kriseledelse.  

Trusselbilde i Norge i dag er dynamisk og kan endres på kort varsel ut fra politiske 

handlinger, situasjonen ute i Europa og verden for øvrig, samt enkelte virksomheters, 

organisasjoners, eller personers handlinger. Trusselbilde i dag (desember 2012) for en 

slik hendelse tilsier at hendelsen er svært lite sannsynlig.  

ISPS-havnen skal gjøre vurderinger knyttet til dette i forbindelse med 

sårbarhetsvurderingen som Kystverket har pålagt den å utarbeide.  

Liv og helse: 

En tilsiktet hendelse vil kunne medføre tap av liv, da terroristene ikke skyr noen 

handlinger for å nå sitt mål. En slik hendelse vil kunne medføre tap av menneskeliv.   

Ytre miljø:  

Akutte utslipp vil kunne være et mål for en terrorist, men dette vurderes ikke å være et 

mål av førsteprioritet. Konsekvens for ytre miljø vurderes som liten.  

Samfunnsverdier:  

En slik hendelse kan medføre store økonomiske kostnader og tap av 

samfunnsfunksjon over noe tid. Konsekvens vurderes til middels.  
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Risikoreduserende tiltak: 

Tiltak Ansvar 

Det anbefales at kommunen og 

beredskapsansavarlig i kommune har god 

kontakt mot havnens sikringsoffiserer (PSO) for 

å få informasjon om de til en hver tid gjeldende 

sårbarhetsvurderingene.  

Beredskapsansvarlig 

Gjennomføre samøvelse mellom havn og 

kommunal kriseledelse 

Rådmannen 

 

 

 


