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SAMMENDRAG 
 

ROS-Fauske er utarbeidet etter «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» 
utgitt av DSB. Analysen er i stor grad basert på ROS-Salten og FylkesROS Nordland. I arbeidet har 
kommunen brukt interne ressurser på mange fagområder, men også involvert nødetater, 
Heimevernet, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og private aktører. 

De scenarioer som er valgt, er basert på kommunens naturutfordringer, næringsliv, infrastruktur 
og særegenheter, men også på scenarioer som er sannsynlig vil oppstå, og vil kunne ha store 
konsekvenser for de fleste kommuner.  
Valgte scenarioer er hendelser som går ut over kommunens daglige kapasitet til håndtering, og 
synliggjør eksisterende og realistiske risikofaktorer. Analysen må ses i sammenheng med de 
scenarioer som er beskrevet i ROS-Salten. 
I utarbeidelse av ROS-Fauske er det valgt ut 12 scenarioer, og det samlede risikobildet, basert på 
de valgte scenarioer, kan sammenfattes i en enkel matrise: 

 

 

Figur 1 Risikobilde 

Alle hendelser har generelt en høy grad av risiko basert på den valgte scenariobeskrivelsene. Ved 
vurdering av konsekvens, sett opp mot hvor sannsynlig det er at hendelsen skal inntreffe, kan 
risikobildet for valgte hendelser deles opp slik: 

Høyest risiko: 

 trafikkulykke med farlige gods 
 oversvømmelser og leirskred 
 Skolebussulykke 

Middels risiko: 

 Langvarig bortfall av strøm 
 Cyberangrep mot eKom 
 Brann på sykehjem 
 Hacking av IT-systemer 
 Stein og sørpeskred 

Naturhendelser 
1. Langvarig bortfall av strøm 
2. Oversvømmelse og leirskred 
3. Stein- og sørpeskred 
4. Brudd på hovedvannledning 

Store ulykker 
5. Trafikkulykke med farlige 
gods. 
6. Togavsporing med 
gasslekkasje 
7. Skolebussulykke 
8. Brann på sykehjem 

Tilsiktede hendelser 
9.  Terrorangrep mot skole 
10. Cyberangrep mot ekom 
11. Hacking av IT-systemer 
12. Forurensning av drikkevann 
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 Forurensning av drikkevann 

Lavest risiko: 

 Togavsporing med gasslekkasje 
 Terrorangrep mot skole 
 Brudd på hovedvannledning 

Oppfølging 
I arbeidet med utarbeidelse av ROS-Fauske har det fremkommet viktige risiko- og 
sårbarhetsutfordringer knyttet til rutiner, kompetanse, systemer og installasjoner, men også 
avdekket forbedringsområder når det gjeler samhandling med samarbeidsaktører innenfor 
beredskap og kommunens næringsliv. Tiltaksplan er beskrevet i «Oppfølgingsplan for sikkerhet 
og beredskap i Fauske kommune». 

Ut fra de resultater som fremkommer i ROS-Fauske, og de erfaringer som har blitt gjort i det 
arbeidet som ligger bak, vil overordnet beredskspaplan for kommunen bli tilpasset og oppdatert. 
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1. INNLEDNING 
 

1.1. Kommunens beredskapsplikt 
1.1.1. GENERELT 

Kommunen har som en vesentlig samfunnsaktør et grunnleggende ansvar for ivaretagelse av 
befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Dette omfatter å 
tilrettelegge samfunnet innenfor de ressurser vi rår over, slik at uønskede hendelser i størst 
mulig grad kan unngås. Videre har kommunen et ansvar for å begrense konsekvensene når slike 
hendelser likevel inntreffer.  
 
§2 i forskrift om kommunal beredskapsplikt sier: 

“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” 

Denne risikoanalysen er sektorovergripende, skal fornyes minst hvert 4. år, og skal danne 
grunnlaget for kommunens beredskapsarbeid. 

1.2. Lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar 
Kommunen er tillagt samordningsansvaret på lokalt nivå, jf. forskriftens § 1, andre ledd, og kravet 
om helhetlig ROS-analyse må sees i lys av dette.  
Fylkesmannen har ansvar for regionalt risikobilde (FylkesROS Nordland), mens Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for nasjonalt risikobilde 

I følge lov («Sivilbeskyttelsesloven» av 2010) og forskrift (Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt av 2011), stilles det krav til at kommunen skal: 

 gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (§ 2) 
 utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet (§ 3) 
 med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet 

beredskapsplan - §4 

1.3. ROS-Salten en del av helheten 
ROS Salten er et interkommunalt prosjekt gjennomført i 2017 basert på et initiativ til 
interkommunalt samarbeid innenfor beredskap. I arbeidet har det vært fokus på en felles 
risikoforståelse for mange områder der utfordringene i stor grad er like for Salten-kommunene. 
ROS-Salten og ROS Fauske utgjør to deler av en helhet og må derfor ses i sammenheng. 
ROS Salten omfatter uønskede hendelser som er felles for flere kommuner i 
regionen og gir innspill til hva som har betydning for kommunenes risiko -og 
sårbarhetsbilde. Det kan være hendelser der konsekvensene i stor rad vil være like for 
kommunene, hendelser som vil ramme flere av kommunene samtidig, hendelser i en kommune 
som kan skape ringvirkninger for en annen, og det kan også være hendelser som har stor grad av 
overførbarhet. En vil finne hendelser i ROS-Fauske som i stor grad er lik scenarioer behandlet i 
ROS-Salten basert på en vurdering av relevans i hendelens og ønske om å risikovurdere denne 
type hendelse spesielt for egen kommune. 

1.4. Minimumskrav til analysen 
Risikoanalysen skal etter forskriftens § 3, andre led behandles av kommunestyret, og ifølge 
forskriftens § 2, tredje ledd settes krav til at analysen minimum skal inneholde: 
«Kommunens kal 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. 



 

S
id

e
8
 

Analysen skal som et minimum omfatte: 

 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 
 Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen. 
 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 
 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.  
 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse 

og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 
 Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

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.» 

1.5. Hva er en krise? 
En krise defineres som en hendelse som gjør at kommunen må sette inn tiltak utover det man kan 
forvente at en kan løse innenfor den daglige driften. 
Som oftest er det politiet eller annen nødetat som leder krisen. Kommunens ansvar er primært å 
ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, og kan grovt avgrenses til: 

 Liv og helse  
 Stabilitet  
 Natur og miljø  
 Materielle verdier  

Kommunen har eget planverk for den kommunale kriseledelse herunder kriseinformasjonsplan 
og varslingslister. Tiltakskort er også et viktig hjelpemiddel og gir en detaljert beskrivelse av 
hvem som har ansvaret for hva, telefonliste og en ”smørbrødliste” på hva som skal iverksettes 
knyttet til funksjon og hendelsestype.  

1.6. Prinsipper 
Kommunens ansvar følger delvis av lover og forskrifter, og delvis av de fire grunnleggende 
prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge:  

 Ansvarsprinsippet – innebærer at den virksomheten som har det daglige ansvaret for et 
område, sektor eller tjeneste, også har ansvar for forebyggende tiltak, 
beredskapsforberedelser og deltakelse i krisehåndtering.  

 Likhetsprinsippet – tilsier at det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i 
normalsituasjon og i krise.  

 Nærhetsprinsippet – innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. 
 Samvirkeprinsippet – som bl.a. slår fast at myndigheter har et selvstendig ansvar for å 

sikre et best mulig samvirke med andre mht. forebygging, beredskap og krisehåndtering. 
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2. BESKRIVELSE AV KOMMUNEN 
Fauske kommune ligger ca 5 mil øst for Bodø og ca 17 mil nord for Mo i Rana. 
Kommunesentrum er knutepunkt for E6, og NSB har sin endestasjon i retning nordover tett 
tilknyttet sentrum. 
Kommunen er delt i tre hovedsentra der en, i tillegg til sentrum, har Sulitjelma i øst og 
Valnesfjord i vest. Kommunen er blant annet kjent for sine kraftstasjoner, marmorforekomster, 
grottesystemer, dolomittutvinning og fiskeoppdrett. 
Innbyggere: ca 9 750 personer. 

 

Figur 2 Fauske kommune 

2.1. Samfunnsmessige forhold  
I Fauske kommune har man tannlege, 2 legesenter, sykehjem og interkommunal legevakt. 
Nærmeste sykehus er Nordlandssykehuset i Bodø ca 5 mil fra Fauske sentrum. Veiforbindelse 
mellom Fauske og Nordlandssykehuset kan i spesielle tilfeller være utsatt for stengning. Det 
utfordrer kommunen på alternative løsninger for akutt helsehjelp. 
Salten brann er lokalisert i Fauske sentrum, men har ikke døgnbemannet brannberedskap.  
I sulitjelma har Salten brann etablert en mindre lokal brannberedskap. 

2.2. Trafikk 
Fauske sentrum er knutepunkt for E6 som deler seg mellom å gå sørfra og videre nordover, og 
Riksvei 80 som går til Bodø. 
Europaveien går gjennom store deler av kommunen, og sentrum vil være spesielt risikoutsatt for 
hendelser knyttet til høy trafikktetthet og transport av farlig gods. 
Fauske er endestasjon for jernbane nordover, med sidespor til Bodø. Mye gods omlastes fra 
jernbane til vei og fraktes videre nordover. Transport på bane går gjennom store deler av 
kommunen og omlasting til vei utgjør en risiko i forhold til stor trafikk og frakt av farlig gods.  
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2.3. Skole og barnehage 
Fauske kommune har ca 1100 elever i grunnskolen fordelt på 6 skoler og voksenopplæring. Vi 
har 5 kommunale barnehager og 5 private barnehager i kommunen. Fauske videregående skole 
er lokalisert på Vestmyra og Søbbesva, og har til sammen ca 260 elever. Mange barn og unge 
fordelt på ulike lokasjoner kan skape utfordringer med hensyn til kommunens system for 
lokasjonsbasert varsling. 

2.4. Miljøfaktorer  
Det finnes tyngre industri, men ikke virksomhet som er definert som spesielt risikoutsatt for 
forurensing i kommunen. Kun ett selskap er berørt av Storulykkeforskriften (meldeplikt etter §6) 

2.5. Skred 
I Fauske kommune er kvikkleirskred definert som et sannsynlig scenario, og store deler av 
kommunen er definert av NVE som risikoområde for denne type skred. 
NGI har på oppdrag fra NVE utført kvikkleirekartlegging for Fauske. 
Grunnundersøkelsene, som ble utført høsten 2009, ble foretatt i områder hvor det 
erfaringsmessig kan forekomme kvikkleire, og der konsekvensen kan bli store dersom et 
kvikkleireskred inntreffer. 
I Fauske kommune er områdene med marine avsetninger fra Holstad- Klungsetleira, Fauske 
sentrum og Fauskeeidet mot Fauskevika befart. 
Grunnundersøkelser og befaringene har ført til utelukking av flere områder i kartleggingen på 
grunn av oppstikkende fjell og tynt dekke av marine avsetninger. 
I FylkesROS Nordland 2015 er det utarbeidet en risikoanalyse av kvikkeleireskred i Fauske 
kommune. 
Tidligere har det gått flere kvikkleirerelaterte skred i Fauske, hvor det også gått med 
menneskeliv.  

 På Holstad, ytterst i Røvika, gikk det på slutten av 1800-tallet et skred på ca 15 mål.  
 Den 30. oktober 1921 gikk det et leirskred på gården Skogan på Klungset som tok to 

menneskeliv. Det har også tidligere gått flere mindre leirskred i Klungsetvika 
 I 1965 gikk det et skred ved Fauske stadion som tok med seg store deler av løpebanene. 

Etter raset ble bekkedalen gjenfylt, og stabiliteten langs Farvikbekken er I dag stedvis 
anstrengt og kvikkleire er påtruffet flere steder. 

 På slutten av 1980-tallet skjedde det to større utglidninger. En utglidning gikk like øst for 
Ankerske A/S i forbindelse med utfylling av steinmasser for molo til småbåthavn. Ved 
Fauske Samvirkelag i Sjøgata skjedde det en utglidning i1987. Stabiliteten i fjæra mot 
Fauskevika er lokalt anstrengt og det er stedvis påtruffet kvikkleire i strandsonen. 

 Den 17. januar 2008 skjedde en utgliding ved Nedre Tortenlia på grunn av utfylte masser 
på leirgrunn. Skredet førte kun til skade på innmark, men viser at områdene innover 
Fauskeeidet stedvis har lav sikkerhet mot menneskelige inngrep. 

Oversikt over noen risikoområdene registrert av NVE, der konsekvens er vurdert som høy: 
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2.5.1. SKREDUTSATT OMRÅDER I SULITJELMA
Med bakgrunn i skredhendelser i Sulitjelma, og på bestilling fra Fauske kommune, ble det i 2010
utarbeidet en rapport «Kartlegging av skredutsatte områder i Sulitjelma» ved geologene Arne
Sivertsen og Harald Rostad. Rapporten skal inngå i en ROS for bebygde områder i Fauske
kommune.

Grovt oppsummert viser rapporten at deler av bebyggelsen i Sulitjelma generelt har en høy risiko
for skred og steinsprang. Vurdering av skredfare og eventuelle krav om sikringstiltak i
forbindelse med nybygging er ett av de anbefalte ti ltak i rapporten:

http:/ / www.fauske.kommune.no/ kartlegging-av-skredutsatte-omraader-i-sulitjelma.4874302-
143912.html

F i g u r 3 H e n t e t f r a N G I s i n k v i k k l e i r e k a r t l e g g i n g f r a 2 0 0 9

http://www.fauske.kommune.no/kartlegging-av-skredutsatte-omraader-i-sulitjelma.4874302-143912.html
http://www.fauske.kommune.no/kartlegging-av-skredutsatte-omraader-i-sulitjelma.4874302-143912.html
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2.6. Klima 
Kommunen har et kystklima med nedbørsrike og relativt kalde somre, der østlig vind er 
fremherskende vindretning.  
Kommunen er ikke spesielt utsatt for ekstremvær da mye av bebyggelse og installasjoner er 
beskyttet av fjell, men lokale forhold kan gi vindforhold med stort skadepotensiale. 
Sulitjelma er utsatt for å kunne bli isolert, da eneste ferdselsåre er riksvei som går gjennom et 
område som kan være utsatt for ras, og vei som går gjennom flere eldre tuneller. 
Store nedbørsmengder og sterk snøsmelting vil kunne gi stor vannføring særlig i 
Sulitjelmavassdraget. Dette er likevel områder som i stor grad er regulert gjennom 
kraftutbygging av vassdraget. 

Fauske kommune må i beredskapssammenheng ta hensyn til klimautviklingen som varsler 
generelt varmere og våtere klima, som igjen medfører økt sannsynlighet for kraftig nedbør, 
regnflom, jord-, flom- og sørpeskred og stormflo. 

2.7. Vannforsyning 
Fauske kommune eier og driver 6 kommunale vannverk, der vannkvaliteten er av tilfredsstillende 
kvalitet. Levering av rent vann dekker et grunnleggende behov hos befolkningen og tjenesten er 
derfor å regne som svært sårbar. Følgende kan beskrive status og risikoområder i januar 2018: 

INSTALLASJON STATUS 

Stengvann vannverk: 
Nytt vannbeh.anlegg i 2007 – reserveforsyning fra 
Klungset vv 

Klungset vannverk: 
Nytt vannbeh.anlegg i 2004 – reserveforsyning fra 
Stengvann vv 

Høydebasseng for Stengvann og Klungset vv Planlagt bygget i 2019/20 iht. Hovedplan vann 
Valnesfjord vannverk: Nytt vannbeh. anlegg i 2012 – ingen reserveforsyning 
Høydebasseng for Valnesfjord vv Planlagt bygget i 2021/22 iht. Hovedplan vann 
Fridal vannverk i Østerkløft: Eldre vannbeh.anlegg – ingen reserveforsyning 

Lomi vannverk i Sulitjelma 
God vanntilgang, eldre vannbeh.anlegg – ingen 
reserveforsyning 

Sulitjelma Fjellandsby vannverk Nytt vannverk med eget høydebasseng 

  

Figur 4 - Sammendrag over forventet klimautvikling for Nordland beskrevet I “Klimaprofil Nordland – et 
kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing” 
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2.8. Næringsliv og sysselsetting  
Fauske kommune har samlet sett et mangfoldig og variert næringsliv, og både 
kraftproduksjon, turisme, nasjonal kompetanse innenfor rehabilitering, havbruk, industri, 
reindrift, og landbruk utgjør viktige næringer for kommunen. 

2.8.1. STORULYKKEVIRKSOMHETER OG INDUSTRI 
I Fauske oppbevarer og benytter et stort antall virksomheter innen industri, næringsliv, 
transportsektor og landbruk farlige stoffer. Dette gjelder kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, 
produkter, artikler og gjenstander som har slike egenskaper at de representerer en fare for 
mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell. 
Hendelser relatert til farlige stoffer kan enten oppstå på de stasjonære anleggene 
eller ved transport, og de fleste ulykker relatert til farlige stoff skjer i forbindelse med transport 
på vei. Siden vi er et sentralt knutepunkt langs E6, transporteres daglig store mengder farlige 
stoffer på bane, langs E6 og RV80, samt til og fra omlastningsterminaler. 
Virksomheter som håndterer, eller transporterer farlige stoffer, er underlagt strenge krav til 
sikkerhet gjennom ulike regelverk. Kommunen er som planmyndighet ansvarlige for 
forvaltningen av arealene i kommunen, og da også planlegging knyttet til plassering av nye 
storulykkevirksomheter, og endringen i omgivelsene rundt eksisterende virksomheter. 
Terror og sabotasje mot viktige installasjoner og infrastruktur vil gi kommunen store 
utfordringer. Spesielt viktig er tiltak for å sikre vann- og kraftforsyning mot sabotasje.  
Kommunens eneste selskap/lokasjon som er underlagt storulykkeforskiftener knyttet til drift i 
Løvgavelen 

2.8.2. TURISME OG STORE ARRANGEMENTER 
Turisme spiller en betydelig rolle for Fauske med den beliggenheten vi har ved E6.  
I Fauske har en tilgang på uberørt natur, fjell, lakseelver, midnattsol, Saltstraumen (verdens 
sterkeste tidevannsstrøm), nordlys, havørn og isbre (Sulitjelmabreen) og flere kjente 
nasjonalparker i kommunen, og nærliggende områder på svensk og norsk side oppsøkes hele året 
av turister og lokalbefolkningen. 
I turistsesongene har Fauske kommune en betydelig økning av antall mennesker som 
oppholder seg innenfor kommunen. Store arrangementer trekker i perioder mange mennesker til 
distriktet, og det arrangeres flere større arrangement som for eksempel Kobberløpet, Gata18 og 
Arctic Race. 

2.8.3. SKS OG KRAFTPRODUKSJON 
SKS sentral er lokalisert i sentrum av Fauske, og er definert som et sårbar lokasjon, da en 
vesentlig del av distriktets kraftproduksjon styres herfra. 
SKS er ansvarlig for en rekke dammer som utgjør en potensiell risiko for flomskader i tilfeller 
som sabotasje, jordskred og ekstremvær. 
Brann og eksplosjon i kraftstasjoner er kritisk i forhold til redning og slukking. Selskapet har egne 
beredskapsplaner som er basert på de installasjoner de forvalter og den risiko disse utgjør for 
Fauske kommune. 

2.8.4. OPPDRETTSNÆRING 
Oppdrettsnæringen er en viktig og sårbar næring i Fauske kommune. Wenberg fiskeoppdrett er 
lokalisert relativt nært lokal industri, E6 og jernbane. 
I tilfelle forurensning til sjø, vil lokale strømforhold kunne redusere risiko for bedriftens 
installasjoner, men strømforholdene vil også, under spesielle forhold, gi svært kort responstid før 
en forurensning når anleggene. 
Bedriften disponerer ikke eget utstyr for oppsamling av olje og vil kunne bli avhengig av rask 
respons fra nødetater og kommune, og tilgang til lokalt lagret lensemateriell vil kunne ha stor 
betydning. 
Wenberg fiskeoppdrett disponerer mye materiell som vil kunne være relevant for nødetater og 
kommune i hendelser knyttet til sjø. 

2.8.5. PRIVAT NÆRINGSLIV - EN BEREDSKAPSRESSURS 
Fauske kommune har et stort mangfold av næringsaktører som samlet besitter svært mye 
ressurser og kunnskap som kan være relevant og viktig i en beredskapssammenheng. 
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I kommunens helhetlige beredskapsplan, og delplaner, er mange av disse ressursene kartlagt, og 
det er også inngått bistandsavtaler. Etablering av kommunalt beredskapsråd vil være et viktig 
tiltak for et bedre og mer formalisert samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og 
det private næringsliv innenfor beredskap. 

2.9. Natur og kultur  
Fauske er preget av fjord- og dalfører omgitt av fjell.  I nærheten av Sulitjelma ligger også 
isbreene Blåmannsisen i nord og Sulitjelmabreen helt i øst. Våtmarksområdet Kvitblikkvatn/ 
Vallvatnet (Fauskeeidet naturreservat) er fredet på grunn av sitt rike fugleliv.  
Det er to nasjonalparker i kommunen; Sjunkhatten/Misten nasjonalpark i Øvre Valnesfjord og 
Junkerdalen nasjonalpark i Sulitjelma. 

AREALTYPE AREAL I PROSENT AREAL I DEKAR 

Jordbruksareal 2 20 000 
Produktiv skog 14 198 000 
Ferskvann 8 93 000 
Annen utmark 63 735 000 
Breområder 13 162 000 
Fauske kommune total 100 1 208 000 

Figur 5 Arealoversikt over Fauske kommune –  kommuneplanens arealdel 

Kommunens naturreservater og nasjonalparker krever spesielle hensyn med tanke på hendelser 
knyttet til forurensing og skade på natur. 

2.10. Tilfluktsrom: 
Fra midten av 80-tallet har det fra sentralt hold vært lempet på krav knyttet til tilfluktsrom, og i 
praksis er det innført en midlertidig stans i utbyggingen. 

Dette gjelder både offentlige tilfluktsrom, der ansvaret ligger hos kommunen, men også krav om 
tilfluktsrom i private bygg. Det er Sivilforsvaret som har ansvar for tilsyn med tilfluktsrommene, 
og i Fauske kommune er det registrert følgende tilfluktsrom: 

BELIGGENHET ANT. PLASSER 

Finneid nærmiljøsenter 400 
Fauske VG.sk (Gymnaset) 450 
Tareveien 7 177 
Private tilfluktsrom fordelt på 26 bygg 2037  
Totalt 3064 plasser 

2.11. Beredskapsressurser i Fauske kommune 
RESSURS BELIGGENHET 

Fauske lennsmanskontor Fauske 
Salten brann Fauske og Sulitjelma 
HV Fauske 
Sivilforsvaret (Fredsinnsatsgruppe, personell, Radiaclag Fauske 
Salten IUA Bodø/ Fauske 
Fauske røde kors Fauske 
Fauske omsorgberedskapsgruppe (Fauske- og Sulitjelma sanitetsforening) Fauske 

 
I tillegg til ressursene som fremkommer i oversikten finnes det flere organisasjoner som 
kommunen ikke har vært i kontat med i utarbeidelse av denen analysen, men som likevel vil være 
viktige aktører innenfor beredskap. Nærmere oversikt vil finnes i kommunens overordnede 
beredskapsplan. 
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3. METODE OG PROSESS 

3.1. Innhold, metode og prosess 
Arbeidet med helhetlig ROS har i stor grad skjedd parallelt med utarbeidelse av ROS-Salten, som 
har blitt utarbeidet gjennom prosjektmidler i løpet av 2017. 
I arbeidet med ROS for Fauske kommune, er det tatt spesielt hensyn til hvilke områder som er 
tatt med i ROS-Salten, men også i FylkesROS Nordland. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i 2014 «Veileder for helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene». Det er denne metodebeskrivelsen som ligger til 
grunn for utarbeidelse av ROS Salten, og den samme malen er valgt for arbeidet med 
risikovurdering i helhetlig ROS for Fauske kommune.  
Veilederen tar utgangspunkt i å analysere av konkrete scenarioer, hvor en bestemt uønsket 
hendelse inntreffer på et bestemt sted. Den helhetlige ROS-analysen for Fauske kommune er gjort 
med hensyn til enkelthendelser og ikke at flere hendelser kan inntreffe samtidig. 

De 12 valgte scenarioene som inngår i analysen er hendelser som går over kommunens kapasitet 
til håndtering ved hjelp av ordinære rutiner og redningstjeneste, samtidig som scenarioene er 
realistiske og synliggjør eksisterende og fremtidige risikofaktorer i regionen. 

Det er forsøkt å gi et så helhetlig og uttømmende bilde over risiko og sårbarhet som mulig, men 
dette har vært utfordrende da noe av informasjonen om sårbarheten er gradert/unntatt 
offentlighet. 

3.2. Prosess 
Prosjektgruppen for utarbeidelse av helhetlig ROS har bestått av Rådmann, kommunalsjefer og 
ordfører. Kommunens beredskapsleder har hatt ansvar for prosjektgjennomføringen. 
I prosessen har det gjennom flere møter med interne- og eksterne ressurser blitt gjort 
tverrfaglige vurderinger inn i prosessen. 
I tillegg har prosjektleder søkt veiledning og fått innspill hos relevante aktører fra næringsliv og 
andre offentlige etater. 
Politi, brannvesen, HV, Sivilforsvar, Røde Kors og kraftleverandør har vært noen av de viktige 
bidragsyterne i prosessen. Analysen har før politisk behandling vært til høring hos alle enheter 
internt i kommunen og hos eksterne bidragsytere. 

3.3. Sårbarhet 
Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en 
uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at en 
hendelse har inntruffet. I vurdering av kommunens sårbarhet har vi vurdert: 

 Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt som følge av de uønskede hendelsene vi 
har valgt?  

 Hvilke konsekvenser vil bortfall av funksjonen ha for andre kritiske samfunnsfunksjoner? 

3.4. Kritiske samfunnsfunksjoner 
Grunnleggende kritiske samfunnsfunksjoner som er hensyntatt i vurdering av risiko og 
sårbarhet: 

 Forsyning av mat og drikke 
 Ivaretakelse av behov for husly og varme 
 Forsyning av energi  
 Forsyning av drivstoff 
 Tilgang til elektronisk kommunikasjon  
 Forsyning av vann og avløpshåndtering  
 Fremkommelighet av personer og gods  
 Oppfølging av særlig sårbare grupper  
 Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
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 Nød- og redningstjeneste 
 Kommunens kriseledelse og krisehåndtering  

3.5. Sannsynlighet 
Vurdering av sannsynlighet er en viktig faktor i vurdering av hvilke skadereduserende tiltak en 
bør prioritere. Følgende sannsynlighetskategorier er benyttet i risikoanalysen: 

Kategori Forklaring Beskrivelse Sannsynlighet pr år Tidsintervall 

5 
Svært høy 
sannsynlighet  

Meget god grunn til å 
forvente 

> 10 % 
Oftere enn 1 gang i løpet 
av 10 år 

4 Høy sannsynlighet  Det er grunn til å forvente 2-10 % 
1 gang i løpet av 10 til 50 
år  

3 
Middels 
sannsynlighet  

Det er like sannsynlig 
som usannsynlig 

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

2 Lav sannsynlighet  
Det er liten grunn til å 
forvente 

0,1-1 % 
1 gang i løpet av 100 til 
1000 år  

1 
Svært lav 
sannsynlighet  

Det er svært liten grunn 
til å forvente 

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

3.6. Konsekvenser 
Konsekvenstyper som er verdier som samfunnet må beskytte for å ivareta befolkningens 
sikkerhet og trygghet. 

SAMFUNNSVERDI KONSEKVENSTYPER 

Liv og helse 

Dødsfall 

Alvorlig skadde 

Skader og sykdom 

Stabilitet 

Påkjenninger i dagliglivet 

Sosiale og psykologiske reaksjoner 

Kommunal tjenesteproduksjon 

Natur og miljø 
Langtidsskader på naturmiljø 

Langtidsskader på kulturmiljø/kulturminner 

Materielle verdier Økonomiske tap 

Informasjonssikkerhet  

Tap av omdømme 

Tap av personlig integritet 

3.7. Konsekvenskategorier 
I vurdering av konsekvens er disse tilpasset Fauske kommune, noe som vil medføre at samme 
hendelse vil kunne få en annen konsekvens i en annen kommune. 

KATEGORI FORKLARING 

5 Svært store 
4 Store 
3 Middels 
2 Små 
1 Svært små 

3.8. Overførbarhet 
I arbeidet med risikovurdering av valgte scenarioer, har det vært viktig å gjøre en vurdering av 
hvorvidt de ulike hendelsene også har relevans innenfor andre områder i kommunen, eller til 
tilsvarende hendelser. 

Det er i flere av de vurderte hendelsene valgt et «verstefallscenario» for å øke graden av 
overførbarhet til andre relevante hendelser. 
I risikovurderingen er overførbarhet kategorisert i HØY og LAV. 
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3.9. Styrbarhet 
Kan kommunen kontrollere/styre risikoen tilknyttet en hendelse?  
Hvilke tiltak kan gjøres for å redusere sannsynligheten og/eller konsekvenser av en hendelse?  
I risikovurderingen er følgende kategorier benyttet for å klassifisere styrbarhet: 

KATEGORI FORKLARING 

Høy Kommunen kan kontrollere/styre 
Middels Kommunen kan påvirke 

Lav Kommunen kan ikke påvirke eller styre 

3.10. Usikkerhet  
Det er knyttet usikkerhet til resultatene av analysene som er gjennomført. 
Usikkerheten er blant annet knyttet til hvorvidt, og når en hendelse vil inntreffe, samt hva 
konsekvensene av hendelsene vil bli. 
I analysene av scenarioene er det utført usikkerhetsvurderinger tilknyttet sannsynligheten, 
konsekvenser og sårbarhetsvurderinger underveis, og er oppsummert ved hjelp av fargekode 
Den samlede usikkerheten for hver enkelt analyse er vurdert som høy hvis svaret er «nei» på et 
av de følgende spørsmålene:  

 Er relevante data og erfaringer tilgjengelige?  
 Er hendelsen/fenomenet som vurderes godt forstått?  
 Er deltakerne enige?  

3.11. Konsekvens 
Konsekvensene av en uønsket hendelse er gradert i 5 kategorier, der målet er å skille de ulike 
hendelsene fra hverandre i alvorlighetsgrad. 
Hvilke verdier en legger i kategoriene, vil variere fra kommune til kommune, og større kommuner 
vil som regel ha større akseptverdier enn mindre kommuner. Inndeling i konsekvenskategorier er 
tilpasset Fauske kommune, og følgende verdier er valgt for Fauske kommune. 

Kategori Dødsfall Skader og sykdom 
1 >3 <20 
2 2 10-20 
3 1 5-10 
4 0 3-5 
5 0 <3 

 

3.12. Høring 
Høringsutkast for «ROS Fauske» ble 23.02.2018 sendt alle interne enheter og eksterne som har 
bidratt i prosessen med høringsfrist 03.04.2018. 
 
Følgende var mottakere av høringsutkastet:  

 Alle interne enheter i Fauske kommune 
 Bane NOR  
 Nordland sivilforsvarsdistrikt 
 Politiet 
 Statens vegvesen 
 SKS Produksjon 
 ISE  
 Heimevernet 
 Fauske Røde kors 
 Bodø kommune 
 Fauna 
 Wenberg fiskeoppdrett 
 Salten brann 



 

S
id

e
1
8
 

Følgende har levert kommentarer til planen: 
 Bane Nord 
 Fauske kommune ved kommunalsjef for oppvekst og kultur 

 
Ut fra tilbakemelding fra Bane Nord, er kommunens mulighet til å påvirke skader knyttet til bane 
større enn hva som var angitt i utkastet. Bane Nord påpeker at kommunen har plikt og mulighet 
til å ta hensyn til jernbane i sine reguleringsplaner for nærliggende områder. Styrbarhet er derfor 
endret fra lav til middels. 

Oppvekst og kultur har gitt tilbakemelding om feil oppgitte tall i forhold til antall elever og 
private barnehager. Dette er korrigert. 
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4. RISIKOVURDERINGER 

4.1. Valg av hendelser 
I Risiko- og sårbarhetsanalysen for Fauske kommune er det gjort et utvalg av 12 alvorlige 
hendelser som er sannsynlig kan inntreffe i Fauske kommune, og det er utarbeidet en matrise 
som viser hvilken sannsynlighet det er for at hendelsen inntreffer, satt opp mot konsekvensene 
dersom den inntreffer. 
Utvalg av hendelser er gjort med bakgrunn i lokalkunnskap, erfaringer, eget planverk, og innspill 
fra interne og eksterne. I vurderingen av hvilke hendelser som er tatt med, er det også tatt hensyn 
til hvilke scenarioer som er tatt med i ROS-Salten og i fylkesmannens ROS. 
Analysen skal gi et oversiktsbilde over sannsynlig risiko og sårbarhet i kommunen knyttet til de 
valgte hendelsene, men valg av scenarioer er også basert på overførbarhet til andre typer 
hendelser. 

Noen hovedpunkter som har vært med i valg av hendelser: 

 Samfunnet er blitt mer komplisert og uoversiktlig 
 Generelt økt trusselbilde mot Norge (terror, IT) 
 Økt avhengighet av strøm, teknologi og infrastruktur 
 Fauske – et knutepunkt for vei- og jernbane 
 Sentrumsnære oppdrettsanlegg 
 Risikoutsatt for leirskred 
 Sårbarhet knyttet til Sulitjelma (vassdrag, infrastruktur og ras) 
 Klimaendringer 

4.1.1. HENDELSER I ROS-SALTEN OG FYLKESROS NORDLAND 
I valg av hendelser i denne analysen, er det tatt hensyn til scenarioer i ROS-Salten og FylkesROS 
Nordland. Denne analysen må derfor ses i sammenheng med disse, og noen av hendelsene vil til 
en viss grad være sammenfallende. 

Følgende scenarioer er tatt med i ROS-Salten: 

NATURHENDELSER STORE ULYKKER TILSIKTEDE HENDELSER 

Ekstremvær med langvarig 
strømbrudd 

Utslipp av farlige stoffer Terrorangrep mot stort 
arrangement 

Skred og flom Styrt av satellitt med radioaktivt 
materiale 

Bortfall av eKom 

E.coli utbrudd Skipsulykke utenfor Kunna Hacking av kommunale IKT-
systemer 

Pandemisk influensa Akutt forurensning i Vestfjorden  
 Togulykke ved Kvenfloget  

 

Følgende scenarioer er tatt med i FylkesROS Nordland: 

NATURHENDELSER STORE ULYKKER TILSIKTEDE HENDELSER 

Ekstremvær med langvarig 
strømbrudd i Lofoten 

Gassutslipp ved 
storulykkevirksomhet 

Terrorangrep i Nordland 

Kvikkleireskred i Fauske Skipsforlis utenfor Vega Alvorlig voldshendelse i 
utdanningsinstitusjon 

Fjellskred i Nordland Atomulykke utenfor 
Helgelandskysten 

Sikkerhetspolitisk krise i Nord 

Stormflo og flom i Mosjøen Tunnelbrann på E6 gjennom Sørfold  
Influensaepedimi   

 

4.2. Scenariokategorier 
4.2.1. NATURHENDELSER.  

På nasjonalt plan har Direktorat for sivilt beredskap (DSB) sagt at naturutløste hendelser i form 
av ekstremvær flom og ras trolig vil utgjøre den største utfordringen i samfunnssikkerhets-
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arbeidet i tiden fremover. Et økt fokus på klimatilpasning i planprosesser i kommunene, vil være 
viktig for å redusere konsekvensene av slike hendelser. 
Følgende naturhendelser er valgt: 
 

 Langvarig bortfall av strøm 
 Oversvømmelse og leirskred 
 Stein- og sørpeskred 
 Brudd på hovedvannledning 

4.2.2. STORE ULYKKER 
Fauske sentrum er knutepunkt for både vei- og bane, der begge passerer sentrumsnært og går 
gjennom store deler av kommunen. Det er naturlig å ha med scenaroier knyttet til vei- og bane i 
vår risikovurdering, og valgte scenarioer har overførbarhet til andre typer hendelser som kan 
medføre mange skadede og behov for evakuering. Følgende scenarioer på store ulykker er valgt: 

 Trafikkulykke med farlig gods 
 Togavsporing med gasslekkasje 
 Skolebussulykke 
 Brann i sykehjem 

4.2.3. TILSIKTEDE HENDELSER 
Tilsiktede hendelser skiller seg fra andre typer hendelser ved at de er forårsaket av en aktør som 
handler med hensikt. Dette er hendelser hvor forutsetningene kan endre seg raskt og forutsetter 
en annen tilnærming til sannsynlighet.  

Det siste tiåret har trusselen for å bli offer for uønskede tilsiktede handlinger økt betraktelig. 
Ondsinnede villede handlinger som terrorisme, hacking, ekom-angrep og sabotasje kan gjøre stor 
skade på verdiene og tjenesteproduksjon i en kommune, og for samfunnet generelt. Det er 
vanskelig å velge relevante scenarier, men likevel viktig å ha med et utvalg hendelser som har 
stor overførbarhet i forhold til konsekvens og hvilke utfordringer kommunen vil stå overfor. 
Følgende scenarioer på tilsiktede hendelser er valgt: 

 Terrorangrep mot skole 
 Cyberangrep mot ekom 
 Hacking av IT-systemer 
 Forurensning av drikkevann 
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5. SENARIO 1- LANGVARIG BORTFALL AV STRØM 

5.1. Scenariobeskrivelse 
«I forbindelse med langvarig og kraftig uvær skjer blant annet en rekke lynnedslag som slår ut 
sentrale komponenter, noe som medfører brudd på strøm, tele- og data i hele Salten. Vind- og 
lynskader fører til strømbrudd ved installasjoner knyttet til mobilnett. 
Hendelsen skjer i januar med temperaturer ned mot -5 og vindkast opp storm styrke.  
Uværet pågår i tre dager. Værforholdene hindrer reparasjon av systemene, og totalt er kommunen 
uten strøm, fasttelefon, mobil- og datatilgang i 4 døgn sammenhengende. 
Satellittelefoner er ikke berørt av hendelsen» 

5.2. Sammenlignbare hendelser  
Mange scenarioer, spesielt knyttet til natur- og tilsiktede hendelser, vil kunne medføre brudd på 
strøm, tele og data i kortere eller lengre perioder. Ofte vil dette være momenter som kommer 
som tillegg til en annen hendelse, men som i seg selv får store konsekvenser for samfunnet. 

5.3. Årsaker  
 Sentrale installasjoner som leverer strøm, data, telefoni og mobilnett kan settes ut av 

funksjon av lynnedslag, ras, flom, kulde, snø og vind. 
 Sterk vind og ras fører til fysisk skade på sentrale teleinstallasjoner og infrastruktur i 

strømnett. 
 Langvarige strømbrudd medføre mangel på backup-strøm hos leverandører av tele- og 

datasystemer. 
 Alle føringsveier av strøm inn til kommunen kan slås ut av vind, ras- og lynskader 
 Tilsiktede hendelserr 

5.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Satellittelefoner lokalisert i Valnesfjord, sentrum og Sulitjelma. 
 Apparater tilknyttet nødnett (kommer på plass februar 2018) 
 Tilgang til prosedyrer og beredskapsplaner i papirformat 
 Nødstrøm knyttet til helsetun og administrasjonsbygg (beredskapsrom og IT-rom) 
 Evakueringslokale dekket av nødstrøm (administrasjonsbygget) 
 Evakueringsplan med oversikt over bygg dekket av nødstrøm som vil kunne benyttes i en 

nødsituasjon. 
 Beredskapsplaner hos SKS ig ISE. 

5.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som middels og hendelsen forventes å inntreffe en gang i løpet av 
50 – 100 år. 

 Prognoser tilsier økt sannsynlighet for kraftigere-, og hyppigere tilfeller av ekstremvær 
 Fasttelefon og data leveres mange plasser gjennom det samme stamnettet. 
 Liten UPS-kapasitet på sentrale tele-/datasystemer og nødkommunikasjon. 

5.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «LANGVARIG BORTFALL AV STRØM» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende 
kritiske samfunnsfunksjoner: 

 Manglende mulighet til varsling av nødetater 
 Tjenestenivå vil bli vesentlig redusert i kommunene  
 Transport vi stoppe opp på grunn av manglende tilgang til drivstoff og ladding av stadig 

flere EL-kjøretøy 
 Kommunen eller nødetater vil ikke kunne sende ut befolkningvarsling 
 Redusert tilgang til drivstoff for nødaggregater 
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 Stengte skoler- og barnehager. Arbeidstakere må ha tilsyn med egne barn, og vil ikke 
kunne være forhindret fra å stille på jobb 

5.7. Sårbare grupper 
Kraftleverandør kan ikke bistå med nødstrøm som kan dekke kommunens behov ved langvarige 
strømbortfall. Kommunen vil bli utfordret på å sikre varme til mottakere av hjemmebaserte 
tjenester og sårbare grupper generelt. 
For enkelte vil eneste alternativ være evakuering til bygg dekket av nødstrøm 

5.8. Forsyning av mat og medisiner  
Leveranse av mat medisiner o.l vil stoppe opp/ bli ressurskrevende. Leverandører vil etablere 
nødløsninger for manuell håndtering av bestillinger/ rekvisisjoner for å kunne dekke kutte 
behov. 

5.9. Forsyning av vann og avløpshåndtering 
Vann og avløp er avhengig av strøm, men er i all hovedsak dekket av nødstrøm. Det vil likevel 
kunne være noen abonnenter som vil mangle vanntilførsel ved langvarig bortfall av strøm. 

5.10. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 
Ved langvarig bortfall av strøm vil kriseledelsen blant annet utfordres på: 

 Begrensede kommunikasjonsmuligheter 
 Manglende tilgang til å hente og gi informasjon 
 Begrensede muligheter til samhandling med andre etater og interne ressurser 
 Manglende tilgang til dataverktøy 

5.11. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
Publikums tilgang til alle typer helsetjenester vil etter relativt kort tid være svært redusert.  
I utgangspunktet er ikke noen av dagens kommunikasjonsløsninger rustet for å være i drift etter 
6-9 timer uten strøm, heller ikke nødnett. Det vil skape en utfordrende situasjon med tanke på å 
få kontakt med nødetatene og kommunen. 
I en krise vil det erfaringsmessig søkes lokale løsninger som vil holde i drift viktige og kritiske 
tjenester, men dette vil være avhengig av årsak, ressurstilgang, værforhold o.l.  
Mangel på nødstrøm knyttet til kommunens lokaler for institusjon, legevakt og hjemmetjenester 
vil føre til en krevende situasjon for helse- og pleiepersonell med manglende tilgang til 
dataverktøy, medisinsk utstyr og oppvarmede lokaler. 

5.12. Konsekvensvurdering  
Langvarig bortfall av strøm er et av de scenarioer som vil få store konsekvenser samtidig som det 
er relativt høy sannsynlighet for at hendelsen kan oppstå. 
Manglende mulighet til å få varslet nødetater vil raskt kunne medføre tap av liv. 
Hendelsen vil ramme alle områder i samfunnet som er basert på tilgang til strøm, data og tele, og 
for mange vil det raskt bli utfordrende å få dekket grunnleggende behov for mat, varme, drivstoff, 
medisiner etc. 

5.13. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Utvide nødstrømkapasitet på helsetunet.  
 Etablere nødstrøm i administrasjonsbygget. 
 Kartlegging over nødstrømsagregat som finnes i kommunen 
 Liste over private lokaler dekket av nødstrøm – avtale om disponering i krisetilfeller 
 Inngå samarbeidsavtale med lokale radioamatører om bruk av VHF-nett. 
 Avtale med bønder/ fiskeoppdrett og andre som i en nødsituasjon kan levere drivstoff til 

nødagregater, nødetater og hjemmetjeneste.



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

LANGVARIG BORTFALL AV STRØM 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

      En gang i løpet av 50-100 år 
 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       Får ikke varslet nødetater 

Alvorlig skadde      Får ikke varslet nødetater 

Skader og sykdom       Får ikke varslet nødetater 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Mangel på mat, medisin 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Manglende 
kommunikasjonsmuligheter 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     Mangel på strøm 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme       

Tap av personlig integritet      
Mangel på tilgang til 
informasjon 

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

      

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap      Manglende mulighet til å varsle 
skader under utvikling 

Samlet vurdering av konsekvens       
 

  

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Ja -  spesielt i perioder med lav temperatur, og for beboere uten alternative varmekilder 
Usikkerhet  Lav Har relevante og tidsnære eksempler på kommuner utsatt for lignende scenarioer. 

Styrbarhet  Middels 
Leveranse av strøm, tele og data er basert leverandørs evne til å finne alternative forsyningsveier.  
Etablering av robuste interne datanett og tilstrekkelig nødstrøm kan i stor grad sikre tilgang til viktige fagapplikasjoner. 

Overførbarhet  
Mange scenarioer, spesielt knyttet til natur- og tilsiktede hendelser, vil kunne medføre brudd på strøm, tele og data i kortere eller lengre perioder. Ofte 
vil dette være momenter som kommer som tillegg til en annen hendelse, men som i seg selv får store konsekvenser for samfunnet. 
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6. SENARIO 2 - OVERSVØMMELSE OG LEIRSKRED 

6.1. Scenariobeskrivelse 
«Det er mandag formiddag i slutten av mars. Etter en periode med kulde og ekstremt mye snøfall, 
kommer et værskifte med mildvær og kraftig nedbør. På litt over et døgn blir det opptil 12 grader 
varmere flere steder i kommunen. Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremværvarsel om 
sørvestlig storm med vindkast oppi orkanstyrke i kastene, kraftige regnbyger, og det meldes om fare 
for lokalt store nedbørsmengder, snøskredfare og stormflo. NVE har sendt ut melding om flom på 
rødt nivå for hele Salten, og skredfaren ventes som 4 – stor. 
Like etter kl. 13 når et ekstremt regnvær store deler av Salten, og ved flere målestasjoner i regionen 
blir det rapportert om nedbørsrekorder (120 mm nedbør på 24 timer). Hendelsen fører til lokale 
oversvømmelser i Fauske, og overvanns-systemet blir sprengt. 
Det er stor fare for isgang og ispropper i elver og det kommer etter hvert inn melding om vann i 
kjellere. Det er stor fare for overbelastning på dammer som er dimensjonert for 500-årsflom. 
Klokken 18  går det et begrenset leirskred i øvre Krokvollveien (Kleiva) og et hus får betydelige 
setningsskader. 
Ekstremværet/uværet varer i 27 timer, og værmeldingen for de kommende 3 dagene viser fortsatt 
store nedbørsmengder i form av regn» 

6.2. Sammenlignbare hendelser  
Fauske kommune har flere områder definert med høy risiko og sannsynlighet for leirskred. 

Generelt økt fare for værsituasjoner som vil kunne medføre hendelser der konsekvensene er 
sammenlignbare med scenarioet som er beskrevet.  
En av konsekvensene av scenarioet er stort behov for evakuering av mange personer, noe som vil 
være sammenlignbart for flere andre typer scenarioer. 

6.3. Årsaker  
 Manglende kapasitet i avløpssystem for slike ekstreme nedbørsmengder. 
 Området i Kleiva er risikoområde for leirskred. 
 Vannmasser fører med seg greiner, stein o.l som tetter til avløp, bekker og overløp.  

6.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Enhet VVA har opprettet vassdragsteknisk ansvarlig (ekstern konsulent) til å vurdere 

faren for dambrudd ved Stengvann.  
 Kvikkleierkartlegging for Fauske gjennomført i 2009 
 SKS har egne planverk for flomhendelser. 

6.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som høy og hendelsen forventes å inntreffe i løpet av 10-50 år. 
Hovedårsak er prognoser som viser generell økt hyppighet for ekstremvær. 

6.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «OVERSVØMMELSE OG LEIRSKRED» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende 
kritiske samfunnsfunksjoner: 

 Evakueringsbehov for stort antall personer 
 Vanskelig å avgrense evakueringsområde 
 Avhengig av vurdering av fagpersonell (geolog). Dette vil trolig ta tid hvis mange er 

rammet av et ekstremvær 
 Ukjent status på kommunens dammer i forhold til hva de er bygget for å tåle. 
 Stenging av barnehage/skole ved tap av vanntilførsel. 
 Ved forurensning av vann vil det være behov for drikkevannsforsyninger 
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 Behov for forpleining av barn som ikke kan hentes i barnehage/ skole hvis redusert 
fremkommelighet langs veier. 

 Redusert fremkommelighet for ansatte til å kunne stille på jobb. 

6.7. Sårbare grupper 
Redusert fremkommelighet vil kunne skape utfordringer for hjemmetjeneste og nødetater. 
Pleietrengende som bor hjemme og er avhengig av daglig tilsyn vil være en spesielt sårbar 
gruppe. 

6.8. Avløpshåndtering 
Kommunens avløpssystemer er ikke dimensjonert for ekstreme nedbørsmengder og VVA vil 
måtte bruke mye ressurser til å håndtere overvann, holde avløp åpne og skape midlertidige 
løsninger for å redusere risiko for flomskader. 

6.9. Konsekvensvurdering  
Leirskred og eventuelt dambrudd vil ha stor sannsynlighet for skade på person og fare for tap av 
liv. Skade på bygning og naturskade vil kunne få store samfunnsmessige og økonomiske 
konsekvenser, og et skadeomfang som vil ta langt tid å gjenopprette. 

6.10. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Utarbeidelse av evakueringsplaner knyttet til flom- og rasutsatte områder i kommunen. 
 Etablere løsning for befolkningsvarsling (varsler alle innenfor et geografisk område) 
 Iverksetter tiltak i form av døgnvakt ved å bemanne alle bekkeinntak.  

Utarbeidelse av risikovurdering for dambrudd ved Stengvann hos vassdragsteknisk ansvarlig. 
Vurdere behov for å utarbeide evakueringsplan for beboerne nærmest demningen i Vatnbygd. 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

OVERSVØMMELSE OG LEIRSKRED 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

    
 

 En gang i løpet av 10-50 år 
  

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       
I tilfelle leirskred eller 
dambrudd 

Alvorlig skadde      I tilfelle leirskred eller 
dambrudd 

Skader og sykdom        I tilfelle leirskred eller 
dambrudd 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Redusert fremkommelighet 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Frykt og usikkerhet 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     Redusert fremkommelighet 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme      Kjent risiko 

Tap av personlig integritet       

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

      

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap       

Samlet vurdering av konsekvens       
 

 

I tilfelle leirskred eller 
dambrudd vil scenarioet kunne 
få store menneskelige og 
materielle konsekvenser 

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Ja  
Usikkerhet  Middels Manglende kompetanse til vurdering av geologiske forhold. Stor usikkerhet ang. sårbarhet knyttet til kommunale dammer 

Styrbarhet  Middels 
Kommunens arealplan og risikovurdering av skredutsatte områder. Risikovurdering og beredskapsplaner knyttet til VA. 
Tidlig befolkningsvarsling til flom- og skredutsatte beboere. 

Overførbarhet  Beskrevet scenario har stor overførbarhet til andre typer hendelser som vil medføre behov for befolkningsvarling og evakuerin g 
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7. SENARIO 3 - STEIN- OG SØRPESKRED 

7.1. Scenariobeskrivelse 
«I forbindelse med ekstremvær med store nedbørsmengder i form av sludd, regn og vind opp i orkan 
styrke, så går det et stort stein- og sørpeskred på østsiden av Hårskolt-tunnelen i Sulisdalen. 
Skredet går en tirsdag kl 13.30 i mars måned og tar med seg vegfyllingen i en bredde på ca 50 
meter. Området som er rammet har ikke mobildekning, og blir avsperret i påvente av geolog. 
Statens vegvesen estimerer at veien vil være stengt i minst 24 timer» 

7.2. Sammenlignbare hendelser  
Sulitjelmasamfunnet er utsatt for å kunne bli isolert i flere tenkte scenarioer. Utfjordinger 
beskrevet i dette scenarioet vil være overførbar til andre hendelser som medfører isolasjon av 
Sulitjelma. 

7.3. Årsaker  
Oppstår på grunn av frostsprenging avløst av mildvær og store nedbørmengder med våt og tung 
sne. Det er tidligere registrert ras i beskrevet område. 

7.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Satellittelefoner lokalisert i Valnesfjord, sentrum og Sulitjelma. 
 Apparater tilknyttet nødnett (kommer på plass februar 2018) 

7.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som høy og hendelsen forventes å inntreffe i løpet av 10-50 år. 

 Scenarioet er beskrevet i et område som er på eksisterende skredkart fra Statens 
vegvesen. 

 Det har tidligere gått skred her. 

7.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «STEIN- OG SØRPESKRED» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende kritiske 
samfunnsfunksjoner: 

 Manglende tilgang til helse- og omsorgstjenester Redusert tilgang for nødetater. 
 Ingen omkjøringsmuligheter vil medføre isolasjon av Sulitjelma-samfunnet. Ved dårlige 

værforhold kan tilgang via helikopter også være forhindret. Da vil en ikke kunne yte noen 
form for bistand fra nødetater. 

 Omsorg for barn hvis foreldre ikke kommer seg forbi rasområde eller hvis foreldre er 
direkte berørt av skredet. 

 Transport forbi rasområdet for yrkestrafikk og pendling til/fra jobb og skole.  
 Området har svært dårlige dekningsforhold for mobil og nødkommunikasjon. 

7.7. Sårbare grupper 
Redusert fremkommelighet vil kunne skape utfordringer for hjemmetjeneste og nødetater. 
Pleietrengende som bor hjemme og er avhengig av daglig tilsyn vil være en spesielt sårbar 
gruppe. Begrenset tilgang til medisiner for hjemmetjenestens klienter kan bli en utfordring ved 
langvarig stenging av veiforbindelse. 

7.8. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
Publikums tilgang til alle typer helsetjenester og nødetater vil være svært redusert i tidsrommet 
veiforbindelse er stengt. 
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7.9. Konsekvensvurdering  
Største konsekvens ved langvarig avstenging av vei til Sulitjelma er manglende tilgang for 
nødetater i perioden veien blir avstengt. Eneste alternativ er helikoptertransport, som i ekstreme 
værsituasjoner også kan være forhindret 

Strøm og infrastruktur er i de fleste områder langs denne traseen ikke lokalisert langs vei og vil 
normalt ikke bli rammet av skredet som er beskrevet. 

Forstyrrelser i dagliglivet vil først og fremst berøre de som pendler langs veien, og spesielt de 
som har barn som går på skole på Fauske, eller der foresatte til barn på skolen har sitt 
arbeidssted på Fauske. 

7.10. Forslag til risikoreduserende tiltak  
Forbedre mobildekning langs trase mellom Moen og Sulitjelma. 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

STEIN- OG SØRPESKRED 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

    
 

 En gang i løpet av 10-50 år 
  

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       
Ingen, eller begrenset tilgang 
for nødetater. 

Alvorlig skadde      
Ingen, eller begrenset tilgang 
for nødetater. 

Skader og sykdom     
 

 
Ingen, eller begrenset tilgang 
for nødetater. 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Isolasjon 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Manglende 
kommunikasjonsmuligheter 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     
Manglende 
kommunikasjonsmuligheter 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme       

Tap av personlig integritet       

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

     Lite sårbart område 

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap       

Samlet vurdering av konsekvens         

Kan ikke nås av nødetater i 
perioden veien blir avstengt. 
Strøm og annen infrastruktur 
vil normalt ikke bli rammet. 
Forstyrrelser i dagliglivet for 
pleietrengende og pendlere. 

Behov for befolkningsvarsling  Ja. Det vil også varsles via trafikkmeldinger på radio 
Behov for evakuering  Nei 
Usikkerhet  Lav Har hatt tilfeller der veiforbindelse til Sulitjelma har vært stengt 
Styrbarhet  Liten Fylkesvei 
Overførbarhet  Andre hendelser som kan medfører isolasjon av sulitjelma. 
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8. SENARIO 4 - BRUDD PÅ HOVEDVANNLEDNING 

8.1. Scenariobeskrivelse 
«I forbindelse med store nedbørmengder over flere dager går et leir- og jordskred nedenfor 
hovedinntak for drikkevann ved Helskog vannanlegg. Skredet går kl 06:00 en onsdag i mars, og VVA 
varsles via SD-alarmsystem» 

8.2. Sammenlignbare hendelser  
Scenarioet er sammenlignbart med mange typer hendelser som medfører langvarig brudd på 
vannforsyning. 

8.3. Årsaker  
Ekstremvær utløser skred i et område som fra før ikke er kartlagt som spesielt skredutsatt. 

8.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
Beredskapsplan for vannforsyning. 
Vanntank i beredskap for transport av drikkevann fra annet vannverk.  

8.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som middels og hendelsen forventes å inntreffe i løpet av 50-100 
år.Prognoser varsler hyppigere ekstremvære som vil kunne medføre utvasking og ras også i 
områder som tidligere ikke har vært definert som rasutsatte. 

8.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «BRUDD PÅ HOVEDVANNLEDNING» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende 
kritiske samfunnsfunksjoner: 

 Mangel på reserve forsyningskilde som dekker Valnesfjord. 
 Manglende vann gir generelt redusert brannberedskap. 

8.7. Sårbare grupper 
Distribusjon er basert på at de berørte selv kan hente vann. Pleietrengende vil få økt behov for 
bistand fra hjemmetjeneste eller andre. 

8.8. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
Brudd på vanntilførsel vil raskt medføre at tilbudet på helse- og omsorgstjenester ikke vil kunne 
opprettholdes ved legesenteret i Valnesfjord 

8.9. Konsekvensvurdering  
I tilfelle brann vil manglende tilgang til vann kunne medføre store konsekvenser. 
Utilgjengelig område vil medføre ressurskrevende reparasjonsarbeid, og for vannverket i 
Valnesfjord finnes det ingen muligheter for omkobling til alternativ vannkilde. 

 Stenging av barnehage og skole pga tap av vann 
 Indirekte konsekvens for tjenesteyting på andre områder ved at foreldre må være 

hjemme for å passe på egne barn. 
 Sårbare abonnenter må forsynes med vann fra kommunens vanntank. Krever at den 

berørte selv kan hente vann ved distribusjonssted. 

8.10. Forslag til risikoreduserende tiltak  
Etablere alternativ vannledningsforbindelse fra Fauske som kan benyttes ved manglende levering 
fra vannverket på Helskog. 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

LEIRSKRED MED BRUDD PÅ HOVEDVANNLEDNING 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

      En gang i løpet av 50-100 år 
 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall   
 

   
Manglende vann til 
brannbekjempelse 

Alvorlig skadde      
Manglende vann til 
brannbekjempelse. 

Skader og sykdom       
Hygiene og  Manglende vann til 
brannbekjempelse 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       
Ingen alternative vannkilder. Vil 
ta tid å etablere tilkjøring av 
vann 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

      

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     Skoler- og barnehager stenges 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme      Viktig tjeneste fra kommunen 

Tap av personlig integritet       

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

     Lite sårbart område 

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap      
Kostnader knyttet til reparasjon 
og distribusjon 

Samlet vurdering av konsekvens         
Reparasjonskostnader, redusert 
brannberedskap, stengte 
skoler- og barnehager 

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Nei 
Usikkerhet  Lav Har i nyere tid hatt tilfeller med brudd på vanntilførsel til deler av kommunen 
Styrbarhet  Lav Naturhendelse i område som ikke er definert som risikoutsatt 
Overførbarhet  Andre hendelser som kan medfører mangel på vann 
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9. SENARIO 5 - TRAFIKKULYKKE MED FARLIGE GODS 

9.1. Scenariobeskrivelse 
«Kl 14 på en fredag i slutten av mai velter en tankbil etter en unnamanøver i rundkjøringen mellom 
Shell og Esso på Fauske. Uhellet medfører lekkasje av 20m3 diesel og 53m3 bensin. Store mengder 
drivstoff renner ned mot havet via Sjøgata. Det er 18 grader, sol, og frisk bris fra nord» 

9.2. Sammenlignbare hendelser  
Scenarioet er sammenlignbart med hendelser knyttet til forurensning og som resulterer i en rask 
evakuering av mange mennesker. 

9.3. Årsaker  
Trafikkuhell i sterkt trafikkert område.  

9.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Evakueringsplan for Fauske kommune. 
 Salten IUA  

9.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som høy og hendelsen forventes å inntreffe i løpet av 10-50 år. 
Det fraktes daglig farlige stoffer gjennom sentrum knyttet til lokal industri, men hovedsakelig 
som gjennomfart langs E6/ R80. 

9.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «TREFIKKULYKKE MED FARLIGE GODS» vil berøre, og skape utfordringer, for 
følgende kritiske samfunnsfunksjoner: 

 Stor tetthet av mennesker og bedrifter i området. 
 Knutepunkt E6/ R80 
 Kort avstand til oppdrettsanlegg 
 Eksplosjonsfare som også vil kunne spre seg til to bensinstasjoner i umiddelbar nærhet. 

9.7. Konsekvensvurdering  
Store mengder drivstoff vil renne i avløp og i grunn. Det meste vil ende i sjø med relativt kort 
avstand til flere oppdrettslokasjoner. Høy temperatur bidrar til å øke brann- og eksplosjonsfaren. 
Evakueringsbehov vil kunne ramme store deler av sentrum. Dette vil også kunne gjelde lokaler 
for kommunens kriseledelse. 
Kommunens lokasjonsbaserte varsling vil begrense varsling kun til personer med bostedsadresse 
i området. 
Bensin og diesel er relativt flyktige materialer og hendelsen vil skape begrensede utfordring i 
forhold til generell forurensing og risiko for fiskeoppdrett. Lokale strømforhold vil med stor 
sannsynlighet begrense eller unngå at lokalt fiskeoppdrett blir berørt. 

9.8. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Etablere løsning for befolkningsvarsling basert på personer innenfor det geografiske 

området. 
 Evakueringsplan for alle kommunale bygg. 

 

 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

TRAFIKKULYKKE MED FARLIGE STOFFER 
SANNSYNLIGHET  Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 
    

 

 En gang i løpet av 10-50 år 
  

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall   
 

   Eksplosjonsfare 

Alvorlig skadde      Eksplosjonsfare, farlige gasser 

Skader og sykdom       Eksplosjonsfare, farlige gasser 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet        Avstengning og evakuering av 
sentrum 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Skadeomfang, evakuering, 
«krisescenario» 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

      

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme      Sentrumsnært 

Tap av personlig integritet       

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

     

Ukjent konsekvens for 
fiskeoppdrett. Erfaringsmessig 
store kostnader knyttet til 
forurensningssaker 

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap      

Kostnader knyttet til 
opprydding og opprensking av 
grunn og avløpsystem. Skade på 
oppdrettsanlegg 

Samlet vurdering av konsekvens       
 

 
Reparasjonskostnader, Stort 
skadepotensiale. Omfattende 
evakuering 

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Ja 
Usikkerhet  Stor Antall berørte, Vind blåser mot fiskeoppdrett, Grad av nedbrytbarhet for forurensning som når sjø. 
Styrbarhet  Lav Europavei/ Fylkesvei 
Overførbarhet   
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10. SENARIO 6- TOGAVSPORING MED GASSLEKKASJE  

10.1. Scenariobeskrivelse 
«Hendelsen skjer en tirsdag morgen kl 08:00, og det er +15 grader og vindstyrke 1 fra øst. En skade 
på togundergang i Rabbenveien fører til Togavsporing, der det slås hull på en tank med ca 4m3 
flytende ammoniakk.  
Det er ingen personskader som direkte resultat av selve avsporingen, men gasslekkasjen resulterer i 
en gass-sky av ammoniakk som sprer seg mot nedre Hauan boligområde (Ammoniakk er en fargeløs, 
giftig gass med stikkende lukt. Gassen er brennbar, men vanskelig å antenne. Ammoniakk er lettere 
enn luft. Væske som fordamper vil derimot danne en kald tåke som er tyngre enn luft og legger seg 
langs bakken. 
Ammoniakk er en base som virker etsende på slimhinnene. Ammoniakk fordamper raskt, og vil 
irritere luftrør og bronkier. Man må hoste og blir hes, med risiko for kvelning.)» 

10.2. Sammenlignbare hendelser  
Scenarioet er sammenlignbart med hendelser som vil medføre evakuering av et stort antall 
personer og varsling av alle mennesker innenfor et geografisk område. 

10.3. Årsaker  
Setningsskader/ sig i leirgrunn medfører skade på jernbanespor.  

10.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Evakueringsplan for Fauske kommune. 
 Salten IUA 
 Beredskapsplan Bane Nor 

10.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som middelsog hendelsen forventes å inntreffe i løpet av 50-100 år. 
Det transporteres daglig farlig gods via jernbane der trase går gjennom tettbefolkede områder 
flere steder i kommunen. 
Naturskader, tilsiktede hendelser og andre uforutsette utløsende faktorer gir en risiko for at 
avsporing kan skje. 

10.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «TOGAVSPORING MED GASSLEKKASJE» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende 
kritiske samfunnsfunksjoner: 

 Manglende oversikt over barn i området på vei til skole. 
 Usikkert hvor mange skolelever som vil kunne motta og forstå et evakueringsvarsel for 

området. 
 Lokasjonsbasert varsling går kun til de som har adresse innenfor definert område. Barn 

under 16 år mottar ikke varsel ved denne type varsling. Kommunen eller nødetater har pr 
i dag ikke tilgang til løsning for befolkningsvarsling. 

10.7. Konsekvensvurdering  
Et stort utslipp av Amoniakk vil kunne utsette et relativt stort antall mennesker for skader på 
slimhinner, øyne og hud. Ved innpusting av høye konsentrasjoner og/eller langvarig eksponering 
er det risiko for pustevansker, lungebetennelse og død. 
Avsporing, med bakgrunn i skader på konstruksjon, vil kunne medføre lengre stengning av 
togtrafikken. 

10.8. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Etablere løsning for befolkningsvarsling. 
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 Evakueringsplan for alle kommunale bygg.



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

TOGAVSPORING MED GASSLEKKASJE 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

      En gang i løpet av 50-100 år 
  

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       
Amoniakk kan medføre 
umiddelbar fare for store 
fysiske skader eller død 

Alvorlig skadde      
Amoniakk kan medføre 
umiddelbar fare for store 
fysiske skader eller død 

Skader og sykdom       
Amoniakk kan medføre 
umiddelbar fare for store 
fysiske skader eller død 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Evakuering av nærliggende 
område. 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Evakuering av nærliggende 
område. 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     
Pågang helsetjenester 
redusert fremkommelighet 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme       

Tap av personlig integritet       

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

     Fysiske skader etter avsporing 

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap      
Kostnader knyttet til 
opprydding og opprensking er 
kke kommunalt ansvar. 

Samlet vurdering av konsekvens       
 

 
Stort skadepotensiale. 
Omfattende evakuering. 

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Ja 
Usikkerhet  Stor Antall berørte 
Styrbarhet  MIddels Bane Nor er eier. Kommunen er ansvarlig i forhold til å ta hensyn til jernbane i sine reguleringsplaner for nærliggende områder.  
Overførbarhet  Hendelser som vil medføre evakuering av et stort antall personer og varsling av alle mennesker innenfor et geografisk område.  
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11. SENARIO 7 – TRAFIKKULYKKE MED SKOLEBUSS 

11.1. Scenariobeskrivelse 
«En mandag morgen i februar går et steinras med store steinblokker som treffer Fylkesvei 830 i 
Sjønstådalen. 
Skolebussen med 13 passasjerer blir truffet av raset og velter. 1 elev og sjåføren omkommer 
umiddelbart, 4 blir alvorlig- og 3 blir lettere skadet. Resten av passasjerene er fysisk uskadet etter 
hendelsen» 

11.2. Sammenlignbare hendelser  
Scenarioet er overførbart til flere typer hendelser der mange skoleelever er involvert. Dette er 
utfordrende hendelser med tanke på involverte sin alder og mange pårørende/ involverte. 
Scenarioet er sammenlignbart med hendelser som medfører kort- eller lengre isolasjon av 
Sulitjelma. 

11.3. Årsaker  
Frostsprengning og store temperaturvariasjoner kan være en typisk utløsende faktor.  
Det har tidligere gått ras i dette området. 

11.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
Området er risikovurdert som skredpunkt av Statens vegvesen. 

11.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som høy og hendelsen forventes å inntreffe i løpet av 10-50 år. 

 Endringer i klima som resulterer i mange og store temperatursvingninger-  og 
nedbørsmengder. 

 Skredutsatt område. 
 Skole- og rutebuss passerer daglig 

11.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «TRAFIKKULYKKE MED SKOLEBUSS» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende 
kritiske samfunnsfunksjoner: 

 Svært dårlig mobildekning i området kan begrense mulighet for varsling av nødetater 
 Tjenestenivå vil bli redusert i kommunene ved stenging av vei til Sulitjelma 
 Ingen omkjøringsvei medfører isolasjon av Sulitjelma 
 Hendelse der det er sannsynlig at kun barn må gjøre førstehjelpstiltak, varsle og 

organisere skadested før eventuelt andre kommer til. Ekstra utfordrende om det skjer i 
område uten mobildekning. 

 Vil kunne ta tid før en får gjort en vurdering av rasfare. Risiko for hjelpearbeidet og 
forhindrer rydding av vei. 

11.7. Sårbare grupper 
Scenarioet involverer barn som er en sårbar gruppe. 
Stenging av vei over lengre periode vil kunne medføre manglede mulighet til å levere 
omsorgstjenester til beboere i Sulitjelma, og en stengning vil også begrense mulighet for 
nødetater til å yte bistand overfor skadested. Avhengig av helikoptertransport. 

11.8. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
Publikums tilgang til alle typer helsetjenester vil, mens veien er stengt, være redusert. 
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11.9. Konsekvensvurdering  
 Svært sårbar gruppe involvert 
 Mange pårørende og indirekte involverte vil medføre en ressurskrevende situasjon for 

kommunen både under og etter selve hendelsen. 
 Hendelse vil utfordre kommunen på omdømme i forhold til sikker skolevei og manglende 

varslingsmuligheter i området. 
 Alvorlig hendelse med mange involverte vil medføre stort informasjonsbehov fra 

kommunen og stort press på servicetorg, skole, kriseledelse og andre involverte. 
 Lengre avstengning av vei vil påvirke foreldres mulighet til å hente barn i 

barnehage/skole/SFO. 
 Barn som pårørende av de som er direkte involvert. 

11.10. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Forbedre mobildekning langs trase mellom Moen og Sulitjelma. 
 Hendelse tas med i skolens lokale beredskapsplaner. 

 

 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

TRAFIKKULYKKE MED SKOLEBUSS 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

    
 

 En gang i løpet av 10-50 år 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       1 omkommet 

Alvorlig skadde      4 alvorlig skadet 

Skader og sykdom       
Sannsynligvis flere lettere 
skadet og psykisk hardt 
påvirket 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Svært mange involverte. 
Isolasjon av beboere 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

    
 

Svært mange involverte og 
pårørende 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     Isolasjon av Sulitjelma 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme      
Tap av personlig integritet       

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

     Skade på vei 

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap      
Fylkesvei, Langvarig oppfølging 
av involverte 

Samlet vurdering av konsekvens       
 

 
Mange skadede, døde og 
involverte. Ressurskrevende 
oppfølging over lang tid. 

Behov for befolkningsvarsling  Nei 
Behov for evakuering  Nei 
Usikkerhet  Lav Finnes relevante og tidsnære eksempler på trafikkulykker med mange involverte. 
Styrbarhet  Lav Fylkesvei 
Overførbarhet  Alvorlige hendelser der en eller flere skolelever er involvert. Hendelser som resulterer i isolasjon av Sulitjelma. 
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12. SENARIO 8 – BRANN PÅ INSTITUSJON 

12.1. Scenariobeskrivelse 
«Klokken 04:00 natt til en onsdag i Oktober går brannalarmen på Fauske sykehjem avd. G2/ G3 
(somatisk). 
Brannen begynner i et rom som inneholder en del brannfarlige stoffer, og utvikler seg relativt raskt.  
Det er 2 ansatte på jobb på avdelingen og 18 pasienter, der flere er demente og noen sterkt 
bevegelseshemmet. 
På grunn av utrykning til annet oppdrag er politi og brannvesen ikke umiddelbart tilgjengelig, og 
ved varsling meldes det at det vil ta  ca 25 min før brannvesen  fra Sørfold/ Saltdal og politi kan 
være på plass» 

12.2. Sammenlignbare hendelser  
Beskrevet scenario er sammenlignbart med hendelser som innebærer brann i kommunens 
institusjoner og omsorgsbygg. Hendelser som dette utløser et akutt evakueringsbehov, der de 
ansatte selv må kunne organisere og gjennomføre evakueringsarbeidet uten bistand fra 
nødetater. 

12.3. Årsaker  
Elektrisk feil starter brann i rom inneholdende lett brennbare stoffer. 

12.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Brannvarslingssystemer installert 
 Evakueringsplan for institusjon 
 Lokale slukkemidler 
 Brann- og evakueringsøvelser 
 Rutiner for tilkalling av forsterkninger fra nabokommuner og innkalling av 

reservemannskaper hos Salten brann. 

12.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som middels og hendelsen forventes å inntreffe i løpet av 50-100 
år. 

 Elektriske feil ofte brannårsak på grunn av tekniske feil, brukerfeil o.l. 
 På institusjoner oppbevares det brannfarlige vesker som vil kunne gi en rask 

brannutvikling. 
 Lokalt brannvesen har ikke døgnbemanning og begrenset kapasitet ved sammenfallende 

hendelser. 

12.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «BRANN PÅ INSTITUSJON» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende kritiske 
samfunnsfunksjoner: 

 Evakuering av bevegelseshemmede og demente er spesielt utfordrende 
 Hendelsen skjer på natt med minimal bemanning. 
 Strømbrudd oppstår ofte i forbindelse med brann. 
 Brann i lokaler som inneholder eksplosjonsfarlig gass og brennbare vesker vil øke risiko 

for pasient og den ansatte. 

12.7. Sårbare grupper 
Berørte pasientgruppe består av eldre, demente og fysisk svekkede personer som vil ha et stort 
behov for omsorg både under- og i etterkant av hendelse. Hendelsen vil også direkte- eller 
indirekte berøre nærliggende avdelinger som har mange sårbare pasientgrupper. 
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12.8. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
Legekontor/ legevakt er lokalisert i nærliggende bygg, og lokalene vil kunne bli utilgjengelig. 

12.9. Konsekvensvurdering  
 Evakuering av bevegelseshemmede og demente er spesielt utfordrende, og hendelsen 

skjer i et tidsrom med minimal bemanning og uten bistand fra nødetater i tidlig fase av 
hendelsen. 

 Brann vil kunne medføre at lokaler for legevakt ikke blir tilgjengelige samtidig som 
potensialet for mange samtidig skadede er stort. 

 Ressurskrevende oppfølging av pasienter og pårørende på kort- og lang sikt. 
 Behov for etablering av evakuerings- og pårørendesenter. 

12.10. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Installasjon av sprinkleranlegg. 
 Utarbeidelse av evakueringsplan for alle kommunale bygg. 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

BRANN PÅ INSTITUSJON 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

      En gang i løpet av 10-50 år 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       
Risiko i forbindelse med brann 
og evakuering 

Alvorlig skadde      
 Risiko i forbindelse med brann 
og evakuering 

Skader og sykdom     
 

 
 Risiko i forbindelse med brann 
og evakuering 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet        

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Mange involverte og pårørende 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

   
 

 
Brannskade på bygg. Begrenset 
tilgang til alternative lokaler 

Informasjonssikkerhet 

Tap av omdømme      
Alvorlig hendelse, knyttet til 
viktig tjeneste og sårbar 
pasientgruppe 

Tap av personlig integritet      
Risiko for tap av 
pasientinformasjon og 
dokumenter 

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

      

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap    
 

 
Bygg og innbo dekket av 
forsikring 

Samlet vurdering av konsekvens          

Behov for befolkningsvarsling  Nei 
Behov for evakuering  Ja  
Usikkerhet  Lav Det finnes relevante og tidsnære eksempler på kommuner utsatt for lignende scenarioer. 
Styrbarhet  Middels Lokale varslings- og slukkesystemer. Evakueringsplaner, Lokale brannøvelser 
Overførbarhet  Hendelser med brann i kommunale bygg som utløser akutt evakueringsbehov. 
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13. SENARIO 9 – TERRORANGREP MOT SKOLE 

13.1. Scenariobeskrivelse 
«PST har fått troverdig informasjon om at det planlegges en eller flere terroraksjoner i Skandinavia, 
og har informasjon om at kritisk infrastruktur og arrangementer kan være et mål for potensielle 
terrorister. PST øker sin beredskap knyttet til slike mål over hele landet, og oppfatter at 
informasjonen har en høy grad av troverdighet. 

Det besluttes en midlertidig generell bevæpning av politiet i hele landet, og økt grensekontroll. 
Myndighetene avholder pressekonferanse om at PST har økt terrortrusselen til sannsynlig, og at det 
er grunn til å forvente at terrorister vil prøve å angripe Norge. 

Kl 13 en fredag i september, høres en kraftig eksplosjon ved auditoriet på Vestmyra skole. Det 
oppstår panikk med mange sårede og omkomne. Det viser seg at terroristene har valgt å endre sitt 
terrormål mot et mindre sannsynlig, og dermed et mindre bevoktet mål. 

Politiet melder til kommunen om at det mest sannsynlig er snakk om terrorangrep, og de 
rapporterer samtidig om 5 døde, 15 skadde, deriblant 6 kritisk skadd. Av disse er to lærere alvorlig 
skadet» 

13.2. Sammenlignbare hendelser  
Overførbart til hendelser med et stort antall skadde/ døde, og til hendelser som utløser behov for 
evakuering av mange involverte. 
Scenarioet vil også være overførbar til hendelser der det blir stort og langvarig behov for 
oppfølging av involverte og pårørende. 

13.3. Årsaker  
 Terroraksjon basert på økt trusselnivå generelt i landet 
 Terror kan, og vil ofte skje, mot usannsynlige objekter. Det er sannsynlig at en hendelse 

som dette får et stort skadeomfang, og vil skje mot objekter som i liten grad er bevoktet.  
 Kan oppstå som en enkelthendelse basert på hevnmotiv, og et ønske om å ramme skolen/ 

kommunen spesielt.  

13.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Etablerte varslingsrutiner fra nasjonalt hold 
 Skolene har tilsvarende scenario i egne beredskapsplaner 
 Evakueringsøvelser på skolene (brannøvelser) 

13.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som lav og hendelsen forventes å inntreffe en gang i løpet av 100 til 
1000 år. 

 Generelt trusselbilde nasjonalt og globalt. 
 Vil kunne ramme hvor som helst, og alle typer arrangement eller steder der mange 

mennesker er samlet. 
 Skoler inneholder sårbare grupper, har høy tetthet av mennesker, og har generelt lav grad 

av sikkerhet i forhold til terror knyttet til rutiner og bygg. 

13.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «TERROR MOT SKOLE» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende kritiske 
samfunnsfunksjoner: 

 Svært sårbar gruppe 
 Stor tetthet av elever/lærere på avgrenset område, og med begrensede 

rømningsmuligheter 
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 Liten grad av sikkerhet knyttet til rutiner og bygg. Det vil være relativt enkelt å plassere 
ut sprenglegeme. 

 Svart mange pårørende og indrerekte berørte ved hendelser rettet mot barn. Vil gi en stor 
utfordring i forhold til kort- og langsiktig oppfølging fra kommunes kriseteam og helse. 

 Begrenset kapasitet hos lokale nødetater. Vil ta noe tid før forsterkninger vil være 
tilgjengelig. 

13.7. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 
Ved terroranslag mot skole vil kriseledelsen blant annet utfordres på: 

 Stort antall involverte og pårørende 
 Begrenset kapasitet hos kriseledelse og kriseteam 
 Ressurser til å håndtere langvarig oppfølging av involverte og pårørende 
 Meget stort press fra nasjonalt, og internasjonalt media 
 Etablere alternative lokaler for drift av Vestmyra skole 

13.8. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
 Behov for helse- og omsorgstjenester vil langt overstige kommunens kapasitet, og vil i 

stor grad kreve bistand fra helseforetak og nabokommuner. 
 Svært ressurskrevende oppfølging av involverte og pårørende på kort- og lang sikt. 

13.9. Konsekvensvurdering  
Flere skadde og døde vil medføre stort behov for akutt informasjon til pårørende, media og 
publikum. Det vil oppstå behov for opprettelse av senter for evakuering, skadde og pårørende 
Hendelsen vil kreve store ressurser til pårørendeoppfølging under, umiddelbart etter, og i lang 
tid etter hendelsen. Det vil også trolig være behov for tilførsel av spesialkompetanse til 
oppfølging av involverte og pårørende. 
Scenarioet vil medføre barn som pårørende av de som er skadet/omkommet. 

13.10. Forslag til risikoreduserende tiltak 
 Øve evakuering av skoler med tanke på terroranslag (kun de ansatte deltar) 
 Terror mot skole tas med i skolenes egne beredskaps- og evakueringsplaner. 

 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

TERROR MOT SKOLE 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

      En gang i løpet av 100 til 1000 år 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små  Små  Middels  Store  Svært store   

Liv og helse 

Dødsfall        

Alvorlig skadde       

Skader og sykdom        

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Frykt, usikkerhet, mange 
involverte og berørte 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Frykt, usikkerhet, mange 
involverte og berørte 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     
Kommunens største skole 
rammes. 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme      

Sårbar gruppe, nasjonal 
hendelse 

Tap av personlig integritet      
Informasjon vil kunne gå tapt 
eller komme på avveie 

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

      

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap       

Samlet vurdering av konsekvens       
 

  

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Ja  
Usikkerhet  Middels Ingen tidligere og tilsvarende hendelser knyttet til skole i Norge. 
Styrbarhet  Middels Stor grad av uforutsigbarhet. Muligheter for å begrense adgang/ tilkomstmuligheter til skoler. 

Overførbarhet  
Overførbart til hendelser med et stort antall skadde/ døde, og til hendelser som utløser behov for evakuering av mange involv erte. 
Scenarioet vil også være overførbar til hendelser der det blir stort og langvarig behov for oppfølging av involverte og pårørende. 
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14. SENARIO 10- CYBERANGREP MOT EKOM 

14.1. Scenariobeskrivelse 
«I midten av juli blir sentrale noder i Telenor og Telia sitt transportnett utsatt for en rekke 
nettverksangrep av det som antas å være en fremmed utenlandsk aktør (fremmed stat). Angrepene 
ødelegger både fysiske komponenter og viktig programvare i det landsdekkende transportnettet til 
både Telenor og Broadnet. Nettverksangrepene fører til at alle ekomtjenester (tele- og 
datatjenester) i hele landet blir borte i fire døgn» 

14.2. Sammenlignbare hendelser  
Beskrevet scenario er overførbar til alle typer hendelser som medfører tap av viktige 
kommunikasjonsløsninger. Det kan f.eks være ved langvarig bortfall av strøm, der de fleste 
tjenester innenfor eKom vil bli berørt etter relativt kort tid. 

14.3. Årsaker  
Det er generelt økt risiko for terrorhandlinger, der eKom er sårbare og realistiske mål. 
Brudd i eKom kan også være en konsekvens av utilsiktede hendelser, eksempelvis menneskelige 
feil, programvarefeil, kabelbrudd, overbelastninger, utstyrsfeil, strømbrudd og naturhendelser. 

14.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Kommunen har anskaffet satellittelefoner og apparater tilknyttet nødnett. 
 I overordnet beredskapsplan dekker hendelser som medfører lengre bortfall av strøm og 

ekom. 
 Fauske kommune kjører i stor grad fagapplikasjoner i egen regi. De applikasjoner som 

ikke krever kommunikasjon via Internett, vil fungere internt i deler av kommunens 
nettverk. 

14.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som høy og hendelsen forventes å inntreffe en gang i løpet av 10 – 
50 år. 

 Generelt høy trussel i risikobildet innenfor IKT 
 Det er høy sannsynlighet for at terror vil kunne bli rettet mot, og ramme sentrale eKom-

tjenester. 

14.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «Cyberangrep mot eKom» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende kritiske 
samfunnsfunksjoner: 

 Manglende tilgang til alle Internettjenester. 
 Rammer mange fagapplikasjoner innenfor kommunal tjenesteproduksjon og spesielt 

innenfor sårbare områder som omsorg, barnevern, og helse. 
 Rammer kommunikasjon med tekniske løsninger på bygg, kontakt med lokasjoner VVA, 

brannvarsling, heisalarmer o.l. 
 Legevakt og legekontor vil ikke kunne nås ikke via fast eller mobiltelefon 
 Det mangler en oversikt over hvilke systemer og tjenester i samfunnet som er avhengige 

av tilgang til eKom. 
 Mye av kollektivtransport vi stoppe opp på grunn av manglende tilgang til drivstoff 
 Tjenestenivå innenfor de fleste områder i kommunen vil bli svært redusert. 
 Matforsyning vil kreve manuelle løsninger/ avtale om uttak fra lokale butikker/ grossist 
 Leveranse av medisiner o.l vil stoppe opp, men akutte behov vil bli håndtert ved 

opprettelse av nødløsninger. 
 Kommunen og nødetater vil ikke kunne sende ut befolkningsvarsling. 
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 Mangel på eKom vil medføre stans i togtrafikk, og i stor grad også lamme annen type 
kollektivtrafikk 

14.7. Forsyning av mat og medisiner  
Leveranse av mat medisiner o.l vil stoppe opp/ bli ressurskrevende. Leverandører vil etablere 
nødløsninger for manuell håndtering av bestillinger/ rekvisisjoner for å kunne dekke akutte 
behov. 

14.8. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 
Ved langvarig bortfall av eKom vil kriseledelsen blant annet utfordres på: 

 Svært begrensede kommunikasjonsmuligheter 
 Manglende tilgang til å styre egne ressurser samt samhandle med eksterne 
 Begrenset tilgang til dataverktøy for kriseledelse 

14.9. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
Mangel på eKom vil skape en utfordrende situasjon med tanke på manglende kontakt med 
nødetatene, legevakt og kommunens øvrige tjenester innenfor helse- og omsorg. 
I praksis vil satellittelefoner være eneste fungerende kommunikasjonsløsning, noe som vil skape 
utfordringer med et svært begrenset antall tilgjengelig. 
Manglende kommunikasjonsmuligheter mellom kommuner og helseforetak vil kreve bruk av 
manuelle prosedyrer og en stor grad av improvisasjon. 

14.10. Konsekvensvurdering  
 Høy risiko for tap av liv og helse på grunn av manglende tilgang til å varsle nødetater 
 Vesentlig mangel på tilgang til offentlige tjenester, mat og medisin 
 Høy risiko for sosiale og psykologiske reaksjoner hos befolkningen på grunn av utrygghet 

og usikkerhet. 
 Store konsekvenser for næringsliv ved langvarig bortfall av alle 

kommunikasjonsmuligheter. 

14.11. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Utarbeidelse av beredskapsplan og tiltakskort for bortfall av e-kom 
 Kartlegging av tilgang til alternative kommunikasjonsløsninger (sivilforsvar, VHF) 
 Informere befolkning om hvilke kontaktpunkter som vil bli etablert for publikum som 

trenger å nå nødetater/ kommunen (informasjonsfolder til alle husstander) 
 Utarbeidelse av papirbaserte lister, pasientoversikter, rekvisisjoner (mat, og medisiner), 

fullmakter o.l. 

 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

Cyberangrep mot eKom 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

    
 

 En gang i løpet av 10 – 50 år 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       Får ikke varslet nødetater 

Alvorlig skadde      Får ikke varslet nødetater 

Skader og sykdom       Får ikke varslet nødetater 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Mangel på mat, medisin 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     

Manglende 
kommunikasjonsmuligheter og 
dekking av grunnleggende 
behov 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     
Mangel på dataverktøy 
Manglende 
kommunikasjonsmulighet 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme      Berører grunnleggende behov 

Tap av personlig integritet      
Mangel på tilgang til 
informasjon 

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

      

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap    
 

 
Manglende mulighet til å varsle 
skader under utvikling 

Samlet vurdering av konsekvens       
 

 
Berører grunnleggende behov. 
Stort skadepotensiale 

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Nei 
Usikkerhet  Lav Har relevante og tidsnære eksempler på kommuner uten tilgang til eKom over flere dager 
Styrbarhet  Liten eKom-tjenester leveres hovedsakelig av nasjonale leverandører 

Overførbarhet  
Scenarioet er overførbar til elle typer hendelser som medfører tap av kommunikasjonsløsninger. Det kan f.eks være ved langvar ig bortfall av strøm, der 
ekom også vil bli berørt etter relativt kort tid. 



 

S
id

e
4
9
 

15. SENARIO 11- HACKING AV IT-SYSTEMER 

15.1. Scenariobeskrivelse 
«I april går Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut med at det er registrert flere nettverksangrep 
rettet mot virksomheter i Norge. Etter det NSM erfarer spres en ny versjon av skadevaren WannaCry 
virus. 
Når en maskin er infisert vil alle lokale og delte dataområder bli kryptert og den laster ned 
ytterligere skadevare som etablerer en bakdør på datamaskinen. Dette skjer svært raskt, og ved 
skanning avdekkes det at ca halvparten av kommunens maskiner, fordelt på alle kommunens 
enheter, er infisert. Alle delte områder og lokale lagringsmedier på de infiserte maskinene er 
rammet av kryptering. 
Parallelt går NorSiS ut med advarsel om svindel/epost med trusler om DDOS-angrep. Eposten 
inneholder blant annet en trussel om at kommunens nettverk er valgt som mottaker av et DDOS-
angrep, og det kreves en stor sum for å stoppe angrepet. 
Sikkerhetsselskap bekrefter sårbarheten trusselen er rettet mot.  

Det bekreftes at noen underleverandører i kommunene i Salten er infisert, der de kriminelle har 
lyktes med å etablere bakdører inn til kommunenes IKT-systemer. Det antas at personsensitive 
opplysninger til i overkant av 8 000 innbyggere i Fauske er, eller står i fare for å bli kompromittert.»  

15.2. Sammenlignbare hendelser  
Scenarioet er sammenlignbart med en rekke trusler som kan medføre at kommunens 
datasystemer blir utilgjengelige og hendelser som medfører tap av personopplysninger. 

15.3. Årsaker  
 Bruk av antivirus vil ikke sikre at denne type trusler blir stanset 
 Brukerfeil/ manglende kompetanse vil alltid kunne åpne bakdører for angrep utenfra 
 Mangel på oppdateringer av servere og maskin- og programvare 
 Tilgang via eksterne konsulenter/ falske eksterne konsulenter 

15.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Antivirus 
 Helsecert 
 Brukerkompetanse 
 Egne- og kjøpte brannmursløsninger 
 Interne rutiner for oppdateringer/ passordrutiner 

15.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som svært høy, og hendelsen forventes å inntreffe innen 10 år. 
Det generelle trusselbildet innfor IKT, og hyppige angrep på kommunens IT-systemer viser en 
høy grad av sannsynlighet for at kommunens IT-systemer kan bli hacket. 

15.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Scenarioet «HACKING AV IT-SYSTEMER» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende kritiske 
samfunnsfunksjoner: 

 Stor risiko for at fasttelefon og alle typer interne datatjenester vil være ute av drift 
 Brudd på personvern og sensitive data på avveie. Krever særskilt oppfølging av spesielt 

sårbare grupper. 
 Gjennomgang, reinstallering og rensing av alle maskiner (ca 800) vil være tid- og 

ressurskrevende 
 Ressurskrevende gjenoppretting fellesområder/ brukerområder 
 Tjenestenivå vil bli vesentlig redusert i kommunene 
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15.7. Sårbare grupper 
Manglende tilgang til interne fagsystemer vil begrense tilgang til fagsystemer for alle områder 
innenfor helse- og omsorg. 

15.8. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 
Ved langvarig bortfall av interne IT-systemer vil kriseledelsen blant annet utfordres på: 

 Må begrense kommunikasjonsmuligheter til bruk av mobile løsninger 
 Manglende tilgang til applikasjoner som driftes internt og materiale som er lagret på 

kommunens servere. 

15.9. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
Drift av kommunens helse- og omsorgstjenester vil være begrenset til manuell behandling og 
bruk av papirbaserte registre. 

15.10. Konsekvensvurdering  
 Hendelsene medfører tap av konfidensialitet ved at uvedkommende får tilgang på 

personsensitive opplysninger. 
 Tap av omdømme 
 Uklart omfang vil gi risiko for lang nedetid på enkelte fagsystemer, og begrenset 

tjenesteproduksjon innenfor alle kommunens tjenester. 
 Etterforskning vil være svært ressurskrevende og vil forsinke arbeid med gjenoppretting 
 Risiko for tap av data vil gi sosiale og psykologiske reaksjoner hos befolkningen. 
 Stor pågang fra media. 
 Stort behov for ekstern bistand fra ekspertise innenfor datasikkerhet og gjenoppretting. 

15.11. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Beredskapsplan og tiltakskort for IT 
 Utsetting av Exchange og Sharepoint til ekstern drift. 
 Endrede rutiner for eksterne tilganger 
 Utvikle strategi for personvern i henhold til ny personvernlovgivning (GDPR) 
 Utvidet bruk av to-faktor autentisering for all ekstern tilgang til kommunens IT-systemer. 

 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

Hacking av IT-systemer 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

      I løpet av 10 år 
  

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       Manglende pasientinformasjon 

Alvorlig skadde      Manglende pasientinformasjon 

Skader og sykdom       Manglende pasientinformasjon 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Redusert tilgang til kommunale 
tjenester 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Tap av personopplysninger 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

     Mangel på tilgang til alle 
fagapplikasjoner 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme       

Tap av personlig integritet      
Mangel på tilgang til 
informasjon 

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

      

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap    
 

 
Stort behov for bruk av ekstern 
bistand 

Samlet vurdering av konsekvens          

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Nei 
Usikkerhet  Lav Har relevante og tidsnære eksempler på kommuner utsatt for lignende scenarioer. 
Styrbarhet  Stor Backup, redundante løsninger, kjøp av eksterne driftstjenester, brukerkompetanse 
Overførbarhet  Overførbart til en rekke typer hendelser der tilgang til interne IT-systemer blir avskåret. 
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16. SENARIO 12- FORURENSNING AV DRIKKEVANN 

16.1. Scenariobeskrivelse 
«Over lang tid har kommunen vært i konflikt med en innbygger som føler seg urettferdig behandlet i 
forhold til rettigheter vedkommende hevder å ha overfor kommunen. 
Vedkommende har lenge truet med å "skade" kommunen om ikke hans ønsker imøtekommes. 
Kl 03 natt til en tirsdag i mai, tømmer vedkommende en ukjent mengde giftig veske i Stengvannet, 
og sender samtidig en SMS til ordfører som leses kl 08 på morgenen. Ordfører varsler umiddelbart 
leder for VVA. 
I tekstmeldingen opplyses det kun at det er tømt "gift" i drikkevannet til kommunen, men ikke noe 
om hvor, når og hva som er tømt i vannet» 

16.2. Sammenlignbare hendelser  
Håndtering av hendelsen vil i stor grad være lik i alle situasjoner der kommunen ikke har kontroll 
på om vannet er tilgriset/ forgiftet. 

16.3. Årsaker  
 Hevnmotiv 
 Sabotasje 
 Relativt enkelt å utføre 

16.4. Identifiserte eksisterende tiltak  
 Alarmovervåking. 
 Hyppig tilsyn av operatører 
 Beredskapsplan for vann 

16.5. Sannsynlighetsvurdering  
Sannsynligheten er beregnet som middels høy og hendelsen forventes å inntreffe en gang i løpet 
av 50 – 100 år. 

 Har skjedd tilsvarende hendelser i Norge 
 Relativt lav sikkerhet rundt vannverk 

16.6. Generell sårbarhetsvurdering  
Alle kommunens innbyggere er mottakere og brukere av drikkevann, og med få unntak leveres 
dette fra kommunens vannverk. Varsling om eventuell fare ved bruk av drikkevannet, vil 
vanligvis sendes via kommunens lokasjonsvarsling (SMS). Det er en risiko for at enkelte brukere 
ikke leser, mottar eller klarer tolke utsendte varsler. Personer som ikke har bostedsadresse 
innenfor området, og personer som er under 16 år, vil ikke motta sms-varsel. 

 Scenarioet «FORURENSNING AV DRIKKEVANN» vil berøre, og skape utfordringer, for følgende 
kritiske samfunnsfunksjoner: 

 Stor pågang på lokalt helsevesen og mattilsyn 
 Avstengning av vann vil øke risiko ved f.eks brann 
 Mulig lang tidsforskyving fra tilførsel av giftstoff til symptomer hos brukere 
 Sikker analyse av vann vil kunne ta mange dager 

16.7. Sårbare grupper 
 Eldre og syke 
 Mottakere av pleietjenester 
 Barn under 16, og ikke fastboende som ikke mottar direkte varsel via sms. 
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16.8. Konsekvensvurdering  
Tilførsel av helseskadelige stoffer i kommunens drikkevannskilder vil kunne få store 
helsemessige konsekvenser for alle abonnenter som er tilknyttet vannverket. 
Da leveranse av rent drikkevann er en grunnleggende og viktig tjeneste fra kommunen, vil trolig 
en slik hendelse også få store konsekvenser i forhold til tap av omdømme. 
Inntil vannanalyser foreligger er det knyttet usikkerhet til om hvor mye vannet er forgiftet.  
Fullstendige vannanalyser vil kunne ta lang tid å få utført (2 uker) 

16.9. Forslag til risikoreduserende tiltak  
 Gjerde inn drikkevannskilden. 
 Mulighet for omkobling til alternativ vannkilde på alle kommunens vannverk. 
 Bedre fysisk sikring, og kameraovervåking av vannbehandlingsanlegg.  

 



 

Vurdering av usikkerhet 
«I liten grad» «I moderat grad” «I stor grad» 

   

FORURENSNING AV DRIKKEVANN 
SANNSYNLIGHET Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Forklaring 

      1 gang i løpet av 50 til 100 år 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  Svært små Små Middels Store Svært store  

Liv og helse 

Dødsfall       Avhengig av forurensningsgrad 

Alvorlig skadde      Avhengig av forurensningsgrad 

Skader og sykdom       Avhengig av forurensningsgrad 

Stabilitet  

Påkjenninger i dagliglivet       Mangel på vann 

Sosiale og psykologiske 
reaksjoner 

     Manglende 
kommunikasjonsmuligheter 

Kommunal 
tjenesteproduksjon  

   
 

 
Skole, barnehage, helse og 
omsorg rammes 

Informasjonssikkerhet 
Tap av omdømme      Grunnleggende tjeneste 

Tap av personlig integritet      
Mangel på tilgang til 
informasjon 

Natur og miljø  

Langtidsskader på 
naturmiljø  

     Avhengig av 
forurensningsgrad/ type 

Langtidsskader på 
kulturmiljø/minner 

      

Materielle verdier  Økonomiske tap    
 

 
Avhengig av 
forurensningsgrad/ type 

Samlet vurdering av konsekvens         
Ramme grunnleggende tjeneste 
med stort skadepotensiale 

Behov for befolkningsvarsling  Ja 
Behov for evakuering  Nei 
Usikkerhet  Lav Har relevante og tidsnære eksempler på kommuner utsatt for lignende scenarioer. 
Styrbarhet  Middels Svært vanskelige installasjoner å sikre 
Overførbarhet  Overførbart til alle situasjoner der kommunen ikke har kontroll på vannkvalitet i sine vannverk.  
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