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1

Oppsummering og konklusjon

Elverum kommune er normalt en trygg kommune for innbyggere og besøkende å oppholde seg i.
Risiko- og sårbarhetsanalysene viser likevel at kommunen kan være sårbar (det vil si at vital
tjenesteproduksjon kan bli rammet) når visse uønskede hendelser inntreffer.
Kommunens kriseledelse vil evne å håndtere alvorlige hendelser, dersom det settes inn tiltak, som
enten allerede er en del av verktøykassa til kommunens kriseledelse, eller som er ført opp som
foreslåtte tiltak i gjennomførte ROS-analyser i 2021 (se kapittel 9).
Matrisen under med forklaringer er et sammendrag av de gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalysene. For komplette analyser henvises det til den enkelte analyse som er separate vedlegg til og underlag for denne rapporten
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Tabell: Risikomatrise – uønskede hendelser – Elverum – per september 2021.

Forklaringer:
1) Sannsynlighet betyr hvor sannsynlig det er at en hendelse kan inntreffe:
A= Svært lav sannsynlighet lite, B = Lav sannsynlighet, C = Middels sannsynlighet, D = Høy sannsynlighet og E =
Svært høy sannsynlighet.
2) Sårbarhet betyr hvor sårbar kommunens vitale tjenesteproduksjon er når hendelsen inntreffer. Grønt er
lite sårbar, gult noe sårbar og rødt meget sårbar.
3) Konsekvens betyr hvor mye samfunnsverdier (liv og helse, stabilitet/vitale behov, natur og miljø og
materielle verdier for samfunnet) blir rammet når hendelsen inntreffer. Tallverdi 1 liten, tallverdi 5 store
konsekvenser.
4) Risiko = sannsynlighet x konsekvens, der lave verdier kan utgjøre en mindre risiko enn høye verdier.
5) Behov for befolkningsvarsling - Ja (rød), uaktuelt (grønn).
6) Behov for evakuering - Ja (rød), uaktuelt (grønn).
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7) Usikkerhet betyr hvor usikker hele analysen kan være. H= Høy usikkerhet (rød), M = Medium (gul), Lav
(grønn).
8) Styrbarhet - hvor mye evner kommunen å styre begivenhetene og konsekvensene når hendelsen har
inntruffet? H= Høy styrbarhet, (grønn), M = Middels (gul), Lav (rød).
9) Tiltak - om det er nødvendig med nye eller forsterkede tiltak for å for å dempe konsekvenser. Rød farge
betyr at tiltaket er nødvendig på grunn av høy risiko eller høy sårbarhet, gul farge betyr middels risiko eller
sårbarhet mens grønn er annet.
10) Andre kommuner - om disse blir berørt av hendelsen (enten direkte eller indirekte ved at de kan bli bedt
om å bistå. Ja (rød farge). Gul farge betyr at andre kommuner kan bli involvert. Nei (grønn farge) indikerer at
hendelsen neppe vil involvere andre kommuner
11) Prioritet forslag tiltak - prioritet 1 (rød farge), prioritet 2 (gul) og prioritet 3 (hvit).

Figur: Klassisk risikobilde for de identifiserte uønskede hendelsene i Elverum. Konsekvensverdi 1 betyr få
negative konsekvenser for lokalsamfunnet når hendelser inntreffer, og konsekvensverdi 5 betyr at hendelser
kan få alvorlige konsekvenser.

De mest alvorlige hendelsene i det klassiske risikobildet er rødfarget. De vurderte mest alvorlige
uønskede hendelsene er: Hendelse 20: Pågående livstruende vold – skole (PLIVO), Hendelse 10:
Pandemi – epidemisk smitteutbrudd - mennesker og Hendelse 12: Bortfall av elektronisk
kommunikasjonsnett (EKOM). Det kan synes uforståelig at Hendelse 8 Atomulykke blir klassifisert i
dette bildet som ikke alvorlig. Dette skyldes lav sannsynlighet. ROS-analysenes vurderinger viser at
for de fleste uønskede hendelser, og ved bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner, vil kommunen ha et
særlig ansvar for sårbare grupper. Kommunen vil også kunne bli berørt ved alvorlige hendelser i
nabokommuner, og må være beredt til å yte bistand til disse.
ROS-analysene viser at kommunens kriseledelse vil kunne håndtere alle analyserte uønskede
hendelser, selv om noen kan bli veldig krevende. For å kunne håndtere disse på en sannsynlig
forbedret måte, er det som en del av analysearbeidet laget forslag til forbedringer (tiltak). Disse er
presentert i prioritert rekkefølge og finnes i kap. 9.
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2 Introduksjon - bakgrunn, formål, forutsetninger, avgrensninger
2.1

Lov og forskrifter

Gjennom denne rapporten er det søkt å gi oversikt over risiko og sårbarhet for uønskede hendelser
som kan ramme Elverum som lokalsamfunn. For å håndtere slike mulige hendelser er kommuner
pålagt beredskapsplikt. Kommunal beredskapsplikt framgår av Sivilbeskyttelsesloven, §§ 14 og 15.
Sivilbeskyttelsesloven § 14 lyder:
«Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen.
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27.
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd,
ellers ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalysen.»
Til loven hører forskrifter. Forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2011-08-22 nr. 894 § 2 lyder slik:
§ 2.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
«Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge,
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og
hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i
kommunestyret. Analysen skal som et minimum omfatte:
a) Eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for
kommunen.
c) Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
d) Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.
e) Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.
f) Behovet for befolkningsvarsling og evakuering.
Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.
Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller
oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante
aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.»
Den helhetlige ROS-analysen skal være et grunnlagsdokument for alt arbeid med beredskap og for
samfunns- og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
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Formålet med å lage en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (H-ROS), er å skaffe seg en samlet
oversikt over hvilke hendelser som kan ramme kommunen ut fra det risiko- og sårbarhetsbildet som
er laget på grunnlag av analysene. Basert på dette kan kommunen forberede seg gjennom oppdatert
beredskapsplanverk og andre planverk som også omfatter beredskap og sikkerhet (som for eksempel
reguleringsplaner i henhold til Plan- og Bygningsloven), samt treffe tiltak for å hindre eller redusere
skade og omfang av skade om noen av hendelsene skulle inntreffe.

2.2

Forutsetninger og avgrensinger

Arbeidet med ROS-analysene har delvis skjedd gjennom et regionalt samarbeid i Sør-Østerdal, med
basis i tidligere ROS- analyser i kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Våler, Trysil og Engerdal.
Arbeidet er et godt stykke på veg gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom disse kommunene,
der hensikten har vært å skape grunnlaget for felles ROS-analyser der dette var hensiktsmessig.
Deretter har kommunene hver for seg videreutviklet analysene slik at de er tilpasset den enkelte
kommune.
«Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen», DSB november 2014 er brukt som
oppslags- og inspirasjonsdokument og «FylkesROS» med handlingsplan er vurdert i arbeidet.
Kommunen har i ROS-analysene brukt det utviklede analyseskjemaet fra DSB som rammeverk for
analysearbeidet (DSB = Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap).
For å kunne skape risikobilder er det valgt å tilføre tallverdier for konsekvenser totalt sett per
hendelse, i en skala fra 1 – 5 der tallet 1 er betyr få negative konsekvenser, mens tallet 5 er mest
alvorlig. For å kunne plassere de enkelte hendelsene i et sårbarhetsperspektiv har vi valgt å
«tallfeste» kommunens sårbarhet hva gjelder produksjon av vitale tjenester, ved å bruke verdiene lav
sårbarhet, middels sårbarhet og høy sårbarhet.
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3

Mandatet for arbeidet

Kommunens forrige risiko- og sårbarhetsanalyse er fra januar 2017. Under et seminar i regi av
Statsforvalteren september 2019 ble kommunene i Sør-Østerdal (kommunene Stor-Elvdal, Åmot,
Elverum, Våler, Trysil og Engerdal) enige om at kommunene burde samarbeide om å oppdatere
respektive ROS-analyser, da risiko- og sårbarhetsbildet ut fra geografiske og andre forhold vurderes å
kunne ha mange likhetstrekk. Dette samarbeidet ble iverksatt våren 2020.
Mandatet som ligger som grunnlag for analysene og denne rapporten er administrativ bestilling fra
kommunene v/kommunenes kommunedirektører/rådmenn. For Elverum kommune er arbeidet
gjennomført under ledelse av assisterende kommunedirektør som også har funksjonen som
beredskapskoordinator.
Arbeidet med analysen av den uønskede hendelsen pandemi (jfr. det faktum at kommunen(e)
parallellt med oppdatering av ROS-anaysen for beredskap har stått midt oppe i en svært langvarig
beredskapssituasjon med håndtering av koronaviruspandemien gjennom 2020 og 2021), har i stor
grad bidratt til å skape bevissthet på de punkter som i henhold til veileder (jfr. veileder fra DSB) skal
være hovedmål for slike ROS-analyser (se mål i veileder og kort kommentar under) – ROS-analysenes
hensikt er:
 å gi oversikt over hendelser som utfordrer kommunen – Kommentar: ROS-analysen for
den uønskede hendelsen pandemi er gjennomført samtidig som kommunen står midt
oppe i en slik hendelse (Covid-19). Dette faktum underlettet analysearbeidet, bidro til å
forstå metodikken bedre, hadde også overføringsverdi til analysen for øvrige uønskede
hendelser og var hjelp i vurderingen for bestemme hva som er sannsynlige uønskede
hendelser.
 gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen – Kommentar: ROS-analysen for den
uønskede hendelsen pandemi og de erfaringer den er basert på vurderes klart å bidra til
bevissthet om risiko og sårbarhet, bevisstheten har gitt overføringsverdi til arbeidet med
de øvrige analyser.
 fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer – Kommentar: Den uønskede
hendelsen pandemi berører alle i lokalsamfunnet og derved alle kommunens sektorer og
enheter, og har derved bidratt til omfattende læring og forbedret vurderingsevne.
 gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen –
Kommentar: Se de beskrevne tiltak i kap. 9.
 identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger –
Kommentar: Se de beskrevne tiltak.
 gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap – Kommentar: Utført ROS-analyse for pandemi og de
oppdaterte erfaringer denne baserer seg på (Covid-19) vil være grunnlag for oppdatering
av kommunens planverk, tiltakskort, rutiner/prosedyrer m.m. for håndtering av en
pandemisituasjon, og har dernest overføringsverdi hva angår metodikk og tilsvarende
dokumentasjon for håndtering av de øvrige uønskede hendelser.
 gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og
fylkes ROS – Kommentar: Analysen for pandemi vurderes å ha overføringsverdi til ROSanalyser for alle typer uønskede hendelser, og har vært til hjelp i utarbeidelsen av alle
analyser.
Den beskrevende hensikten for ROS-analysene, slik den er formulert i veileder fra DSB (se punktene
over), vil også være å oppfatte som en formulering av det mandatet som har vært gjeldende for ROSanalysearbeidet, som har ført fram til denne rapporten.
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4

Kommunebeskrivelse, inkludert informasjonsgrunnlag

4.1

Innledning

Elverum kommune ligger i Innlandet fylke i Sør-Østerdalsregionen. Kommunen er et
kommunikasjonsknutepunkt i Innlandet med riksveg 3/25 vestover mot Løten, Hamar og
Hedemarken og mot nabokommunen Trysil og dernest Sverige mot øst. Riksveg 2 forbinder
kommunen sørøver mot nabokommunen Våler og Solør- og Kongsvingerregionen. Mot nord går
riksveg 3 mot nabokommunen Åmot, og videre nordover Østerdalen i retning Trondheim.
Kommunen er også et jernbaneknutepunkt med Rørosbanen mot nord og med tilknytning mot
Hamar/Oslo via Dovrebanen samt Solørbanen mot sør. Kommunen er senter for Forsvaret i SørNorge med Østerdal Garnison/Terningmoen Leir, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet.
Disse institusjonene er også store arbeidsplasser i kommunen.
Elverum kommunes areal er 1.229 km2, hvorav cirka 1.000 km2 er produktivt skogareal. Dette gjør
kommunen til en av landets største skogkommuner med et betydelig næringsliv knyttet til denne
naturressursen. Kommunen har et samlet jordbruksareal på om lag 50.000 dekar, som hovedsakelig
finnes i dalføret og elveslettene lang Glomma. Se for øvrig kommunens hjemmeside.
Kommunens topografi er preget av Glomma som renner gjennom kommunen i Østerdalsdalføret i en
høyde av ca 180 meter over havet gjennom sentrum. Landskapet er preget av skogkledde lier og berg
oppover fra hoveddalføret samt noen mindre dalfører øst i kommunen. Det høyeste punkt i
kommunen er Rakskiftet 809 m.o.h. som grensepunkt mellom kommunen Elverum, Trysil og Åmot.
Kommunens innbyggertall er per 2021 ca. 21.300 innbyggere, hvorav ¾ bor i sentrum eller
sentrumsnære boligområder (innenfor sykkelavstander), ¼ bor i omkringliggende bygder med
reiseavstander inntil 20 minutter inn til sentrum. Om lag 10% av befolkningen har internasjonal
herkomst, i den forstand at de er innvandrere i 1. eller 2. ledd.
Sentrum av kommunen med gater og kvartalsbebyggelsen har navnet «Leiret», hvilket forteller om
byens opprinnelse som garnisonsby fra 1600-tallet – Elverums Leir i tilknytning til Christianfjeld
festning – hvor det i dag finnes rester av festningsanlegget på en høyde som danner en park i byen.
Elverum oppleves som en trygg, sikker og stabil kommune å bo, leve og oppholde seg i, med
begrenset eksponering for uønskede naturhendelser, svært lav kriminalitet og erfaringsmessig få
uønskede hendelser som krever beredskap.
Vesentlige nøkkeltall og beskrivelser om kommunen kan hentes på en rekke nettsteder hvorav
kommunens egen hjemmeside et et sted, Statistisk Sentralbyrås nettsted for kommunefakta er et
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4.2

Klima

Elverum kommune har innlandsklima med relativt lite nedbør, relativt kalde vintre og varme somre.
Værnormalen viser følgende for Elverum – se tabell under.
Værnormaler Elverum
Temperaturnormal
– grader C
Nedbørnormal mm

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

−10,0

−8,7

−3,1

2,3

9,0

14,2

15,0

13,5

8,3

3,6

−3,3

−8,2

2,7

48

33

32

38

76

84

93

74

71

67

49

732

67

Gjennom de siste 10-20 år registreres det gjennom enkelthendelser, som i Norge og verden for øvrig,
en tilsynelatende endring i klimaet i retning enkelthendelser med lokale styrtregn gjennom
sommeren, noe mildere vintre med kortere snøsesong og noe økt hyppighet av dager med sterkere
vind.

4.3

Nærings- og arbeidsliv

Elverum har per 2021 i størrelsesorden 10.000 arbeidsplasser innenfor kommunens grenser. Per
2020 pendler 2.896 personer til jobb i annen kommune, mens 2.681 pendler inn til jobb i Elverum fra
annen kommune. Kommunens innbyggere fordeler seg med arbeid innenfor følgende sektorer
(2020):
Jobbkategori

Antall
personer

Jordbruk,
skogbruk,
fiske

Sekundærnæringer

286

1679

Varehandel,
hotell og
restaurant,
samferdsel,
finanstjenester,
forr.messig
tj.yting, eiendom
2827

Off.
adm.,
forsvar,
sosialforsikring

Undervisning

Helseog
sosialtjenester

Personlig
tjenesteyting

1172

942

2746

371

Sum

10023

Av disse ca. 10.000 innbyggere arbeider altså ca. 7.000 innenfor kommunens grenser, snaut 3.000
pendler ut av kommunen. Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet, Forsvaret og Elverum
kommune er de største arbeidsgiverne i kommunen.
Kommunen har industriarbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustri, støperi, legemiddelproduksjon, betongvareproduksjon med flere samt et betydelig antall arbeidsplasser fordelt på en
rekke bedrifter innenfor byggebransjen med tilhørende rådgivningsfirmaer.
Innenfor kommunens grenser er en rekke tjenesteytende virksomheter – private og offentlige som
har både lokal og regional betydning. Dette gjelder slik som politi, legesentre, advokatfirmaer,
bankvirksomhet, eiendomsmeglere, arkitekter og rådgivende ingeniører, tannleger, treningssentre,
hoteller, restauranter, kafeer og barer md flere.
Kommunen har ikke i nevneverdig grad produksjonsbedrifter med infrastruktur, varelagre eller annet
som påkaller særskilt oppmerksomhet med tanke på risiko for ulykker, eller annet som utløser
særskilt beredskap. Befolkningen har tilgang til beredskapsorganisasjoner som politi, brann- og
redning og ambulanse innenfor kommunens grenser, og med korte reiseavstander, hvilket er et
betydelig bidrag til å sikre god beredskap for kommunens innbyggere og virksomheter.
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4.4.

Barnehage – Skole - Utdanning

Kommunen har per 2021 om lag 1.000 barn i barnehager, fordelt med ca. 50% på hver av private og
offentlige barnehager, 7 private og 7 kommunale barnehager. I grunnskolen er det cirka 2.400 elever
som fordeler seg på 7 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og en ungdomsskole.
Elverum Videregående Skole (ELVIS) har ca. 1.150 elever og 185 ansatte, ligger sentralt i Elverum og
eies og drives av Innlandet fylkeskommune.
Høgskolen i Innlandet har ett av sine campus i Elverum på høgskolesenter i Terningen Arena, med
cirka 1.500 studenter og om lag 110 ansatte samt hovedadministrasjonen for hele Høgskolen.
Elverum folkehøgskole har vært i Elverum siden åpningen i 1928, og har per 2021 om lag 130 elever.
Elverum har gjennom snart 150 år vært et utdanningssenter, hvor skole og utdanning har satt sitt
preg på byen.
Befolkningens utdanningsnivå (innbyggere som er 16 år og eldre) fordeler seg (2020) med 4.916 som
har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, 6.652 har videregående skole som høyeste utdanningsnivå, 4.367 har 1-3- årig høgskoleutdanning, 1.105 har 4-årig universitets-/høgskoleutdanning eller
mer.

4.4

Samferdsel – Infrastruktur - Bosetting

Hovedtrekkene i samferdselsårene i- og gjennom kommunen er beskrevet i innledningen over.
Elverum har i tillegg et relativt godt utbygd gang- og sykkelvegnett i kommunen. Kommunens
topografi gjør det relativt enkelt å ta seg fram på riksveger, fylkesveger, kommunale veger samt
gang- og sykkelveger. Kommunen har per 2021 egen oppdatert trafikksikkerhetsplan som fokuserer
de områder det skal jobbes med for ytterligere trafikksikkerhet i perioden mot 2025.
Per 2021 har kommunen et utbygd bredbåndsnett for datakommunikasjon som dekker om lag 90%
av husstander i kommunen, og for øvrig alt av næringsvirksomhet. Utbygging for oppkopling av de
resterende pågår.
Elverum kommune har et godt utbygd nett for vannforsyning og avløpshåndtering. Kommunen har
av landets beste vannkvaliteter som forsyner henimot 85% av befolkningen samt det vesentligste av
næringsvirksomhet. Vann- og avløpstjenestene er gebyrfinansiert og oppgraderes kontinuerlig
gjennom eget investeringsprogram.
Strømforsyningen i kommunen er god og sikker. Kommunen har beredskap gjennom egne aggregater
for å opprettholde vital strømforsyning ved eventuelt bortfall fra strømnettet. Det mest sårbare for
strømnettet er trefall over linjer ved uvær – særlig ved kombinasjoner av store snømengder og vind.
Bosettingen i Elverum fordeler seg med om lag 75% av befolkningen innenfor en radius av 3 km rundt
kommunesentrum. De øvrige bor på bygdene sør, nord og øst i kommunen. Ingen reiseavstander inn
til sentrum er særlig mer enn 20 minutter med bil.
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4.5

Kulturliv – Festivaler - Arrangementer

Elverum som lokalsamfunn er preget av -og nyter godt av tilstedeværelsen av en rekke kulturinsitusjoner, festivaler og arrangementer. Anno Museum er til stede i byen med to store museer,
Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet, det første som et landsdekkende museum for skog, utmark,
jakt og fiske; Glomdalsmuseet som et stort regionalt museum for Østerdalen og Solør. Museene er
viktige reiselivsbedrifter og skaper gjennom daglig virksomhet og særskilte arrangementer betydelig
besøk. Kommunen har sitt kulturhus med daglig kinodrift i 2 saler, en rekke konserter og jevnlig
Riksteaterbesøk. Viktige festivaler og arrangementer i Elverum er Festspillene i Elverum, Nordiske
Jakt- og fiskedager, Elverumsdagene, Grundsetmart´n, filmfestivalen Movies on War,
Smaksfestivalen, håndball- og fotballturneringer m.m. Med jevne mellomrom er Elverum arrangør av
Landskytterstevnet. Elverum har riksanlegg for seilflysporten på Starmoen, der finnes også 18-hulls
golfbane, motorsportanlegg og travbane. Byen har flere kunstgallerier og en betydelig flora av
frivillige kulturorganisasjoner som kor, korps, idrettslag og annet.
Elverum har gjennom mange år hatt ett av Norges, og etter hvert Europas beste håndballag. Elverum
fotball er en av landets største klubber med høyt aktivitetsnivå for alle aldersklasser.
Kulturlivet, festivalene og arrangementene samler til tider relativt store ansamlinger av mennesker,
hvilket medfører at beredskapstenkning må ligge til grunn, og noen ganger særskilte forebyggende
tiltak må etableres.
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5
5.1

Prosessdeltakere og involvering
Styringsorgan

ROS-analysearbeidet har vært forankret i kommunens kriseledelse. Kommunedirektøren har i praksis
vært analysearbeidets/prosjektets styringsorgan ved å beslutte iverksetting av arbeidet og tildele
ressurser, og ved å godkjenne at arbeidet prioriteres i kommunens administrasjon med budsjett til
noe innleid bistand.

5.2

Referanser

Undervegs i arbeidet med å utarbeide ROS-analysene som er grunnlag for denne samlede rapporten,
har en rekke medarbeidere på de fagområdene som inngår kommunens ordinære tjenesteproduksjon og kommunens beredskapsarbeid vært involvert ved å bidra med innspill og kvalitetssikring. Dette gjelder sektorsjefer og stabssjefer i kommunedirektørens ledergruppe, og aktuelle
enhetsledere og medarbeidere for øvrig på de fagområder som blir berørt av de valgte ROSanalysene for de uønskede hendelsene.
Den samlede ROS-rapporten har i tillegg vært på høring til de samarbeidende kommunene i ROSarbeidet i Sør-Østerdal og internt til et utvalg nøkkelpersoner som er tilsatt i kommunen (jfr.
beskrivelse over av referansepersoner). I tillegg er rapporten sendt til et utvalg virksomheter utenfor
kommunens organisasjon (Politiet, Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS, Statsforvalteren i
Innlandet, Innlandet fylkeskommune, utvalgte statlige virksomheter, Forsvaret og noen større
bedrifter i kommunen).

5.3

Arbeidsgruppe

Arbeidet har vært ledet av assisterende kommunedirektør og beredskapskoordinator Aasmund
Hagen. Rådgiverne Jan-Erik Gullheim og Erik Bjerkaas i Beredskapslosen AS har vært engasjert som
rådgivere i det felles ROS-analysearbeidet som har blitt gjennomført i Sør-Østerdal. Rådgivernes
arbeid har bestått av opplæring av medarbeidere i hvordan en gjennomfører ROS-analyser,
kvalitetssikring av utførte analyser og bidrag til rapportering av ROS-resultater gjennom denne
rapporten. Denne arbeidsformen har hatt to hensikter:
 Utvikle en helhetlig ROS-analyse for kommunene i henhold til DSBs ”Veileder til helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen” av oktober 2014.
 Sørge for at arbeidsgruppas medlemmer får tilført kompetanse om ROS-analyser slik at
kommunene skal ha tilstrekkelig kompetanse om dette i egen organisasjon.
Alle analyser er utført av ansatte i de aktuelle kommunene. Oversikt over hvem som har deltatt i
arbeidet vises under:
Navn
Bergan-Skar, Anniken
Bjerkaas, Erik
Ekeberg, Marit
Gullheim, Jan-Erik
Hagen, Aasmund
Leistad, Audhild
Opgård, Odd Magnar
Rekve, Geir Bråten
Aas, Hans Martin

Virksomhet
Åmot kommune
Beredskapslosen/
Bjerkaas AS
Våler kommune
Beredskapslosen
Elverum kommune
Elverum kommune
Engerdal kommune
Stor-Elvdal
Trysil kommune

Rolle
Prosjektdeltaker innledende fellesprosjekt og høringsrunde
Rådgiver
Prosjektdeltaker innledende fellesprosjekt og høringsrunde
Rådgiver
Leder i Elverum kommunes ROS-arbeid.
Medarbeider i Elverum kommunes ROS-arbeid.
Prosjektdeltaker innledende fellesprosjekt og høringsrunde
Prosjektdeltaker innledende fellesprosjekt og høringsrunde
Prosjektdeltaker innledende fellesprosjekt og høringsrunde
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6

Metode og arbeidsprosess

I arbeidet for å utarbeide ROS-analysene og utforme rapporten er det brukt metoder og teknikker
som blir brukt ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB).
Analysene har foregått ved at prosjektdeltakerne, etter å ha gjennomgått innføring om helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse (H-ROS), har deltatt i en prosess for å velge ut mulige og aktuelle
hendelser. Deretter har deltakerne gjennomført analysene, som er vedlegg/underlag til denne
rapporten. Kommunene fordelte analysene mellom seg for å utforme et analysegrunnlag, og har
deretter analysert hendelsene, supplert disse med kommunespesifikke analyser og ferdigstilt
analysene i egen kommune. Deretter har arbeidets rådgivere (Beredskapslosen/Bjerkaas AS)
kvalitetssikret analysene.
Som inspirasjon for rapporten har prosjektet studert ROS-rapporter for Bodø kommune (ROS Bodø
2018 etter avtale med Bodø kommunes beredskapsleder) og Øystre Slidre kommunes ROS-rapport,
som finnes på hjemmesidene til Statsforvalteren i Innlandet som et godt eksempel. Arbeidsprosessen
for å skape ROS-analysene og den samlede rapporten har foregått som vist i tabell under.
Arbeidsoppgave
Kartlegging av relevant
dokumentasjon.

Kommentar
Eksisterende og eldre ROS-analyser fra de aktuelle kommunene i
Sør-Østerdal er gjennomgått. Gjennomsyn av FylkesROS Hedmark,
Nasjonalt risikobilde 2014 (DSB) og Analyser av krisescenarier 2019
(DSB) ble foretatt for å kartlegge aktuelle hendelser for analyser.

Identifisere uønskede hendelser som
skal behandles i analysen.

Analysearbeidet har fokusert på uønskete hendelser som vurderes
å kunne bli så omfattende at kommunens kriseledelse vil måtte
innkalles.
Se beskrivelse i denne rapporten av arbeidets utførelse.

Analysere utvalgte hendelser.
Gjennomføre vurderinger i henhold til
§ 2 a-f i forskrift om beredskapsplikt.

Se beskrivelse i kapittel 2 i denne rapporten

Produksjon av risiko- og
sårbarhetsbildet.

Se beskrivelse i denne rapporten.

Oppsummering og konklusjon.

Se denne rapporten.

Evaluerings- og innspillsmøter med
ledere av alle relevante offentlige
kommunale enheter.

Ledere for tjenesteområdene: Barnehage, Skole, Helse, Pleie og
omsorg, Teknisk drift – herunder vann og avløp, Brann og redning,
Eiendomsforvaltning, IKT-tjenester.

Innspill fra Beredskapsrådet i
kommunen.

Kommunens beredskapsråd har vært høringsinstans på ROSanalysene og den samlede rapporten.

Høringsprosess samt korrigeringer/
kompletteringer som følge av
høringsprosess.

Korrigeringer/kompletteringer etter tilbakemeldinger fra
høringsrunder er beskrevet i sak for kommunestyret og tatt inn i
endelig rapportversjon.

Behandling i kommunestyret.

Den samlede ROS-rapport med tilhørende analyser er framlagt for
kommunestyret i egen sak til godkjenning.

Handlings-/tiltaksplan.

Planen er basert på innholdet i kapittel 9 i denne rapporten.

Sjekklister/handlingsplan i overordnet
beredskapsplan.

Denne er produsert basert på denne ROS-rapporten.
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7

Identifikasjon av uønskede hendelser

7.1

Sannsynlighet og konsekvens

Metoden som er brukt i rapporten baserer seg på vurdering av sannsynlighet for at uønskede
hendelser kan inntreffe, og er gradert på følgende måte (se DSB ”Veileder til helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse i kommunen” - oktober 2014).
 Svært lav sannsynlighet - Hendelsen kan inntreffe sjeldnere enn en gang i løpet av 1000 år –
dvs. < 0,1 % sannsynlighet.
 Lav sannsynlighet - Hendelsen kan inntreffe 1 gang i løpet av 100 – 1000 år. Dvs. 0,1-1%
sannsynlighet.
 Middels sannsynlighet - Hendelsen kan inntreffe en gang i løpet av 50 til 100 år. Dvs. 1-2 %
sannsynlighet.
 Høy sannsynlighet - Hendelsen kan inntreffe en gang i løpet av 10 til 50 år. Dvs. 2-10 %
sannsynlighet.
 Svært høy sannsynlighet Hendelsen kan inntreffe en gang i løpet av 10 år. Dvs. > 10 %
sannsynlighet.
Når en i analysene har vurdert mulige konsekvenser av uønskede hendelser og hva disse kan
medføre, ble disse klassifisert som:
 1. Ingen konsekvenser - ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvens av systembrudd er
uvesentlig.
 2. Ubetydelige konsekvenser - få eller små person- eller miljøskader.
 3. Mindre alvorlige konsekvenser – kan skje lettere personskader eller miljøskader, system satt
ut av drift i kort tid (fra noen timer til tre dager).
 4. Alvorlige konsekvenser - alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system
satt ut av drift over lengre tid (fra tre dager til en måned).
 5. Svært alvorlige konsekvenser - katastrofe, døde eller alvorlig skadde. System satt ut av drift i
lang tid (over en måned).
Konsekvensvurderingene er basert på DSB Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i
kommunen, oktober 2014.
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, kan kreve tiltak og er plassert i rødt felt i risikomatrisen (kolonne for tiltak nødvendig).
Enkelte hendelser kan være lite sannsynlige, men konsekvensene, dersom de inntreffer, er så store at
disse likevel bør vurderes for tiltak, særlig når det dreier seg om å drøfte hendelsene i samband med
beredskapsplanverk.
Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor sannsynlig en hendelse kan være bare basert på tilgjengelig
statistikk, erfaringer og tanker og idéer. Det er derfor lagt inn en viss grad av skjønn basert på
kjennskap til lokale forhold. Dersom en i vurderingene har vært i tvil, er det valgt verdier som er noe
mer sannsynlig enn mindre sannsynlig for å være på den sikre siden. Det samme forholdet gjelder for
mulige konsekvenser. Denne matrisen (se under) er valgt som en av flere måter å vise risiko, som er
resultatet av sannsynlighet multiplisert med konsekvens.
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Konsekvens ------>
Sannsynlighet

E Svært høy sannsynlighet
D Høy sannsynlighet
C Middels sannsynlighet
B Lav sannsynlighet
A Svært lav sannsynlighet

1
Ingen

2
3
Ubetydelig Mindre alvorlig

4
Alvorlig

5
Svært alvorlig
H12

H02, H14, H24

H06, H16

H10

H04, H18

H20
H08

H22

Tabell: Klassisk risikomatrise med de vurderte uønskede hendelser i Elverum per september 2021. Dette er
nærmere beskrevet i kap. 10 Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet. H02 betyr hendelse 2 osv.

Til analysearbeidet er brukt DSBs skjemamal (som finnes på DSBs hjemmesider) for å beskrive de
uønskede hendelsene som er analysert.

7.2

ROS-analysene

ROS-analysen er et teoretisk instrument for å vurdere om risiko er akseptabel eller ikke, og vil aldri
kunne gi en eksakt analyse med hensyn til konsekvenser. Erfaring tilsier at det alltid bør være med et
sentralt element av samlet vurdering og skjønn.
I tillegg til risiko (sannsynlighet multiplisert med konsekvens) har det i analysearbeidet vært fokus på
sårbarhet for den enkelte enhet og for kommunale tjenester totalt sett. Dette vil framgå av de
enkelte ROS-analysene.
Dersom hendelsene som er omtalt i rapporten enten har middels eller høy risiko og/eller har middels
eller høy sårbarhet, har dette hatt betydning for hvilke tiltak (som kan redusere sannsynligheten for
at hendelsen inntreffer eller kan redusere konsekvensene) som er foreslått i kapittel 9.

7.3.

Utvalgte uønskede hendelser

Etter dialog om aktuelle uønskede hendelser basert på kommunenes tidligere analyser, omtale av
mulige hendelser og scenarier i Nasjonalt risikobilde 2014 (DSB), «Analyser av krisescenarier 2019
DSB», gjennomsyn av FylkesROS med mere, ble disse hendelsene valgt ut for videre analyser – se
tabell under.
De utvalgte hendelsene er ikke ment å være uttømmende, men vil, slik det er vurdert i analysene,
være et godt nok grunnlag til å kunne bidra til at kriseledelsen vil få tilgang til relevante sjekklister og
handlingsdokumenter. Dette materialet vurderes med sannsynlighet å være tilstrekkelige som
hjelpeverktøy under en krise, også dersom andre hendelser enn de som er analysert i denne
rapporten vil skje.
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Hendelse
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

Brann, ulykker og annet
Skogbrann
Brann i institusjon
Forurensing av drikkevann
Atomulykke
Sykdom
Pandemi – epidemisk smitteutbrudd - mennesker
Kritisk infrastruktur
Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning
Naturhendelser
Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
Flom
Tilsiktede hendelser
Pågående livstruende vold – skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)
Samferdsel
Vegulykke

Tabell: Vurderte uønskede hendelser innenfor hendelseskategorier, og som vil kunne utløse innkalling av
kriseledelse og særskilt beredskapshåndtering – Elverum per oktober 2021.
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8

Risiko- og sårbarhetsvurdering

8.1

Innledning

Risiko og sårbarhet, med konsekvens, konsekvensreduserende tiltak og mottiltak er vurdert konkret i
analysene for den enkelte uønskede hendelse. Vurderingene danner konkrete grunnlag for foreslåtte
nye tiltak i kommunen eller forsterking av eksisterende tiltak, utarbeiding av handlingsplan og
oppdatering av beredskapsplaner.
Her følger en oppsummering av ROS-analysene for de uønskede hendelsene redigert i henhold til
forskriftens § 2, a-f (se kapittel 2.1).

8.2

Eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer (§ 2a)

Tabellen under, som er et utdrag fra den samlede risikomatrisen for de vurderte uønskede
hendelsene, viser hendelsenes score på sannsynlighet, sårbarhet, konsekvens og risiko. Det er tatt
hensyn til kommunens beliggenhet samt klima- og risikomessige forhold som er omtalt i kap. 04
Kommunebeskrivelse.
En slik vurdering vil av og til kunne medføre at mulige uønskede hendelser med store konsekvenser
ikke blir undersøkt nærmere fordi man vurderer disse som lite sannsynlige. Vi har derfor valgt å ta
med hendelser med gul (middels sårbarhet eller middels risiko) eller rød farge (høy sårbarhet eller
høy risiko) i risikofeltet for en nærmere analyse av mulige nye eller forsterkete tiltak inn i
handlingsplanen.

2
4
6
8

Skogbrann
Brann i institusjon
Forurensing av drikkevann
Atomulykke

Sykdom
10
12
14

Sårb
M

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

Sa

Sårb

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

D
D

H
M

San

Sårb

D
C

M
M

San

Sårb

C
B

L
L

San

Sårb

D

L

Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
Flom
Pågående livstruende vold - skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)
Vegulykke
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Risiko 4)

Konsekvens 3)

L
M
M
H

D

Samferdsel
24

Sårb

D
C
D
B
San

Tilsiktede hendelser
20
22

San

Pandemi - epidemisk smitteutbrudd - mennesker

Naturhendelser
16
18

Sårbarhet 2)

Hendelse Brann, ulykker og annet

Sannsynlighet 1)
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Kon Risiko
2
3
3
4

8
9
12
8

Kon Risiko
5

20

Kon Risiko
5
2

20
8

Kon Risiko
3
3

12
9

Kon Risiko
5
5

15
10

Kon Risiko
2

8
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Forklaringer:
1) Sannsynlighet betyr hvor sannsynlig det er at en hendelse kan inntreffe:
A= Svært lav sannsynlighet lite, B = Lav sannsynlighet, C = Middels sannsynlighet, D = Høy sannsynlighet og E =
Svært høy sannsynlighet.
2) Sårbarhet betyr hvor sårbar kommunens vitale tjenesteproduksjon er når hendelsen inntreffer. Grønt er
lite sårbar, gult noe sårbar og rødt meget sårbar.
3) Konsekvens betyr hvor mye samfunnsverdier (liv og helse, stabilitet/vitale behov, natur og miljø og
materielle verdier for samfunnet) blir rammet når hendelsen inntreffer. Tallverdi 1 liten, tallverdi 5 store
konsekvenser.
4) Risiko = sannsynlighet x konsekvens, der lave verdier kan utgjøre en mindre risiko enn høye verdier.

Sårbarheten (se kolonne 2) i matrisen ovenfor) er tolket som henholdsvis lav (grønn farge), medium
(gul farge) eller høy (rød farge) som følge av den forklaringen en kan lese under kapitlet «Sårbarhet» i
den enkelte analyse.




Lav sårbarhet betyr at kommunale tjenester blir lite påvirket av hendelsen.
Medium sårbarhet betyr at kommunale tjenester kan bli rammet til en viss grad.
Høy sårbarhet betyr at kommunale tjenester kan bli rammet i stor grad.

De mest alvorlige hendelsene har minimum gul kategori enten som total risiko (sannsynlighet x
konsekvens) og/eller sårbarhet. Ved sårbarhet mener vi kommuneorganisasjonens evne til å
opprettholde vital tjenesteyting under hendelsen.
Disse hendelsene krever særskilt oppmerksomhet og i kapittel 9 er det foreslått tiltak, som enten kan
redusere sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, eller at konsekvensene kan bli redusert hvis
anbefalte tiltak blir iverksatt.
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8.3

Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha
betydning for kommunen (§2b)

Når det skjer alvorlige hendelser i nabokommuner, som eks. flom, bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM) og skogbrann, må kommunen være forberedt på å yte bistand til disse.
I denne deen av rapporten har vi tatt for oss hendelser i nabokommunene, identifisert gjennom det
felles prosjektet i Sør-Østerdal (se tabellen nedenfor) og deretter hendelser i egen kommune.
Analysene viser at flere av hendelsene kan medføre at kommunen kan komme til å trenge bistand fra
nabokommunene og vice versa.
Forklaring:

Helhetlig ROS - Alvorlige hendelser
Brann, ulykker og annet

9) Andre kommuner – viser om
disse blir berørt av hendelsen
(enten direkte eller indirekte ved
at de kan bli bedt om å bistå). Ja
(rød farge). Gul farge betyr at
andre kommuner kan bli
involvert. Nei (grønn farge)
indikerer at hendelsen neppe vil
involvere andre kommuner.

Andre kommuner 9)

Total risikomatrise Sør-Østerdal pr. 01.12.2020

Ako

Skogbrann
Stor brann sykehus, institusjon, hotell

XX

Storulykke industri
Forurensing av vannverk/grunnvannskilde
Atomulykke

XX

Sykdomsbilde
Pandemi mennesker
Epidemi/Pandemi dyr (Zoonose)

Ako
XX
XX

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

Ako

EKOM bortfall
Svikt vannforsyning
Svikt strømforsyning

X

Naturhendelser

Ako

Flom
Ekstrem vind/storm

XX
X

Tilsiktede hendelser

Ako

PLIVO Hendelser på skole
Trussel mot kommunalt tilsatte/politikere

Samferdsel

Ako

Veiulykke/trafikkulykke

Annet

Ako

Store arrangementer/PLIVO
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Hendelse Brann, ulykker og annet
2
4
6
8

12
14

Skogbrann
Brann i institusjon
Forurensing av drikkevann
Atomulykke

D
C
D
B

Pandemi - epidemisk smitteutbrudd - mennesker

D

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

Sa

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

D
D

Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
Flom

Andre kommuner 10)

Risiko 4)
8
9
12
8

Ja
Ja
Ja
Ja

M

5

20

Ja

Sårb Kon Risiko Ako
H
M

5
2

20
8

Ja
Ja

D
C

M
M

3
3

12
9

Ja
Ja

San Sårb Kon Risiko Ako

Pågående livstruende vold - skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)

Samferdsel
24

2
3
3
4

San Sårb Kon Risiko Ako

Tilsiktede hendelser
20
22

L
M
M
H

San Sårb Kon Risiko Ako

Naturhendelser
16
18

Konsekvens 3)

San Sårb Kon Risiko Ako

Sykdom
10

Sårbarhet 2)

Sannsynlighet 1)
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C
B

L
L

5
5

15
10

Ja
Ja

San Sårb Kon Risiko Ako

Vegulykke

D

L

2

8

Ja

Forklaringer:
1) Sannsynlighet betyr hvor sannsynlig en hendelse kan inntreffe:
A= Svært lav sannsynlighet lite, B = Lav sannsynlighet, C = Middels sannsynlighet, D = Høy sannsynlighet og E =
Svært høy sannsynlighet.
2) Sårbarhet betyr hvor sårbar kommunens vitale tjenesteproduksjon er når hendelsen inntreffer. Grønt er
lite sårbar, gult noe sårbar og rødt meget sårbar.
3) Konsekvens betyr hvor mye samfunnsverdier (liv og helse, stabilitet/vitale behov, natur og miljø og
materielle verdier for samfunnet) blir rammet når hendelsen inntreffer. Tallverdi 1 liten, tallverdi 5 store
konsekvenser.
4) Risiko = sannsynlighet x konsekvens, der lave verdier kan utgjøre en mindre risiko enn høye verdier.
10) Andre kommuner - viser om disse blir berørt av hendelsen (enten direkte eller indirekte ved at de kan bli
bedt om å bistå). Ja (rød farge). Gul farge betyr at andre kommuner kan bli involvert. Nei (grønn farge)
indikerer at hendelsen neppe vil involvere andre kommuner

Ved å tolke innholdet hver enkelt av de utførte ROS-analysene – særlig kolonnene hendelsesbeskrivelse, konsekvenser og sårbarhet, forstår en om andre kommuner/nabokommuner vil bli involvert
eller berørt av hendelsen. Eksempler på slike hendelser er hendelse 02 skogbrann, hendelse 08
atomulykke, hendelse 10 pandemi, hendelse 12 bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM),
hendelse 16 uvær med svikt i strømforsyning m.m. og hendelse 18 flom.
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Når disse hendelsene inntreffer, er det viktig at kriseledelsen i kommunen har tett dialog med
nabokommunene og Statsforvalterens avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap, for å kunne yte
bistand begge veger, men også for å kunne oppdatere risikobildet i den aktuelle situasjonen best
mulig.
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8.4 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre (§2c)
Det er generelt stor gjensidig avhengighet mellom ulike viktige samfunnsfunksjoner og
infrastrukturer. Det er derfor viktig å være bevisst på at en uønsket hendelse kan utløse
følgehendelser. Eksempler på slike hendelser er uvær, som kan skape en rekke negative
følgehendelser – herunder bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM), som er belyst
nærmere i en egen tabell nedenfor.

Figur: Illustrasjon av hva som kan skje ved langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM).
Når dette inntreffer, vil internett falle ut. Dette medfører at alle systemer som er avhengig av internett også
vil falle bort. Telefoni, radio og de fleste vitale IKT-systemer for pleie- og omsorg (og de fleste andre
kommunale sektorer) vil bli negativt berørt og vil kanskje ikke kunne benyttes på mange timer, dager, uker
eller måneder (som Østre Toten kommune har opplevd i januar 2021).

Når hendelsen «Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)» inntreffer, må kommunen ta i
bruk andre løsninger som nødsamband (eks. satellittelefoner, ulike manuelle hjelpe- og
støttesystemer for pleie og omsorg og andre vitale områder. Hvis også strømforsyningen skulle
svikte, vil dette medføre at lys og varme forsvinner. Da må kommunen med stor sannsynlighet
evakuere mange innbyggere.
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Tabell: Utsnitt fra ROS-analyse: Bortfall av elektronsk kommunikasjonsnett (EKOM-bortfall) Konsekvensvurderingen.

Forurensing av drikkevann
Atomulykke

H

Sykdom

10

Pandemi- epidemisk smitteutbrudd - mennesker

H

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

12
14

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

H

Naturhendelser

16
18

Uvær med svikt i strømforsyning mm
Flom

H

Tilsiktede hendelser

20
22

Pågående livstruende vold - skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)

H

Samferdsel

24

Vegulykke

X
X

X

X

X
X

7. Fremkommelighet for
personer og gods..

6. Forsyning av vann og
avløpshåndtering..

5. Tilgang til elektronisk
kommunikasjon..

4. Forsyning av drivstoff..
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

Sårbarhet

6
8

X
X
X

12. Behov for evakuering

Brann i institusjon

11. Behov for
befolkningsvarsling

Skogbrann

4

10. Nød og redningstjeneste..

2

9. Nødvendige helse- og
omsorgstjenester ..

Uønsket hendelse
Brann, ulykker og annet

8. Oppfølging av særlig
sårbare grupper..

H

3. Forsyning av energi..

Særlige utfordringer ved kritiske
samfunnsfunksjoner ------->

2. Ivaretakelse av behov for
husly og varme..

Elverum, versjon av 21. september 2021

1 Forsyning av mat og
medisiner .

Nytt hendelse løpenr.

Ved å gå dypere inn i den enkelte ROS-analyse med det for øye å se om hendelsen kan påvirke vitale
og kritiske samfunnsfunksjoner, finnes grunnlaget for denne tabellen:

X
X
X
X

X
X
X

L
M
M
H

X

M

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

H
M

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

M
M

X

X

X

X
X

L
L

X

X

1) Sårbarhet: Grønn= Lite, Gul = Medium, Rød = Høy
X i felt betyr at denne vitale samfunnsfunksjonen er rammet eller involvert
Tabell: De uønskede hendelsene og hvilke vitale samfunnsfunksjoner som vil kunne bli rammet hvis
hendelsen inntrer.
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Tabellen ovenfor viser at samtlige vitale samfunnsfunksjoner vil kunne bli rammet eller involvert ved:
 H08 Atomulykke
 H12 Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
 H16 Uvær med svikt i strømforsyning mm.
 H18 Flom
Andre eksempler der flere vitale samfunnsfunksjoner kan bli rammet, satt helt- eller delvis ut av spill
eller involvert er:
 H04 Brann i institusjon
 H06 Forurensing av drikkevann
 H10 Pandemi – epidemisk smitteutbrudd - mennesker
 H14 Svikt i vannforsyning
 H20 Pågående livstruende vold – skole (PLIVO))
 H24 Vegulykke
Når det gjelder kommunens innbyggere viser tabellen at ved de fleste alvorlige hendelser som er
analysert, vil det være viktig å ta hånd om sårbare grupper.
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8.5 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk
infrastruktur (§ 2d)
Ved systematisk gjennomgang av de ROS-analysene som omhandler uønskede hendelser som gir tap
av kritisk infrastruktur, og derved påvirker kritiske samfunnsfunksjoner, framkommer sammenstillingen i tabellen under:

Tiltak nødvendig 9)

Andre kommuner 10)

Prioritet tiltak 11)

Til
Ja

Ako
Ja

Pri
2

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

Sa
D
D

Sårb Kon Risiko Bef
H
5
20
Ja
M
2
8
Ja

Eva
Ja
Nei

Usi
Lav
Lav

Sty
Lav
Høy

Til
Ja
Ja

Ako
Ja
Ja

Pri
1
2

Naturhendelser

San Sårb Kon Risiko Bef

Eva

Usi

Sty

Til

Ako

Pri

Ja

Lav

Høy

Ja

Ja

2

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner
12
14
16

Uvær med svikt i strømforsyning m.m.

D

M

3

12

Ja

Styrbarhet 8)

Usikkerhet 7)

Usi Sty
Lav Midd

Forurensing av drikkevann

Risiko 4)

Evakuering 6)

6

Konsekvens 3)

Eva
Ja

Hendelse Brann, ulykker og annet

Sårbarhet 2)

San Sårb Kon Risiko Bef
D
M
3
12
Ja

Sannsynlighet 1)

Befolkningsvarsling 5)

Risikomatrise Elverum kommune pr. 21. september 2021

Tabellen viser at når noen alvorlige hendelser inntreffer, skapes noen av de største utfordringene
som er knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av vital infrastruktur. Disse er:





Hendelse 6: Forurensing av drikkevann
Hendelse 12: Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Hendelse 14: Svikt i vannforsyning
Hendelse 16: Uvær med svikt i strømforsyning m.m.

Alle disse mulige hendelsene krever mottiltak, dels for å dempe sannsynligheten for at hendelsene
skal inntreffe, dels for å redusere konsekvensene når hendelsene skjer.

24

Risiko og sårbarhet – beredskap. Rapport Elverum – høringsversjon – oktober 2021.

8.6 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en
uønsket hendelse og evne til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen
er inntruffet (§2e)
Ved sammenstilling av utvalgte vurderinger/data fra de gjennomførte ROS-analysene for de
uønskede hendelsene kan risikobildet for hendelsene illustreres som vist i figuren under:

Figur: Risikobilde – sårbarhet. Konsekvensverdi 1 betyr få negative konsekvenser for lokalsamfunnet når
hendelser inntreffer, og konsekvensverdi 5 betyr at hendelser kan få alvorlige konsekvenser.

Bildet viser at sårbarheten (dvs. at kommunens vitale tjenesteproduksjon kan bli rammet til en viss
grad eller mye) er mest alvorlig for hendelsene
 H08 Atomulykke
 H12 Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Sårbarheten er middels for hendelsene
 H04 Brann i institusjon
 H06 Forurensing av drikkevann
 H10 Pandemi - epidemisk smitteutbrudd – mennesker
 H14 Svikt i vannforsyning
 H16 Uvær med svikt i strømforsyning mm
 H18 Flom
Hvis disse hendelsene skulle inntreffe, vil kommunens kriseledelse iverksette mottiltak for å redusere
sårbarheten. Selv om hendelser er «grønne» og klassifisert som ikke alvorlig, betyr ikke dette at
hendelsene ikke kan utvikle seg i negativt med tanke på konsekvenser. Noen hendelser vil kunne
skape negative følgehendelser som i seg selv kan skape andre negative følgehendelser. Se nærmere
nærmere omtale i kapittel 8.4 over.
Som eksempel: Når ekstremvær (Hendelse 16: Uvær) inntreffer, vil dette kunne skape store
utfordringer ved at uvær med svært stor sannsynlighet vil skape alvorlige følgehendelser ved at viktig
infrastruktur blir satt ut av funksjon; veger og bruer kan bli stengt, telesamband og internett kan
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bryte sammen, strøm kan bli borte i flere dager med potensielt betydelige konsekvenser for
kommunen, bedrifter og den enkelte. Dette vil sette nød- og redningstjenesten på store prøver.
Slike alvorlige hendelser med bortfall av strøm vil også påvirke alt som trenger strøm for å kunne
fungere som for eksempel vannforsyning og alle typer maskiner som er avhengig av elektrisitet.
Under mange av de uønskede hendelsene vil det kunne oppstå behov for evakuering; fra noen få
personer til mange. I mange tilfeller vil det også være behov for varsling til befolkningen. Kommunen
har gode prosedyrer for å kunne bidra i samband med evakuering og varsling av befolkningen.
Analysene viser at de fleste hendelser og ved bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner, vil kommunen
ha et særlig ansvar for sårbare grupper, enten det er de som kommunen har omsorg for til daglig,
syke, eldre eller andre med særlige behov og de mennesker som vil være direkte rammet av en
hendelse.
Kommunen vil også kunne bli berørt ved hendelser i andre kommuner, og må være forberedt på å
bidra når nabokommunene ber om bistand. I noen tilfeller vil det være naturlig å be om bistand fra
nabokommunene.
Analysene viser at kommunens kriseledelse vil kunne håndtere alle analyserte uønskede hendelser,
selv om noen kan bli veldig krevende for kommunens kriseledelse. For å kunne håndtere disse på en
sannsynlig forbedret måte, er det gjennom analysearbeidet utformet forslag til forbedringer. Disse er
omtalt i kapittel 9 og i ROS-analysen for den enkelte uønskede hendelse.
Utdrag fra ROS-analysen «Hendelse 12: Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)» viser
(som eksempel) følgende vedrørende sårbarhetsvurdering:
Sårbarhet – før uønsket hendelse oppstår:
Norske lokalsamfunn, som verden ellers, baserer i stadig økende grad alle former for informasjons- og
kommunikasjonssystemer på digitale, elektroniske løsninger – teknisk utstyr og programvare. Norge ligger langt
framme i denne utviklingen, Elverum som lokalsamfunn er en del av dette. I fagmiljøer med datasikkerhetskompetanse vurderes denne teknologiske utviklingen å gi en tilsvarende tiltakende sårbarhet for at kompliserte
og omfattende IKT-systemer kan bli slått ut, data komme på avveie o.a. Elverum som kommune og
lokalsamfunn er en del av denne utviklingen.
Sårbarhet - ved oppstått uønsket hendelse:
Kommunen har et godt utbygd velferdsteknologisk system basert på mobilteknologi. Alle programvarer brukt i
helse- og omsorgssektoren er basert på nettilgang. Et EKOM-bortfall vil føre til at turnussystemer, medisinlister
og alarmer blir utilgjengelige. Dette vil hvis situasjonen varer noe over tid kunne påvirke liv og helse for
innbyggere med pleie- og omsorgsbehov, og i ytterste konsekvens kunne medvirke til tap av liv. Overvåkning av
vann- og avløpssystemer bortfaller. Brannvarslingssystemer med direkte varsling vil ikke fungere, og det vil ikke
være mulig å melde via telefon om behov for bistand. Nødnettet har begrenset kapasitet. Dette gjelder alle
varslinger i helse, brann og politi.
Sårbarhet – gjenopprettelse av normaltilstand:
Et EKOM-bortfall vil potensielt få betydelige konsekvenser for hele Elverumsamfunnet. Særlig vil dette i en gitt
tidsperiode kunne ramme brukere av helsetjenestene og andre sårbare grupper. Helsetjenestene er i dag basert
på digitale og velferdsteknologiske løsninger. Det vil bli vanskelig å nå ut til innbyggerne med informasjon, samt
at innbyggeren ikke vil kunne varsle nødetatene ved behov. Et EKOM-bortfall i regionen vil også påvirke driften
av Sykehuset Innlandet. Drift av kommunale bygg vil utfordres på grunn av sentrale styringssystemer er basert
på kontinuerlig nettilgang. Overføring av innbruddsalarmer til alarmselskap opphører. Erfaringer fra uønskede
hendelser av denne type i Norge og andre land har vist at det kan ta måneder og kreve betydelige kostnader for
å vende tilbake til full funksjonalitet etter at et omfattende dataangrep er gjennomført.
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Hendelse Brann, ulykker og annet
2
4
6
8

San

Skogbrann
Brann i institusjon
Forurensing av drikkevann
Atomulykke

D
C
D
B

Sykdom
10
12
14

San

Pandemi - epidemisk smitteutbrudd - mennesker

D

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

Sa

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

D
D

Naturhendelser
16
18

San

Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
Flom

Tilsiktede hendelser
20
22

San

Pågående livstruende vold - skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)

Samferdsel
24

D
C
C
B
San

Vegulykke

D

Risiko 4)

Konsekvens 3)

Sårbarhet 2)

Sannsynlighet 1)
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Sårb Kon Risiko
L
M
M
H

2
3
3
4

8
9
12
8

Sårb Kon Risiko
M

5

20

Sårb Kon Risiko
H
M

5
2

20
8

Sårb Kon Risiko
M
M

3
3

12
9

Sårb Kon Risiko
L
L

5
5

15
10

Sårb Kon Risiko
L

2

8

Forklaringer:
1) Sannsynlighet betyr hvor sannsynlig det er at en hendelse kan inntreffe:
A= Svært lav sannsynlighet lite, B = Lav sannsynlighet, C = Middels sannsynlighet, D = Høy sannsynlighet og E
= Svært høy sannsynlighet.
2) Sårbarhet betyr hvor sårbar kommunens vitale tjenesteproduksjon er når hendelsen inntreffer. Grønt er
lite sårbar, gult noe sårbar og rødt meget sårbar.
3) Konsekvens betyr hvor mye samfunnsverdier (liv og helse, stabilitet/vitale behov, natur og miljø og
materielle verdier for samfunnet) blir rammet når hendelsen inntreffer. Tallverdi 1 liten, tallverdi 5 store
konsekvenser.
4) Risiko = sannsynlighet x konsekvens, der lave verdier kan utgjøre en mindre risiko enn høye verdier.

Kriseledelsen må iverksette tiltak – kfr. tiltakskort i overordnet beredskapsplan basert på den
oppdaterte ROS-analysen - for å sørge for trygg og forutsigbar levering av vitale tjenester. Det
forutsettes også at innbyggerne tar ansvar for sin egen sikkerhet til en viss grad. DSB har i 2018 sendt
ut en sikkerhetsbrosjyre til landets husstander om hva som anbefales av ekstra matvarer og vann for
tre dager i en tid uten strøm og varme.
En annen forutsetning er å vedlikeholde de tiltakene en har i dag, og eventuelt innføre nye,
nødvendige tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser.
27

Risiko og sårbarhet – beredskap. Rapport Elverum – høringsversjon – oktober 2021.

Uansett uønsket hendelse som framkommer gjennom ROS-analysene er vurderingen at kommunen
vil være i stand til å opprettholde sentrale funksjoner og levere vitale tjenester; gitt at nødvendige
tiltak innenfor relevant hendelse blir iverksatt, selv om de mest alvorlige hendelsene - H08
Atomulykke, H10 Pandemi – epidemisk smitteutbrudd - mennesker, H12 Bortfall av elektronisk
kommunikasjonsnett (EKOM) og H20 Pågående livstruende vold – skole (PLIVO) vil kunne medføre at
det kan røyne på for kriseledelsen. Dette vil kunne medføre at det vil være behov for ekstern bistand
og at en en vaktordning for kriseledelsen med to eller flere lag kan bli nødvendig.
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8.7

Behov for befolkningsvarsling og evakuering (§2 f)

Ved sammenstilling av utvalgte vurderinger/data fra de gjennomførte ROS-analysene for de
uønskede hendelsene, framkommer tabellen under særskilt med tanke på behovet for
befolkningsvarsling og evakuering.

2
4
6
8

Skogbrann
Brann i institusjon
Forurensing av drikkevann
Atomulykke

D
C
D
B

Sykdom
10
12
14

Eva

Sa

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

D
D

Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
Flom
Pågående livstruende vold - skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)
Vegulykke

M

2
3
3
4

Ja

Nei

Sårb Kon Risiko Bef

Eva

H
M

5

8
9
12
8

Ja
Nei

San Sårb Kon Risiko Bef

Eva
Ja
Ja

San Sårb Kon Risiko Bef

Eva
Ja
Ja

San Sårb Kon Risiko Bef

Eva

L

5
5

12
9

Nei
Nei

D

L
L

3
3

20
8

Ja
Ja

C
B

M
M

5
2

20

Ja
Ja

D
C

Samferdsel
24

San Sårb Kon Risiko Bef

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

Tilsiktede hendelser
20
22

Ja
Ja
Ja
Nei

D

Naturhendelser
16
18

Ja
Ja
Ja
Ja

Pandemi - epidemisk smitteutbrudd - mennesker

L
M
M
H

Risiko 4)

Eva

Konsekvens 3)

Evakuering 6)

Hendelse Brann, ulykker og annet

Sårbarhet 2)

San Sårb Kon Risiko Bef

Sannsynlighet 1)

Befolkningsvarsling 5)
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2

15
10
8

Nei

Nei

Forklaringer:
1) Sannsynlighet betyr hvor sannsynlig det er at hendelse kan inntreffe:
A= Svært lav sannsynlighet lite, B = Lav sannsynlighet, C = Middels sannsynlighet, D = Høy sannsynlighet og E
= Svært høy sannsynlighet.
2) Sårbarhet betyr hvor sårbar kommunens vitale tjenesteproduksjon er når hendelsen inntreffer. Grønt er
lite sårbar, gult noe sårbar og rødt meget sårbar.
3) Konsekvens betyr hvor mye samfunnsverdier (liv og helse, stabilitet/vitale behov, natur og miljø og
materielle verdier for samfunnet) blir rammet når hendelsen inntreffer. Tallverdi 1 liten, tallverdi 5 store
konsekvenser.
4) Risiko = sannsynlighet x konsekvens, der lave verdier kan utgjøre en mindre risiko enn høye verdier.
5) Behov for befolkningsvarsling - Ja (rød), ikke aktuelt (grønn)
6) Behov for evakuering - Ja (rød), uaktuelt (grønn)

Analysene viser at det er mange hendelser der både befolkningsvarsling og evakuering kan bli
aktuelt. Det kan også bli aktuelt å varsle befolkningen og/eller iverksette evakuering dersom en
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hendelse utvikler seg så negativt at hendelsen i seg selv skaper store negative hendelser eller såkalte
følgehendelser.
Kommunen har varslingslister for beredskapssituasjoner med tilhørende prosedyre som skal være
oppdatert til enhver tid. Varslingslistene er en del av kommunens overordnede beredskapsplan.
Kommunens psykosiale kriseteam vil i mange tilfeller bli satt i sving under en alvorlig hendelse.
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9

Identifikasjon av tiltak

9.1

Risikobilde – risikoreduserende tiltak

For å kunne redusere omfang av skader og omfang av uønskede hendelser er det en forutsetning at
en først kartlegger risiko og sårbarhet. Hensikten med ROS-analysen er å etablere en oppdatert
oversikt over risiko (et risikobilde) for kommunen, foreta en vurdering av kommunens sårbarhet hva
gjelder leveranser av vitale kommunale tjenester, og foreslå hvordan risiko og sårbarhet bør
håndteres gjennom nye risikoreduserende tiltak.
For å bidra til at risikobildet blir enda lavere, har det gjennom analysearbeidet blitt vurdert nye eller
forsterking av eksisterende tiltak. De foreslåtte tiltakene kan enten redusere sannsynligheten for at
hendelsen inntreffer eller redusere mulige konsekvenser.

9.2

Prioriteringsprinsipper

Som følge av analysearbeidet har en valgt å priortere de foreslåtte risikoreduserende tiltakene for de
enkelte uønskede hendelsene i kategorier på hendelser som enten har høy risiko og/eller har middels
eller høy sårbarhet.
Prioritet 1 betyr hendelser som har høy risiko (rød farge) eller høy sårbarhet (rød farge)
Prioritet 2 betyr hendelser som har middels risiko (gul farge) eller middels sårbarhet (gul farge)
Prioritet 3 betyr hendelser som har lav risiko eller lav sårbarhet

Skogbrann
Brann i institusjon
Forurensing av drikkevann
Atomulykke

L
M
M
H

Sykdom
10

Sårb Risiko

Pandemi - epidemisk smitteutbrudd - mennesker

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner
12
14

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

Naturhendelser
16
18

20

H
M

20
8

M
M

12
9

Sårb Risiko

Pågående livstruende vold - skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)

Samferdsel
24

M

Sårb Risiko

Sårb Risiko

Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
Flom

Tilsiktede hendelser
20
22

8
9
12
8

L
L

15
10

Sårb Risiko

Vegulykke

L
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8

Prioritet tiltak 11)

2
4
6
8

Sårb Risiko

Tiltak nødvendig 9)

Hendelse Brann, ulykker og annet

Risiko 4)

Sårbarhet 2)
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Til

Pri

Ja
Ja
Ja
Ja

3
2
2
1

Til

Pri

Ja

1

Til

Pri

Ja
Ja

1
2

Til

Pri

Ja
Ja

2
2

Til

Pri

Ja
Ja

1
2

Til

Pri

Ja

3
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Forklaringer:
1) Sannsynlighet betyr hvor sannsynlig det er at en hendelse kan inntreffe:
A= Svært lav sannsynlighet lite, B = Lav sannsynlighet, C = Middels sannsynlighet, D = Høy sannsynlighet og E
= Svært høy sannsynlighet.
2) Sårbarhet betyr hvor sårbar kommunens vitale tjenesteproduksjon er når hendelsen inntreffer. Grønt er
lite sårbar, gult noe sårbar og rødt meget sårbar.
3) Konsekvens betyr hvor mye samfunnsverdier (liv og helse, stabilitet/vitale behov, natur og miljø og
materielle verdier for samfunnet) blir rammet når hendelsen inntreffer. Tallverdi 1 liten, tallverdi 5 store
konsekvenser.
4) Risiko = sannsynlighet x konsekvens, der lave verdier kan utgjøre en mindre risiko enn høye verdier.
9) Tiltak - om det er nødvendig med nye eller forsterkede tiltak for å for å dempe konsekvenser. Rød farge
betyr at tiltaket er nødvendig pga. høy risiko eller høy sårbarhet, gul farge betyr middels risiko eller sårbarhet
mens grønn er annet.
11) Prioritet forslag tiltak, prioritet 1 (rød farge), prioritet 2 (gul) og prioritet 3 (hvit)

Samtlige tiltak skal senere settes inn i en særskilt handlingsplan for oppfølging av helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse. Der vil også prioriteringene innen hver enkelt hendelse bli mer detaljert. Under
følger oversiktstabell som viser foreslåtte risikoreduserende tiltak på de aktuelle hendelser i
prioriterte kategorier.
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Pri Hendelse

1

H08 Atomulykke

1

H10 Pandemi –
epidemisk
smitteutbrudd mennesker

1

H12 Bortfall av
elektronisk
kommunikasjonsnett (EKOM)

Forslag til tiltak (nye eller forsterking av eksisterende)
 Lagre jod-tabletter og oppfordre husstander med personer under 40 år å ha slike liggende.
 Ha lett tilgang til plast og/eller presenninger for å dekke til sårbare overflater for å redusere mengde nedfall på
angitt områder dersom det varsles på et tidlig tidspunkt.
 Styrke krisekommunikasjonsplanen ved å sette særskilt fokus på viktigheten av god formidling av informasjon internt
i kommunens organisasjon. Dette vurderes som like viktig som ekstern informasjon, håndteringen av pandemi
foregår over lang tid, og krever en rekke tiltak, endret adferd og koordinering av tjenesteutøvelsen i hele
organisasjonen.
 Etablere beredskap for å styrke støtte rundt kommuneoverlegene for å avhjelpe spørsmål, informasjon og
mediehåndtering.
 Kontinuitetsplanene er et særskilt tema ved håndtering av en pandemi. Dette må skrives inn i oppdatering av
smittevernplanen og utdypes og oppdateres som særskilt prosedyre – jfr erfaringene fra Covid-19.
 Samle erfaringene fra TISK-strategien som er gjennomført gjennom 2020 og 2021 og skrive dette ut som en samlet
oppdatert prosedyre.
 Det vil også være behov for å etablere varslingsrutiner internt i kommunen, som sikrer at alle berørte virksomheter i bygg får
tidlig informasjon når det måtte oppstå smitte.
 Ytterligere styrking av kopi/backup-kapasitet og eller et frittstående backup-system (som ikke kan hackes via
internett) for å kunne drifte sentrale funksjoner når sentrale nettløsninger er nede – slik som ekstra PCer med stor
batteri- og lagerkapasitet og som har kopi/backup for helsestøttesystemer og andre vitale funksjoner.
 Etablere rutiner for med jevne mellomrom å sørge for oppdatert helseinformasjon for pasienter i papirversjon,
likeledes for kontaktinformasjon for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehager og grunnskoler.
 Anskaffe ny(e) satellitt-telefon(er) da eksisterende er utdatert.
 Beslutte hvilke IKT-løsninger som har prioritet med hensyn til å være operative ved uønskede hendelser som
EKOM- og strømutfall.
 Anskaffe utstyr for ladning av telefoner, bærbare datamaskiner, lys etc. på steder uten tilgang til strøm, eller steder
hvor man trenger nødstrøm.
 Sjekke opp/utvikle rutiner/prosedyrer ved EKOM-bortfall for:
o Hvilke pleie- og omsorgsfunksjoner som kan fungere fra server på Rådhuset og hvordan?
o Køsystem på legevakt, fastlege og akuttmottak.
o Papirbestilling av varer og medisiner.
o Beredskapslager medisiner og medisinsk forbruksmateriell
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1

H20 Pågående
livstruende vold
– skole (PLIVO)










2

H04 Brann i
institusjon




2

H06
Forurensning av
drikkevann

2

H14 Svikt i
vannforsyning

Gjennomgå/forbedre forebyggende program for rus og psykiske helse
Videreutvikle tverrfaglig samhandling for tjenester for barn og unge – 0-24 år.
Gjennomgå og sikre rutiner for debriefing og støtte for involverte i etterkant av en hendelse.
Gjennomgå og sikre at varslingsrutiner er relevante.
Styrke flerkulturell kompetanse i skolen i form av kunnskapsheving og evne til dialog mellom elever, lærere, foresatte og
eventuelle andre.
Lære av andres erfaringer – jfr. rapport Nordland (DSB) med erfaringer og forslag til tiltak ved skoleskyting.
Utarbeide tiltakskort for varsling til pårørende i en kaotisk situasjon (hvem gjør hva og når, når slike hendelser
oppstår).
Revisjon av følgende eksisterende rutiner:
o Beredskap - overordnet prosedyre for sektor for pleie-, rehabilitering og omsorg
o Branninstruks PRO
o Branninstruks Moen sykehjem – dag/ kveld
o Utarbeide tiltakskort for evakuering av Moen sykehjem
o Utarbeide plan for hensiktsmessig transport ved evakuering.
Kartlegge muligheter for å vente innendørs i fasen mellom bygningen er evakuert og transport til mer varig
oppholdssted er på plass.
Innhente erfaring fra andre kommuner som i senere tid har vært nødt til å gjennomføre evakuering av
sammenliknbare institusjoner.
Oppdatere prosedyre for varsling av denne type hendelser.










Styrking av alle relevante tiltak for drift av –og investeringer i vann og avløpssystemet i kommunen:
Investeringsplanen for utbedring av vann og avløpsnettet trappes opp.
Hyppigere prøvetaking av vann – oppdatere prosedyrer for vannprøver.
Oppdatere prosedyrer for inspeksjon av høydebassenger og rengjøring av disse.
Øve beredskapsplaner oftere – eks. ved årlige øvelser i regi av enhet for vann og avløp.
Øve nødvannsprosedyrer oftere – eks. ved årlige øvelser i regi av enhet for vann og avløp.
Oppdatere prosedyre for innbyggervarsling.
Være restriktive med å allmenngjøre ledningskartet, samtidig som en må gjøre entreprenører oppmerksom på hvor
nettet ligger.
 Øve på liknende scenarier oftere enn hvert 5. år (oppdatere årshjul for øvelser).
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2

H16
Uvær med svikt i
strøm-forsyning
mm














2

H18 Flom






2

H22 Hendelse
ved stort
arrangement
(PLIVO)
H02 Skogbrann

3

3

H24 Vegulykke




Oppdatere kartlegging av kommunale samfunnskritiske funksjoner som er trenger strøm og ekom til driftsstyring.
Kartlegge pleietrengende hjemmeboere med og uten trygghetsalarmer.
Oppdatere planverk – særlig innen teknisk drift og i helse- og omsorgssektoren.
Kartlegge personer som er avhengige av medisinsk strømavhengig utstyr samt finne eventuelle tiltak .
Sjekke opp aggregatkapasiteten for strømproduksjon, og eventuelt investere i ytterligere kapasitet.
Skaffe oversikt over personer med jaktradio som backup-kommunikasjon.
Tiltak for å sikre at folk får kjøpt mat ved langvarig strømbrudd; inngå avtaler med butikker, anbefale alternativ
betalingsordning etc.
Vurdere om kommunal tankkapasitet/beredskapskapsitet for diesel skal økes for sikkert å kunne ha tilstrekkelig
drivstoff for aggregater o.a
Utarbeide en samlet oppdatert beredskapsplan med tiltakskort for hendelsen.
Integrere systematiske tilsyn av flomverk i internkontrollsystemet.
Kommunikasjonsplan med beskrivelse for informasjon til og kommunikasjon med innbyggerne når flomsituasjon
er forestående. Herunder oppfordre grunneiere til å rydde elvekanten og flomsona for ting som kan skape
oppdemming og problemer nedstrøms.
Årlig informere innbyggerne om deres plikt til egenberedskap ved flom. Eiere av bygg må sørge for å forebygge
flomskader, herunder å sørge for tilstrekkelig forsikringsdekning og iverksette tiltak for å forebygge skade.
På samme vis har kommunen selv ansvaret for å ivareta kommunale eiendommer og kommunale anlegg. Disse
bør kartlegges, tiltakskort utarbeides dersom det ikke foreligger.
Erosjonsvern; kommunen må ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven og i
sin behandling av saker etter forskrift om nydyrking.
Drøfte muligheter for å unngå åpen åker på de mest flomutsatte jordene (Landbruksforvaltningen).
Vurdere etablering av barrierer/flomvoller/nivåheving på spesielt utsatte områder, herunder foreta en
systematisk gjennomgang og listing av de punkter hvor særlige problemer oppsto i 1995-flommen med tanke på å
identifisere/oppdatere helt konkrete tiltak som kan redusere restrisiko for skader.
Etablering av et tverretatlig forum/møtearena for å forebygge utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme.
Arrangør av alle store arrangement skal planlegge og gjennomføre arrangementene i tråd med veileder for
sikkerhet ved store arrangement" fra DSB, herunder gjennomføre ROS analyse i forkant av arrangementet

 Øvelser og trening for brannmannskaper i MHBR og skogbrannreserven.
 Informasjon om forsiktighet til alle brukere av skogen (bred og god veiledning som forteller om hvordan å
unngå å utløse en brann, og enkle tiltak som kan gjøres ved slokking av mindre branner).
 Fortsatt opprettholde beredskap på skogbrannhelikopter (DSB – nasjonal ressurs).
 Understøtte betydningen av skogbrannflyovervåkningen i Innlandet (Statsforvalter og MHBR).
 Jobbe langsiktig og målrettet med trafikksikkerhetstiltak – jfr. nasjonalt, regionalt og lokalt
trafikksikkerhetsarbeid.
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10 Framstilling av risiko- og sårbarhetsbildet
Matrisen under med forklaringer er et kortfattet sammendrag over risikobilder og anbefalte
tiltak hentet ut av de enkelte ROS-analysene for de uønskede hendelsene. Felt som er
markert rødt betyr at feltet krever særskilt oppmerksomhet. Forklaringer til feltene er gitt
under matrisen.
For komplette analyser henvises det til den enkelte analyse.

Styrbarhet 8)

Tiltak nødvendig 9)

Andre kommuner 10)

Prioritet tiltak 11)

Eva

Usi

Sty

Til

Ako

Pri

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nei

Lav Midd
Lav Høy
Lav Midd
Høy Lav

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

3
2
2
1

San Sårb Kon Risiko Bef

Skogbrann
Brann i institusjon
Forurensing av drikkevann
Atomulykke

Sykdom
10
12
14

Pandemi - epidemisk smitteutbrudd - mennesker

D

Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

Sa

Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM)
Svikt i vannforsyning

D
D

Naturhendelser
16
18

2
3
3
4

8
9
12
8

Eva

Usi

Til

Ako

Pri

Ja

Nei

Lav Midd

Ja

Ja

1

Sårb Kon Risiko Bef

M

5

20

Sty

Eva

Usi

Sty

Til

Ako

Pri

Ja
Nei

Lav
Lav

Lav
Høy

Ja
Ja

Ja
Ja

1
2

San Sårb Kon Risiko Bef

Eva

Usi

Sty

Til

Ako

Pri

Lav Høy
Lav Midd

Ja
Ja

Ja
Ja

2
2

Usi

Til

Ako

Pri

Ja
Ja

Ja
Ja

1
2

D
C

H
M

San Sårb Kon Risiko Bef

Eva

San Sårb Kon Risiko Bef

Eva

Usi

Sty

Til

Ako

Pri

Nei

Lav

Lav

Ja

Ja

3

L

2

15
10

Sty

Ja
Ja

D

5
5

12
9

Nei
Nei

Vegulykke

L
L

3
3

20
8

Ja
Ja

C
B

M
M

5
2

Ja
Ja

Pågående livstruende vold - skole (PLIVO)
Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)

Samferdsel
24

L
M
M
H

Ja
Ja

Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
Flom

Tilsiktede hendelser
20
22

D
C
D
B

Risiko 4)

Usikkerhet 7)

2
4
6
8

Konsekvens 3)

Evakuering 6)

Hendelse Brann, ulykker og annet

Sårbarhet 2)

San Sårb Kon Risiko Bef

Sannsynlighet 1)

Befolkningsvarsling 5)

Risikomatrise Elverum kommune pr. 21. september 2021

8

Nei

Lav Midd
Midd Midd

Forklaringer:
1) Sannsynlighet betyr hvor sannsynlig en hendelse kan inntreffe:
A= Svært lav sannsynlighet lite, B = Lav sannsynlighet, C = Middels sannsynlighet, D = Høy sannsynlighet og E
= Svært høy sannsynlighet.
2) Sårbarhet betyr hvor sårbar kommunens vitale tjenesteproduksjon er når hendelsen inntreffer. Grønt er
lite sårbar, gult noe sårbar og rødt meget sårbar.
3) Konsekvens betyr hvor mye samfunnsverdier (liv og helse, stabilitet/vitale behov, natur og miljø og
materielle verdier for samfunnet) blir rammet når hendelsen inntreffer. Tallverdi 1 liten, tallverdi 5 store
konsekvenser.
4) Risiko = sannsynlighet x konsekvens, der lave verdier kan utgjøre en mindre risiko enn høye verdier.
5) Behov for befolkningsvarsling - Ja (rød), ikke aktuelt (grønn)
6) Behov for evakuering - Ja (rød), uaktuelt (grønn)
7) Usikkerhet betyr hvor usikker hele analysen kan være. H= Høy usikkerhet (rød), M = Medium (gul), Lav
(grønn)
8) Styrbarhet - hvor mye evner kommunen å styre begivenhetene og konsekvensene når hendelsen har
inntruffet? H= Høy styrbarhet, (grønn), M = Middels (gul), Lav (rød)
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9) Tiltak - om det er nødvendig med nye eller forsterkede tiltak for å for å dempe konsekvenser. Rød farge
betyr at tiltaket er nødvendig pga. høy risiko eller høy sårbarhet, gul farge betyr middels risiko eller
sårbarhet mens grønn er annet.
10) Andre kommuner - om disse blir berørt av hendelsen (enten direkte eller indirekte ved at de kan bli bedt
om å bistå. Ja (rød farge). Gul farge betyr at andre kommuner kan bli involvert. Nei (grønn farge) indikerer
at hendelsen neppe vil involvere andre kommuner
11) Prioritet forslag tiltak, prioritet 1 (rød farge), prioritet 2 (gul) og prioritet 3 (hvit)

Figur: Klassisk risikobilde for de identifiserte uønskede hendelsene i Elverum. Konsekvensverdi 1 betyr få
negative konsekvenser for lokalsamfunnet når hendelser inntreffer, og konsekvensverdi 5 betyr at hendelser
kan få alvorlige konsekvenser.

De mest alvorlige hendelsene i dette klassiske risikobildet er hendelse 20 Pågående livstruende vold
– skole (PLIVO), hendelse 10 Pandemi – epidemisk smitteutbrudd – mennesker og hendelse 12
Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM).
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Figur: Risikobilde relatert til sårbarhet for de identifiserte uønskede hendelsene i Elverum. Konsekvensverdi 1
betyr få negative konsekvenser for lokalsamfunnet når hendelse mens konsekvensverdi 5 kan betyr alvorlige
konsekvenser.

Bildet viser at sårbarheten (dvs. at kommunens vitale tjenesteproduksjon kan bli rammet til en viss
grad eller mye) er mest alvorlig for hendelsene:
H08 Atomulykke
H12 Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM).
Sårbarheten er middels for hendelsene:
 H04 Brann i institusjon
 H06 Forurensing av drikkevann
 H10 Pandemi – epidemisk smitteutbrudd - mennesker
 H14 Svikt i vannforsyning
 H16 Uvær med svikt i strømforsyning m.m.
 H18 Flom
Hvis man ser samlet på risikobildet etter klassisk modell og sårbarhetsbildet, er det hendelse 12
Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOM) som er fargelagt rødt på begge bildene og som
samlet sett framstår som mest alvorlig.
Når disse hendelsene omtalt i alle risikobildene omtalt i denne rapporten inntreffer, vil
kommunens kriseledelse iverksette mottiltak for å redusere sårbarheten. Når ekstremvær
inntreffer, vil dette kunne skape store utfordringer ved at uvær med svært stor sannsynlighet vil
skape alvorlige følgehendelser ved at viktig infrastruktur blir satt ut av funksjon; veger og bruer kan
bli stengt, telesamband og internett kan bryte sammen, strøm kan bli borte i flere dager med store
konsekvenser for kommunen, bedrifter og den enkelte. Dette vil sette nød- og redningstjenesten på
store prøver. Slike alvorlige hendelser med bortfall av strøm vil også påvirke alt som trenger strøm
for å kunne fungere som for eksempel vannforsyning og alle typer maskiner som er avhengig av
elektrisitet. Dersom det skulle oppstå en alvorlig storbrann, vil dette ofte medføre store
konsekvenser.
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Under mange av de uønskede hendelsene vil det kunne oppstå behov for evakuering; fra noen få
personer til mange. I mange tilfeller vil det også være behov for varsling til befolkningen. Kommunen
har gode prosedyrer for å kunne bidra i samband med evakuering og varsling av befolkningen.
Analysene viser at de fleste hendelser og ved bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner, vil kommunen
ha et særlig ansvar for sårbare grupper, enten det er de som kommunen har omsorg for til daglig,
syke, eldre eller andre med særlige behov, mennesker som ofte er direkte rammet av en hendelse.
Kommunen vil også kunne bli berørt ved hendelser i andre kommuner, og må være forberedt på å
bidra når nabokommunene ber om bistand. I noen tilfeller vil det være naturlig å be om bistand fra
nabokommunene.
Analysene viser at kommunens kriseledelse vil kunne håndtere alle analyserte uønskede hendelser,
selv om noen kan bli veldig krevende for kommunens kriseledelse. Men, for å kunne håndtere disse på
en ytterligere forbedret måte enn i dag, har prosjektgruppa laget forslag til forbedringer. Disse er
omtalt i kapittel 9 og i ROS-analysen for den enkelte uønskede hendelse.
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11 Risikohåndtering – forslag til mål, strategier og tiltak i plan for
oppfølging
11.1 Mål
Kommunen skal, med basis i kartlagte uønskede hendelser i ROS-analysen, til enhver tid ha et
oppdatert beredskapsplanverk (herunder en ressursoversikt der kommunens og andres ressurser
som er tilgjengelig for kommunens kriseledelse framgår), som er grunnlaget for å gjøre kommunen i
stand til å håndtere viktige beredskapsoppgaver, også om det inntreffer ikke-planlagte uønskede
hendelser.

11.2 Strategi
Strategien for å betjene dette målet er flerdelt:
 Opprette og vedlikeholde god beredskapskompetanse hos alle medlemmene av kommunens
kriseledelse. En god måte å tilegne seg dette er å lese og drøfte planverket med kolleger og
delta aktivt på øvelser som sørger for at alle i kriseledelse og stab/støtte får tilstrekkelig trening i
å forstå risikobilder, hvilke tiltak som bør iverksettes og utføre disse etter beste evne.
 Bruke ROS-analysen aktivt, og oppdatere denne etter nye hendelser, erfaringer eller ny
kunnskap, som styringsdokument basert på erfaringer og hendelser i kommunens overordnede
beredskapsplan, i alt planarbeid etter plan- og bygningsloven og i annet planarbeid der ROSanalysene er relevante.

11.3 Tiltak
Basert på innholdet i denne ROS-analysen skal kommunen lage en handlingsplan for å redusere
identifisert risiko, med ansvarsfordeling og tidsfrister. Handlingsplanen skal avklare hvilke tiltak som
vurderes som helt nødvendige og budsjettmessige konsekvenser som følge av dette. Handlingsplanen blir deretter et innspill til kommunens rullerende arbeid med Handlings- og økonomiplan,
virksomhetsplan og årsbudsjett

11.4 Kartverk
Kommunen skal alltid ha tilgang til analoge, oppdaterte kart i det fysiske beredskapsmateriellet og i
kriseledelsens rom. Disse bør også alltid være til stede i kommunens primære rom for kommunens
kriseledelse. Dette er for eksempel svært viktig ved strømbrudd og der tilgangen til internett kan
være problematisk.
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12 Referanser
«Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen», er utgitt av DSB i oktober 2014.
Denne er benyttet som mal og sjekkliste for analysene som danner grunnlaget for denne rapporten.
Analyser av krisescenarier 2019, er utgitt av DSB i 2019 er brukt som inspirasjonskilde for mulige,
relevante hendelser og utforming av risikobilder.
Øystre Slidre kommunes ROS-analyse 2017 – 2021 er brukt som inspirasjonskilde for oppsett av et
komplett risikobilde i form av en Excel-basert matrise med farger og forklaringer. Denne matrisen
kan oppfattes som et fugleperspektiv over samtlige, komplette analyser, med unntak av
verbaltekster.
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13 Om analyseskjemaer
Alle ROS-analysene for de analyserte uønskede hendelser foreligger som separate dokumenter.

42

Risiko og sårbarhet – beredskap. Rapport Elverum – høringsversjon – oktober 2021.

14 Sentrale begreper (ord og uttrykk)
Nedenfor er det tatt inn noen sentrale begreper fra veilederen «Om kommunal beredskapsplikt og
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse» utgitt av DSB. I en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
identifiseres uønskede hendelser som kan komme til å skje, og vi beskriver risiko og sårbarhet
forbundet med disse. Sentrale begreper i denne veilederen er risiko, sannsynlighet, usikkerhet,
sårbarhet, konsekvenser og kritiske samfunnsfunksjoner. I risiko- og sårbarhetsanalysene er disse
begrepene ut fra veilderen brukt følgende måte:
 Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerhet
knyttet til dette.
 Sannsynlighet brukes som mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil
inntreffe, angitt som innenfor hvilket tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap. Når risiko vurderes,
legger vi til grunn en viss kunnskap. Det er ofte mange forutsetninger og antakelser og
kunnskapen kan være god eller begrenset, og noen av forutsetningene kan komme til å vise seg
å være feil. Ydmykhet er med andre ord nødvendig når vi uttaler oss om risiko.
 Sårbarhet er et utrykk 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
hendelsen har inntruffet (NOU 2000:24). Sårbarhet sier med andre ord noe om hvilken evne
systemet har til å motstå en hendelse, og systemets evne til å tåle en hendelse hvis den først
inntreffer. Et system kan i denne sammenheng være både tekniske delsystemer (for eksempel
infrastrukturer) og større organisatoriske systemer som en kommune.
Et robust samfunn har evne til å motstå og tåle uønskede hendelser, og evne til raskt å
gjenoppta kritiske samfunnsfunksjoner etter svikt. For eksempel kan et sykehjem i en kommune
være sårbart mot utfall av energiforsyningen fordi de har et gammelt strømaggregat med dårlig
regularitet og uviss drivstoffkapasitet, mens et sykehjem i en annen kommune kan være mindre
sårbart overfor utfall av energiforsyning fordi de har et nytt strømaggregat og planer for
drivstoffleveranse.
 Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta
befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens
grunnleggende behov. Mat, drikke, varme og helsetjenester er eksempler på dette. Disse
tjenestene må være robuste mot mange ulike typer hendelser. Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner kan forsterke konsekvensene av en hendelse, og skape følgehendelser som igjen får
nye konsekvenser (for eksempel bortfall av energi som følge av en storm).
En helhetlig ROS-analyse er således en vurdering av:
1.
2.
3.
4.
5.

hvilke uønskede hendelser som kan komme til å skje
sannsynlighet for at en uønsket hendelse vil inntreffe,
sårbarhet ved systemer som påvirker sannsynligheten og konsekvensene,
hvilke konsekvenser hendelsen eventuelt vil få og
usikkerheten knyttet til vurderingene, det vil si hvor god kunnskap vi har om fenomenene
som skal vurderes.

I presentasjonen av risiko og sårbarhet er det viktig å få fram hva som ligger bak angivelsene av
sannsynlighet og konsekvenser, i tillegg til usikkerheten knyttet til disse vurderingene. Hva er det
som får oss til å tro på en bestemt angivelse av sannsynlighet? Hvorfor mener vi at konsekvensene
blir slik vi beskriver? Hvilke forhold påvirker sannsynligheten, konsekvensene og usikkerheten?
Konkrete og godt begrunnede risiko- og sårbarhetsbeskrivelser hvor også vurderingen av
kunnskapsgrunnlaget er med, gir et godt grunnlag for beslutninger om risiko- og
sårbarhetsreduserende tiltak.
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