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1. Sammendrag
Det har våren 2013 blitt gjennomført en overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) for Øvre Romerike, dvs. for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og
Ullensaker. PwC har bidratt med prosessledelse og metodestøtte i gjennomføringen, og har også
bistått med utarbeidelse av denne rapporten.

En sentral målsetning med den regionale ROS-analysen har vært å identifisere og analysere uønskede
hendelser som enten har konsekvenser på tvers av kommunene, og/eller hendelser hvor den enkelte
kommunen ikke har kapasitet til å håndtere disse på egen hånd. Analysen er dermed ikke ment å
erstatte gjennomførte kommunale ROS-analyser, men være et supplement til disse.

ROS-analysen har kartlagt uønskede hendelser som kan inntreffe i regionen, sannsynligheten for at
slike hendelser inntreffer og hvordan disse i så fall vil påvirke regionen som helhet. Analysen bidrar til
å identifisere og prioritere risikoreduserende tiltak/barrierer. Disse barrierene kan både være
forebyggende, dvs. at de skal hindre uønskede hendelser i å inntreffe, og skadebegrensende, dvs. at de
skal begrense skadevirkningene hvis en uønsket hendelse inntreffer.

For regionen Øvre Romerike er 11 fare- og ulykkeshendelser identifisert og nærmere gjennomgått i
ROS-analysen. I risikomatrisen nedenfor presenteres de 11 hendelsene basert på vurdert
sannsynlighet og konsekvens. Konsekvensene tar utgangspunkt i konsekvenskategorien med høyest
verdi.
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Figur 1 Samlet risikomatrise for Øvre Romerike

1. Pandemi
2. Flom
3. Leirskred
4. Storm
5. Flyulykke/ulykke OSL
6. Togulykke tunnel/togulykke

OSL
7. Brann ved institusjon
8. Vannforsyningssvikt
9. Systemsvikt IKT, tele/data
10. Skyteepisode (trussel/alvorlig

hendelse)
11. Økonomisk kriminalitet

(misligheter, korrupsjon)

Av de 11 hendelsene ble 7 vurdert å ligge i rød sone, det vil si at hendelsene ble vurdert å ha

uakseptabelt høy risiko. Tiltak skal da implementeres for å redusere risikoen. Hendelsene i rød sone er

pandemi, leirskred, flyulykke/ulykke OSL, togulykke tunnel/togulykke OSL, brann ved institusjon,

systemsvikt IKT, tele/data og skyteepisode (trussel/alvorlig hendelse). Hendelsene i gul sone, der

tiltak bør vurderes basert på en kost-/nyttevurdering, er flom, storm, vannforsyningssvikt og

økonomisk kriminalitet (misligheter, korrupsjon). Ingen av de analyserte hendelsene ble vurdert å

ligge i grønn sone.
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Under ROS-analysen ble det identifisert en rekke tiltak som vil kunne bidra til å redusere identifiserte
risikoer, både for regionen som helhet og for den enkelte kommune. Overordnet er det erkjent et
behov for å styrke samarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike knyttet til sikkerhet og
beredskap. Sentrale tiltak som ble foreslått under analysen var:

- Etablering av forum/fagnettverk beredskap: Kommunene i ØRU bør gå sammen om å
etablere et forum for de kommunale beredskapsansvarlige. Dette forumet bør møtes
regelmessig for å diskutere spørsmål knyttet til sikkerhet og beredskap.

- Økt regionalt samarbeid om håndtering: Kommuner i regionen bør intensiveres
samarbeidet og utvikle tverrkommunale løsninger for håndtering av større ulykker, inkludert
rutiner for kommunikasjon, avgi ressurser osv.

For detaljerte gjennomganger av de identifiserte hendelsene, tilhørende tiltak mm, se kapittel 6 i
denne rapporten.
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2. Introduksjon
Det er i dag krav til alle kommuner om at disse skal gjennomføre en helhetlig ROS-analyse. I følge

Sivilbeskyttelsesloven plikter de:

”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.”

I forskrift om kommunal beredskapsplikt utdypes kravene i Sivilbeskyttelsesloven. I følge forskriften

skal en slik ROS-analyse som et minimum se på:

- Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen

- Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre

- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for
kommunen

- 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

Verken sivilbeskyttelsesloven eller forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller krav om at

kommunene skal bidra til eller gjennomføre regionale ROS-analyser, dvs. koordinerte analyser på

tvers av flere kommuner. Fylkesmannen er imidlertid pålagt å utarbeide en sektorovergripende ROS-

analyse for fylket.

Kommunen på Øvre Romerike har på eget initiativ valgt å gå sammen for å utvikle en regional ROS-

analyse. Analysen er ikke ment å være en erstatning for gjennomførte kommunale ROS-analysene,

men være et supplement til disse. I tillegg til å styrke det tverrkommunale samarbeidet gir den

regionale ROS-analysen kommunene økt kompetanse om hvordan risiko- og sårbarhetsfaktorer

påvirker hverandre, og bidrar til å identifisere risikoer og sårbarheter utenfor kommunens geografiske

område som kan ha betydning for kommunen.

PwC har bistått kommunene i gjennomføringen av den overordnede ROS-analysen for regionen.

Denne bidrar til at kommunene oppfyller intensjonen i forskrift om kommunal beredskapsplikt

gjennom å styrke sikkerhets- og beredskapsarbeidet i den enkelte kommunene og samlet i regionen.

2.1 Rammeverk og dokumentasjon
I utviklingen av rammeverket for både den regionale ROS-analysen har det blitt tatt utgangspunkt i
følgende overordnede dokumenter:

- Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB: 1994)

- Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB: 2012)

- Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (DSB: 2011)

- Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (DSB: 2012)

- Norsk Standard 5814: Krav til risikovurderinger (2008)

Videre har ROS-analysen tatt utgangspunkt i tilgjengeliggjorte, gjennomførte interne og eksterne

risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette inkluderer bl.a. tidligere gjennomført ROS-analyse for

kommunene samt regionale og nasjonale analyser.
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Følgende relevante analyser har blitt gjort tilgjengelig av den enkelte kommune i forbindelse med

dette arbeidet:

Kommune Dokument/analyse År

Eidsvoll Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eidsvoll 2004

Plan for kommunal kriseledelse 2009 (rev.)

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eidsvoll Under
utarbeidelse

Gjerdrum Overordnet beredskapsanalyse for Ullensaker, Nannestad og
Gjerdrum

2005

Beredskapsplan for Gjerdrum kommune 2012

ROS-Analyse Gjerdrum Bo- og behandlingssenter
(sykehjemmet) og Hjemmetjenesten i Gjerdrum

2012

Oppfølging av uønskede hendelser fra ROS-analyse som er
gjennomført av institusjon og hjemmetjenesten

2012

ROS-analyse vann (kilde og nedslagsfelt og stopp i leveranse) 2013

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjerdrum Under
utarbeidelse

Hurdal ROS-analyse Hurdal vannverk 2013

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hurdal Under
utarbeidelse

Nannestad Overordnet beredskapsanalyse for Ullensaker, Nannestad og
Gjerdrum

2005

Registrering av risiko og sårbarhet for Ullensaker, Nannestad
og Gjerdrum

ukjent år

Beredskapsanalyse Nannestad - Hendelse: Ulykke med mange
skadde/døde

ukjent år

Beredskapsanalyse Nannestad - Hendelse: Svikt i
strømforsyning > 3 døgn

ukjent år

Beredskapsanalyse Nannestad – Masseutglidning ukjent år

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nannestad Under
utarbeidelse

Nes Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nes kommune 1997

Plan for kriseledelse Nes kommune 2008

Beredskapsplan for Nes kommune – Administrativ del 2008

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nes Under
utarbeidelse

Ullensaker Overordnet beredskapsanalyse for Ullensaker, Nannestad og
Gjerdrum

2005

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Ullensaker Under
utarbeidelse

Tabell 1 Bakgrunnsinformasjon, regional ROS-analyse

Det har ikke tidligere blitt gjennomført en helhetlig ROS-analyse for regionen Øvre Romerike.
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3. Øvre Romerike
PwC har gjennomført en regional ROS-analyse for Øvre Romerike, med utgangspunkt i de kommune-

vise ROS-analysene for Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Den regionale

analysen er gjennomført etter avtale med Øvre Romerike Innkjøpssamarbeidet (ØRIK), et inter-

kommunalt innkjøpssamarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og

Ullensaker.

Innenfor dette samarbeidet er Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ”vertskommune” og har administrativt

ansvar. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i Akershus utgjør styret for ØRU. Samarbeidet er

basert på konsensus mellom kommunene.

Øvre Romerike ligger nord i
Akershus, og består av seks
kommuner av varierende størrelse
- både når det gjelder areal,
innbyggertall, demografi,
topografi og næringsstruktur.

Regionens eneste by er Jessheim.

Oslo lufthavn( Gardermoen)

ligger i regionen. Kommunene i

fellesskap har i tillegg bl.a.

etablert Øvre Romerike brann- og

redning IKS, med ansvar for

brann, forebyggende arbeid og

feiertjenestene i kommunene.

Øvre Romerike har opplevd en

jevn befolkningsvekst de siste

årene. I 2012 var folketilveksten i

regionen samlet på 2,0 prosent.

Denne veksten forventes å

vedvare, og samlet vekst fram mot

2040 forventes å bli høy.

Figur 2 Kart over regionen (Google Maps)

Innbyggere (2012) Areal

ca. 93 000 ca. 2000 km²

Tabell 2 Nøkkeltall for regionen
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4. Prosess og metode
4.1 Analysemodell
En ROS-analyse bidrar til å gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold som kan redusere eller
true en virksomhets evne til å fungere, og skal være dimensjonerende for deres beredskapsarbeid.
Hendelsene som analyseres og tiltakene som identifiseres skal bidra til å redusere den samlede
uønskede risikoen. Slike analyser kan gjennomføres både for enkeltstående kommuner eller f.eks.
samlet, for flere kommuner (region).

En ROS-analyse bidrar til å identifisere og prioritere risikoreduserende tiltak/barrierer. Disse
barrierene kan både være forebyggende, dvs. at de skal hindre uønskede hendelser i å inntreffe, og
skadebegrensende, dvs. at de skal begrense skadevirkningene hvis en uønsket hendelse inntreffer.

En helhetlig ROS-analyse gjennomgår et sett definerte fare- og ulykkeshendelser. Målet er å
identifisere forebyggende og skadebegrensende tiltak som bidrar til å redusere kommunens samlede
risiko og sårbarhet. Hver uønsket hendelse har blitt gjennomgått med utgangspunkt i den såkalte
"Bow Tie"-modellen ("sløyfemodellen"), se Figur 3 nedenfor for en beskrivelse av prosessen.

Figur 3 "Bow Tie"-modellen

"Bow Tie"-modellen bidrar til å visualisere prosessen i en risikoanalyse. Med utgangspunkt i definerte
uønskede hendelser, brukes den til å få frem årsakssammenhenger og mulige konsekvenser. Modellen
benytter barriere-begrepet og illustrerer hvordan ulike barrierer kan settes inn og bryte et årsaks-
forløp. De grå boksene i modellen er barrier. Disse kan enten ligge før den uønskede hendelsen, for å
forebygge denne, eller etter, for å redusere hendelsens konsekvenser/skade. Førstnevnte omtales
gjerne som forebyggende barrierer, mens sistnevnte omtales som skadebegrensende barrierer.

På den venstre siden sier "Bow Tie"-modellen noe om sannsynligheten for at en fare- og ulykkes-
hendelse skal skje og hva de forebyggende barrierene er. På den høyre siden sier den noe om hva de
skadebegrensende barrierene er, og hva slags konsekvenser en ulykke kan tenkes å føre med seg.
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4.2 Gjennomføring
I gjennomføringen av ROS-analysen har det blitt tatt utgangspunkt i fasene beskrevet i NS 5814 "Krav
til risikovurderinger". De fire hovedfasene i ROS-analysen har vært:

- Planlegge: Etablere omforent prosess og metode

- Identifisere: Definere fare- og ulykkeshendelser

- Analysere: Gjennomgang av uønskede hendelsene

- Rapportere: Presentasjon av risiko, sårbarhet og identifiserte tiltak

For en nærmere beskrivelse av fasene og innholdet i disse, se Figur 4 nedenfor.

Figur 4 Fasene og arbeidsoppgavene i en ROS-analyse

I forbindelse med ROS-analysen for Øvre Romerike har det blitt gjennomført ett møte i hver av de tre
første fasene, dvs. tre møter til sammen.

Initielt ble det avholdt et felles oppstarts- og planleggingsmøte, med representanter
(beredskapsansvarlig eller dennes stedfortredende) fra alle de seks kommunene på Øvre Romerike.
Under dette møtet ble metode og prosess diskutert og etablert:

- Oppstartsmøte: 7. mars 2013

I den neste fasen, identifiseringsfasen, ble det gjennomført et identifiseringsmøte. På dette møtet ble
fare- og ulykkeshendelsene som skal danne utgangspunkt for selve ROS-analysen identifisert:

- Identifiseringsmøte (id-møte): 18. april 2012

I analysefasen ble det gjennomført et arbeidsseminar der de definerte fare- og ulykkeshendelsenes
risiko og sårbarhet, inkludert årsak, sannsynlighet og konsekvens, ble vurdert.

- Analysemøte: 6. mai 2013
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Deltagere på de ulike møtene har vært følgende:

Navn Funksjon / avdeling
Opp-
start

Id-
møte

Analys
e-møte

Tor Johan Ekkjestøl Prosjektleder. Beredskapsansvarlig, Gjerdrum   

Jan Erik Paulsen Beredskapsansvarlig, Nannestad   

Øyvind Ordemann
Lokalforeningsleder Nannestad og Gjerdrum
Røde kors



Svein-Arne Kværner Leder drift og vedlikehold, Ullensaker 

Olav Homme Beredskapskoordinator, Hafslund 

Jan Roar Eilertsen Ass. Beredskapsansvarlig, Nes  

Arild Skogholt Beredskapsansvarlig, Nes 

Tore Ulsund Beredskapsansvarlig, Eidsvoll   

Helge Eliassen Virksomhetsleder drift, Eidsvoll 

Halvor Hoel Leder ESTAB (IKT) ØRU 

Hans Petter
Langbakk

Avdelingsleder landbruk, Ullensaker 

Odd Sverre Buraas Beredskapsansvarlig, Hurdal  

Per Martin Ødegård Seksjonssjef, Romerike politidistrikt 

Janka Holstad Virksomhetsleder, Eidsvoll 

John Arne Karlsen Brannsjef ØR Brann og redning 

Tor Fodstad Natur- og miljørådgiver, Eidsvoll 

Rune Storstein Kommunalsjef teknisk, Nannestad 

Trond Åsheim Rådgiver/ sivilforsvarsinspektør 

Helena Arnesen Beredskapsansvarlig, Ullensaker 

Kaare J. Fosshaug
IKT-rådgiver/ROS-prosjektdeltager,
Ullensaker

  

Trine Knobel
Samhandlings- og folkehelsekoordinator,
Ullensaker



Lillian Nærem Rådmann Hurdal 

Kai Øverland Virksomhetsleder plan og bygg, Gjerdrum 

Tor Kjærstad Daglig leder ØRIK  

Erik Arvnes PwC 

Henrik Schiander PwC   

Mats Ruge Holte PwC   

Tabell 3 Oppsummeringstabell møtedeltagere
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4.3 Metode
I en ROS-analyse er risikoen definert som en kombinasjon av sannsynligheten for at en uønsket
hendelse skal inntreffe, og konsekvensene av at hendelsen finner sted.

Analysen tar utgangspunkt i standardiserte intervaller for sannsynlighet og konsekvenser, langs 4
ulike konsekvenskategorier.

De anvendte intervallene ble presentert for og godkjent av prosjektgruppen under oppstartsmøtet.
Intervallene er de samme som ble brukt i de individuelle kommunale ROS-analysene.

4.3.1 Sannsynlighet
Sannsynlighet er differensiert i følgende fem nivåer:

- 1-Li = Lite sannsynlig

- 2-Mi = Mindre sannsynlig

- 3-Sa = Sannsynlig

- 4-Me = Meget sannsynlig

- 5-Sv = Svært sannsynlig

Dette gir følgende tabell for sannsynlighet:

Kode Navn Beskrivelse

1-Li Lite
sannsynlig

Sjeldnere enn en gang hvert 50. år

Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke kan utelukkes

2-Mi Mindre
sannsynlig

En gang hvert 10-50. år

Kommunene kjenner til at hendelsen har inntruffet, og det er riktig å ta
høyde for denne hendelsen

3-Sa Sannsynlig En gang hvert 5-10. år

Faglig skjønn og føre-var prinsippet tilsier at det bør tas høyde for at
slike hendelser kan inntreffe mellom hvert 5. og 10. år

4-Me Meget
sannsynlig

Fra en gang hvert år til en gang hvert 5. år

Faglig skjønn og føre-var prinsippet tilsier at det bør tas høyde for at
slike hendelser kan inntreffe mellom hvert år og hvert 5. år

5-Sv Svært
sannsynlig

Flere ganger i året

Faglig skjønn og føre-var prinsippet tilsier at det bør tas høyde for at
slike hendelser kan inntreffe flere ganger årlig

Tabell 4 Tabell for sannsynlighet
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4.3.2 Konsekvenskategorier
I denne ROS-analysen har det blitt benyttet fire typer konsekvenskategorier:

- Liv og helse

- Miljø

- Økonomi

- Drift og kontinuitet

Konsekvenskategoriene har blitt differensiert i følgende fem nivåer:

- 1-Ub = Ubetydelig

- 2-Be = Begrenset

- 3-Mo = Moderat

- 4-Al = Alvorlig

- 5-Kr = Kritisk

I tabellene nedenfor presenteres konsekvenskategoriene og respektivt innhold i hver av de fem nivå-
ene. Tabellene vil vise hvordan hver av kategoriene er differensiert og forklare innholdet i hver av
disse.

Følgende tabell for liv og helse er benyttet:

Kode Navn Beskrivelse

1-Ub Ubetydelig Ingen personskader

Ingen sykdomstilfeller

2-Be Begrenset Få og små personskader

Få og mindre alvorlige sykdomstilfeller

3-Mo Moderat Få men alvorlige personskader

Få men alvorlige sykdomstilfeller

4-Al Alvorlig Opp til 5 døde

Opp til 20 alvorlig skadde/syke

5-Kr Kritisk Mer enn 5 døde

Mer enn 20 alvorlig skadde/syke

Tabell 5 Tabell for liv og helse

Følgende tabell for miljø er benyttet:

Kode Navn Beskrivelse

1-Ub Ubetydelig Ingen miljøskade eller forurensing

2-Be Begrenset Mindre skade på miljøet, som blir reparert etter kort tid (under 1 år)

3-Mo Moderat Et stort område er berørt, men skaden blir reparert over tid
(under 10 år)

4-Al Alvorlig Store og alvorlige miljøskader, og det vil ta langt tid før skadene er
reparert (10-25 år)

5-Kr Kritisk Et stort område er miljøskadet, og skadene er irreversible

Tabell 6 Tabell for miljø
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Følgende tabell for økonomi er benyttet:

Kode Navn Beskrivelse

1-Ub Ubetydelig Små eller ingen skade på materiell og utstyr

Kostnad under 100.000 kr.

2-Be Begrenset Mindre lokal skade på materiell og utstyr

Kostnad mellom 100.000 og 1 million kr.

3-Mo Moderat Moderate skader på materiell og utsyr

Kostnad mellom 1 million og 10 millioner

4-Al Alvorlig Tap av eller alvorlig skade på materiell, utstyr og andre økonomiske
verdier

Kostnad mellom 10 og 50 millioner kr.

5-Kr Kritisk Permanent og omfattende tap av materiell, utstyr og andre økonomiske
verdier

Kostand over 50 millioner kr.

Tabell 7 Tabell for økonomi

Følgende tabell for drift og kontinuitet er benyttet:

Kode Navn Beskrivelse

1-Ub Ubetydelig Mindre forstyrrelser i driften.

Ikke merkbart for innbyggerne i kommunene

2-Be Begrenset Noe redusert kvalitet på deler av driften

Kommunene får ikke levert tjenester til enkeltinnbyggere

3-Mo Moderat Moderate reduksjon i kommunenes evne til å levere tjenester

Kommunene får ikke levert tjenester til grupper av mottakere

4-Al Alvorlig Bortfall av deler av driften over et lengre tidsrom

En eller flere kritiske tjenester er satt ut av spill

Et stort antall av kommunenes innbyggere rammes over tid

5-Kr Kritisk Bortfall av deler av driften i et uholdbart langt tidsrom

En eller flere kritiske tjenester er satt ut av spill

Et stort antall i og utenfor kommunene rammes over tid

Tabell 8 Tabell for drift og kontinuitet
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4.3.3 Akseptansenivå
I en ROS-analyse presenteres sannsynligheten og konsekvensen av de definerte fare- og ulykkes-
hendelsene i en risikomatrise. Matrisen er her delt inn i tre fargesoner for å illustrere risikoen som kan
tilskrives den enkelte hendelse. Hendelser plassert i rød sone anses å ha høyest risiko, gul er moderat,
mens hendelser i grønn sone er vurdert å ha lavest risiko.
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Tabell 9 Risikomatrise benyttet i analysen

En ROS-analyse skal bidra til å identifisere forebyggende og skadebegrensende tiltak, som igjen skal
bidra til å redusere regionens, og dermed kommunens, samlede risiko og sårbarhet. For denne
analysen er følgende risikoakseptansenivåer benyttet:

Farge Beskrivelse

Rød Uakseptabel risiko, dvs. at tiltak må gjennomføres for å redusere risikoen.

Gul Vurderingsområde der tiltak bør vurderes basert på en kost-/nyttevurdering.

Grønn
Akseptabel eller neglisjerbar risiko. Tiltak er ikke vurdert nødvendig, men kan
vurderes.

Tabell 10 Risikoakseptansenivåer benyttet i analysen

4.4 Dokumentasjon: CIM-Risk
For å dokumentere analysearbeidet har programmet Crisis Issue Management (CIM), nærmere
bestemt ROS-modulen CIM-Risk, blitt benyttet. CIM er et en webbasert programvare, anskaffet av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til fri bruk i DSB, Sivilforsvaret, hos
fylkesmenn og i alle norske kommuner.

I ROS-analysen for regionen er beskrivelser av de uønskede hendelsene, gjennomgang av mulige
årsaker, vurdering av sannsynlighet og konsekvens, og identifisering av eksisterende og nye tiltak.
Analysen er dokumentert i CIM hos Ullensaker kommune.

De kommunale beredskapsansvarlige fikk i e-post fra PwC, datert den 28. mai 2013, oversendt utkast
til analyse, basert på dokumentasjon i Ullensakers CIM-Risk modul. Utkastet ble gjennomgått og
diskutert i statusmøte for prosjektgruppen den 7. juni 2013, der de beredskapsansvarlige fra de
deltagende kommunene alle var til stede. Endelige justeringer ble foretatt under møte med
beredskapsforumet den 22. august 2013. Analysene som presenteres i denne rapporten er uttrekk fra
CIM (lagret i Ullensakers CIM-database, egen mappe for regional analyse) per 23. august 2013.
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5. Uønskede hendelser
5.1 Forslag til fare- og ulykkeshendelser
En ROS-analyse baserer seg på en gjennomgang av et sett uønskede hendelser. De foreslåtte
hendelsene er inndelt med utgangspunkt i normalt anvendte risikokategorier; naturhendelser, store
ulykker og tilsiktede handlinger.

Oversikten ble utarbeidet av PwC på bakgrunn av tidligere ROS-analyser, kommunale sektoranalyser
samt relevante regionale og nasjonale ROS-analyser. Det ble blant annet tatt utgangspunkt i følgende
dokumenter:

- ROS-analyser for deltagerkommunene (under arbeid)

- Nasjonalt risikobilde 2012 (DSB, 2012)

- Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner – modell for overordnet
risikostyring (DSB, 2012)

- DECRIS – Sammendrag ROS analyser (Sintef, 2007)

Det er viktig å merkes seg at en slik oversikt over hendelser vil ikke være uttømmende, den vil m.a.o.
ikke dekke alle potensielle hendelser som kan ramme en kommune eller region. Videre kan flere av
hendelsene ha alternative bakenforliggende årsaker, dvs. kunne defineres inn i flere risikokategorier.

Følgende oversikt ble benyttet som utgangspunkt under id-møtet for regionen:

Risikokategorier Risikoområder Fare- og ulykkeshendelser

Naturhendeleser Sykdom Influensaepidemi/pandemi
Legionella
Dyresykdommer
Plantesykdommer

Klima og miljø Flom
Snø-, leire-, jord- og steinskred
Skogbrann
Solstorm
Vulkanutbrudd
Ekstrem nedbør
Storm/orkan
Langvarig kulde
Langvarig tørke
Jordskjelv
Askesky

Store ulykker Transportulykker Stor trafikkulykke
Farlig gods ulykke
Jernbaneulykke
Flyulykke

Brann,
eksplosjon og
annet

Brann ved institusjon/omsorgsboliger
Industriulykke
Lekkasje/utslipp av farlige stoffer
Gasseksplosjon/annen eksplosjon
Atomulykke

Svikt i
infrastruktur

Vannforsyning
Kommunalt avløp
Avfallshåndtering
Strøm
Tele-/data (IKT)
Dambrudd
Bygningskollaps
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Risikokategorier Risikoområder Fare- og ulykkeshendelser

Tilsiktede
handlinger

Terror og
kriminalitet

Terrorangrep
Skoleskyting
Gisseltaking
Sabotasje
Økonomisk kriminalitet (vinning, korrupsjon)

Tabell 11 Tabell med oversikt over forslag til fare- og ulykkeshendelser

5.2 Definerte fare- og ulykkeshendelser
Listen med identifiserte fare- og ulykkeshendelser har dannet utgangspunkt for de kommunale ROS-
analysene. På id-møtet ble det tatt utgangspunkt i de kommunale analysene i valg av hendelser som
skulle analyses på regionalt nivå. Det ble fokusert på hendelser som en rekke kommuner i regionen
hadde vurdert til å representere risikoer og dermed hadde med i sine kommunale ROS-analyser. I
tillegg ble det vektlagt å inkludere hendelser der hensiktsmessige risikoreduserende tiltak i stor grad
vil være tverrkommunale. Også for den regionale ROS-analysen var ambisjonen å inkludere følgende
typer hendelser i analysen:

- hendelser med høy konsekvens og lav sannsynlighet

- hendelser som rammer flere sektorer

- hendelser som rammer kritisk infrastruktur

- hendelser som gjør at kommunene i regionen må sette krisestab

Det ble også anbefalt at ROS-analysen skulle dekke hele spekteret av risikokategorier, dvs. både
naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger.

På id-møtet ble fare- og ulykkeshendelsene gjennomgått og diskutert med utgangspunkt i kriteriene
ovenfor. Avgjørelsene om hvilke hendelser som var relevante ble tatt ved konsensus. Hendelser som
ble vurdert som ikke relevante, enten fordi de hadde for lav sannsynlighet eller fordi konsekvensene
ble vurdert som begrensede, ble ikke tatt med i det videre analysearbeidet.

Det ble besluttet at den regionale ROS-analysen skulle analysere følgende fare- og ulykkeshendelser:

Risikokategorier Risikoområder Fare- og ulykkeshendelser

Naturhendelser Sykdom Pandemi

Klima og miljø Flom

Leirskred

Storm

Store ulykker Transportulykker Flyulykke/ulykke OSL

Togulykke tunnel/togulykke OSL

Brann,
eksplosjon og
annet

Brann ved institusjon

Svikt i
infrastruktur

Vannforsyningssvikt

Systemsvikt IKT, tele/data

Tilsiktede
handlinger

Terror og
kriminalitet

Skyteepisode (trussel/alvorlig hendelse)

Økonomisk kriminalitet (misligheter, korrupsjon)

Tabell 12 Oversikt over definerte fare- og ulykkeshendelser
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6. ROS-analyser
I dette kapittelet vil resultatene av analysene for hver av de 11 fare- og ulykkeshendelsene bli
presentert, med hendelsenes overordnede risiko, risikoakseptansenivå og identifiserte forebyggende
og skadereduserende tiltak. Risikoakseptansenivået synliggjort for hver hendelse tar utgangspunkt i
konsekvenskategorien med høyest verdi.

Øvrige opplysninger som er fremkommet i analysearbeidet er dokumentert i en egen CIM-analyse
(«mappe»), lagret i Ullensaker kommunes CIM-database. Alle kommunene bør få tilgang til denne
analysen i CIM. Det regionale beredskapsforumet vil på et senere tidspunkt i 2013 ta stilling til
hvordan fremtidig håndtering av den regionale analysen i CIM skal være.

Nedenfor følger en visualisering av hendelsenes risiko innenfor hver av de fire konsekvenskategoriene.

Liv og helse

Konsekvens

1-Ub 2-Be 3-Mo 4-Al 5-Kr

S
a

n
n

s
y

n
li

g
h

e
t

5-Sv 7

4-Me 11 3

3-Sa 2, 9 4

2-Mi 8
1, 5,
6, 10

1-Li

Økonomi

Konsekvens

1-Ub 2-Be 3-Mo 4-Al 5-Kr

S
an

n
sy

n
li

g
h

et

5-Sv 7

4-Me 3, 11

3-Sa 4 2 9

2-Mi
6, 8,
10

1, 5

1-Li

Drift og kontinuitet
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6.1 Naturhendelser

Naturhendelser forstås her som hendelser som er forårsaket av og oppstår i naturen, og omfatter blant

annet ekstremvær, naturulykker og sykdom. Utfordringer knyttet til naturhendelser har fått økt

oppmerksomhet de siste årene, blant annet som følge av fokuset på klimaendringer, ekstremvær,

inkludert flom, pandemi osv.

6.1.1 Pandemi
Beskrivelse

Sted: Alle kommunene

En større pandemi vil ha store konsekvenser og kunne ramme regionens og kommunenes evne til

å levere en rekke kritiske tjenester. Den siste pandemien hadde begrensede konsekvenser og ble

håndtert uten at denne hadde omfattende konsekvenser for drift og kontinuitet (det døde færre i

2009 enn under den årlige sesonginfluensaen).

Når det gjelder en større pandemi er det viktig å ha en klar forståelse av hvilke kritiske tjenester

det er av særlig betydning at kommunen kan klare å levere, som f.eks. legevakt, andre

helsetjenester og kritisk infrastruktur som vann. Selv om det er sannsynlig at alle kommuner vil

bli rammet noenlunde likt ved en pandemi, kan det være nyttig å vurdere om det kan være

gevinster å hente ved et nærmere samarbeid.

Mesteparten av føringer for hvordan en pandemi skal håndteres lokalt er lagt fra sentralt hold

(Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet).

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Mindre sannsynlig
Uakseptabel risiko. Tiltak må
gjennomføres for å redusere
risikoen.

Drift og
kontinuitet

Kritisk

Liv og helse Kritisk

Miljø Ubetydelig

Økonomi Alvorlig

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Kommunene har pandemi- og smittevernplaner,
hvor deler av disse er felles for regionen

Skadebegrensende

Nye tiltak Revidere pandemiplanene (sist revidert i 2009),
delplan i hver kommunal smittevernplan

Pandemiplanene (som en delplan under hver kommu-
nes smittevernplan) ble sist revidert i 2009, da som et
samarbeid mellom kommunelegene på Øvre Romerike.
Nye / oppdaterte planer bør inkludere tydeligere planer
for rullering av personell og samarbeid mellom
kommunene - f.eks. ved å samkjøre visse kritiske
tjenester på tvers ved behov. Det bør også innføres en
rutine for regelmessig revidering av disse planene.

Skadebegrensende
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6.1.2 Flom
Beskrivelse

Sted: Eidsvoll sentrum, Årnes sentrum (Vorma, Glomma og mindre vassdrag)

Det er varierende flomrisiko i regionen, avhengig av hvilke elver som renner gjennom

kommunene, formen på selve elveleiene, plassering i elveløpet og i hvilken grad risikoen er

tilfredsstillende tatt høyde for i reguleringsplanene.

I de fleste tilfellene vil det være god varslingstid før flommen treffer, noe som vil gi kommunene

tid til planlegging av flomvern, evakuering og sikring. I en flomsituasjon kan det være behov for

støtte fra bl.a. HV og Sivilforsvaret - f.eks. til flomsikring/flomvern. HV har de siste årene blitt

mindre, men samtidig mer mobilt.

Ifm styrtregn kan det oppstå flom i avgrensede områder. Slike flommer vil komme fort, men vil

primært i være et lokalt, avgrenset problem.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Mindre sannsynlig
Vurderingsområde der tiltak bør
vurderes basert på en kost-
/nyttevurdering.

Drift og
kontinuitet

Begrenset

Liv og helse Moderat

Miljø Begrenset

Økonomi Alvorlig

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

NVE har utviklet flomsonekart Skadebegrensende

Flomsonevarsling Skadebegrensende

Lokale avtaler og rutiner for håndtering (f.eks.
sand, duk og sandsekker)

Skadebegrensende

Det gir ikke byggetillatelse på flomutsatte steder,
jmf. vedtatt lovverk og krav om gjennomføring av
risiko- og sårbarhetsanalyse

Forebyggende

Nye tiltak Undersøke tilgang på duk, sand og sandsekker i
regionen

Forsvaret har et betydelig antall sekker på lager, men
det er uklart hvor stort og hvor disse lagrene befinner
seg. HV kan bistå ved fare for liv og helse, og hærens
Ingeniørbataljonen på Rena vil også kunne bistå. De
enkelte kommunene har også lokale avtaler og rutiner
for hvordan en flomsituasjon skal håndteres.

Skadebegrensende

Tilgang på personell - behov for å sjekke med HV,
Sivilforsvaret og andre

Skadebegrensende

Fagnettverk for beredskap i regionen bør etableres

Dette tiltaket er bl.a. spilt inn fra teknisk forum til

Skadebegrensende
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Tiltak Type

rådmannsforumet i regionen. Forslaget legges også frem for
Rådmanngruppen på Øvre Romerike for beslutning.

Etablere en felles, tettere dialog med NVE - ang.
håndtering tilgang på flomsonekart, tapping ved en
flom osv

Det uttrykkes behov for en tettere dialog med NVE ifm
håndtering av flom. Det er usikkerhet med tanke på
hvordan vurderinger gjøres, bl.a. når det gjelder
tapping av magasiner nedover i vassdragene (inn i
Nedre Romerike). En slik dialog bør også involvere
Fylkesmannen og relevante lokale myndigheter på
Nedre Romerike.

Skadebegrensende

Nærmere utredning av permanente
flomsikringstiltak

Det bør vurderes om det er områder i regionen som kan
være aktuelle for mer permanente sikringstiltak mot
flomskader. Som f.eks. flomvoller.

Skadebegrensende
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6.1.3 Leirskred
Beskrivelse

Sted: Flere kommuner

Øvre Romerike er en region som er veldig utsatt for leirskred. Regionen er delvis kartlagt, men
kommunene har ikke detaljkunnskap om alle lokasjoner der skred kan forekomme.

Alle nye anleggstiltak skal meldes og det skal foretas grunnundersøkelser, men det kan være
utfordringer knyttet til eldre bebyggelse der nødvendige undersøkelser ikke ble gjort ifm bygging.
Kommunene i regionen har ikke utviklet en samlet/helhetlig strategi når det gjelder å
kommunisere rundt utfordringer og tiltak knyttet til skred.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Meget sannsynlig
Uakseptabel risiko. Tiltak må
gjennomføres for å redusere
risikoen.

Drift og
kontinuitet

Begrenset

Liv og helse Alvorlig

Miljø Begrenset

Økonomi Moderat

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Eksisterende kartlegging gjennomført av
NGI/NGU

Skadebegrensende

Krav til geotekniske
vurderinger/undersøkelser i aktuelle
områder

Skadebegrensende

Strenge krav når det gjelder gjennomføring
av ROS-analyser

Forebyggende

Nye tiltak Styrke dialogen med NVE og fylkesmannen
om støtteordninger og forebyggende
oppfølging

Skadebegrensende

Utvikle felles strategi for å kommunisere med
berørte innbyggere

Særlig utfordring når det gjelder innbyggere som
bor i utsatte områder (tidligere regulert og
bygget ut iht andre krav).

Skadebegrensende

Koordinering av tiltak på regionalt nivå, og
fremskaffe oversikt over eksisterende
kartlegging som er gjort for hele regionen

Skadebegrensende
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6.1.4 Storm
Beskrivelse

Sted: Alle kommunene

Alle kommunene i regionen har opplevd utfordringer knyttet til storm/sterk vind de siste årene.
Det har ikke vært større hendelser som har rammet hele regionen samtidig, dvs. hvor man har
hatt strømutfall over hele regionen over et lengre tidsrom.

Det har imidlertid vært flere hendelser som har vært avgrenset i omfang og som har som rammet
tjenesteproduksjonen i den enkelte kommune. Det er vurdert å være relativt god standard på
strømanlegget i regionen med redundans på de aller fleste nivåer.

Storm kan føre til skader på bygninger og trær som faller. Dette vil igjen skape strømutfall /
bortfall av IKT, og vil være en del utfordringer knyttet til trygghetsalarm, IKT-tilgang, IP-telefoni,
oppvarming av enkeltbygninger, veier som er stengt/manglende fremkommelighet osv.

Institusjoner og sykehjem er avhengige av strøm og har krav på å bli prioritert i situasjoner hvor
det må rasjoneres med strømmen eller prioriteres i forbindelse med feilretting. Forutsetningen
for å bli prioritert er at aktuelt sykehus, sykehjem eller institusjon på forhånd har meldt inn til sitt
nettselskap hvor deres konkrete objekter og støttefunksjoner, for eksempel dataservere,
sambandsløsninger osv., er lokalisert og hvilke behov de har. Virksomhet hvor strømutfall får
konsekvenser for liv og helse må derfor sikres med nødaggregat eller batteri-back up.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Sannsynlig
Vurderingsområde der tiltak bør
vurderes basert på en kost-
/nyttevurdering.

Drift og
kontinuitet

Moderat

Liv og helse Moderat

Miljø Ubetydelig

Økonomi Moderat

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Løpende trerydding, nedgraving av kabler osv.

Nedgraving av strømkabler bør prioriteres ytterligere.

Skadebegrensende

Krav om gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalyser med utgangspunkt i plan- og
bygningsloven

Forebyggende

Kommunene har oversikt over dedikerte kontakt-
personer i Hafslund, til bruk ved en evt. krise

Skadebegrensende

Gjennomgang av sjekkliste "Beredskap mot utfall
av strøm, elektroniske databehandlingssystemer,
elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett
samt varsling", jfr. skriv fra Helsedirektoratet

Skadebegrensende

Nye tiltak Etablere en bred oversikt over hverandres
beredskapsutstyr/kapasiteter, inkludert aggregat

Skadebegrensende

Kommunene bør etablere bedre oversikt over egne Skadebegrensende



Side 25 av 40

Tiltak Type

innsatsressurser til bruk ifm slike hendelser

Mange personer er "dobbelthattet".

Etablere oversikt over hvilke funksjoner som går
ned uten strøm

Skadebegrensende

Etablere oversikt over Forsvarets/HVs og
Sivilforsvarets kapasiteter

Skadebegrensende

Hensyn til endringer i klimaet bør hensyntas
sterkere ifm arealplanlegging

Viktig å følge opp gjeldende regelverk og føringer fra
sentrale myndigheter. Dette gjelder også fysiske tiltak,
som f.eks. sikring av veier mm ved hjelp av kulverter.

Skadebegrensende
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6.2 Store ulykker

Store ulykker omfatter både ulykker knytte til menneskelig svikt/feilhandlinger, teknisk svikt og

organisatorisk svikt. Systemsvikt kan være svikt i kritisk infrastruktur, store branner og eksplosjoner,

transportulykker og utslipp av giftige gasser. Menneskelig svikt gjelder ikke-tilsiktede menneskelige

feil som fører til eller medvirker til uønskede hendelser.

Teknisk svikt omfatter feil eller mangler ved tekniske systemer, maskiner, konstruksjoner eller

lignende. Organisatorisk svikt eller feil organisering kan for eksempel være uklare ansvarsforhold,

mangelfull ledelse, mangelfull opplæring eller manglende sikkerhetsrutiner. Systemsvikt kan også

bidra til at virkningene av hendelser utløst av naturkrefter eller av tilsiktede menneskelige handlinger,

blir større og mer alvorlige enn nødvendig.

6.2.1 Flyulykke/ulykke OSL
Beskrivelse

Sted: Ved OSL / alle kommunene

Fly, helikopter el. l. forulykker i forbindelse med take-off eller landing ved OSL, ved kollisjon i
luften eller ved å krasjlande i nærområdet - dette er situasjoner forbundet med stort skade-
potensiale. En slik hendelse vil kunne være av et svært stort omfang, og stille store krav til
kommunens / kommunenes håndtering. Arbeidet vil styrkes ved god koordinering
mellom kommunene i regionen.

Ved en stor ulykke som dette vil blålysetatene være ansvarlig for skadestedet og den umiddelbare
håndteringen der, og tilkalling av nødvendige ressurser. Dette inkluderer også opprettelse av
sentre for evakuerte og pårørende. OSL spiller også en viktig rolle med sine kriseplaner og
førsteinnsats ved slike hendelser - inkl. bistand av tilgjengelige ressurser/spesialister.

Romerike Politidistrikt inngikk tidlig på 2000-tallet en avtale med to hoteller for etablering av
krisesentre ved behov (Olavsgaard Hotell sør i distriktet og Clarion Airport Hotell, ved siden av
OSL). Ved tilfelle at slike sentre opprettes vil politiet være ansvarlig for opprettelsen (beordring,
avrop på avtalene), mens vertskommunen (Ullensaker) vil være ansvarlig for drift. Sivilforsvaret,
HV og andre organisasjoner kan også involveres ved behov - for f.eks. transport, samband og
sikring.

I følge politiet er det ved en flyulykke det aktuelle flyselskapet selv som vil få ansvar for mye av
koordinering i etterkant - bl.a. ifm økonomisk bistand. OSL vil ha ansvaret for oppstart og drift av
flyplassen etter slike hendelser.

Erfaringer fra øvelser viser at det eksisterer uklarhet blant ifm hvem som egentlig har ansvaret for
utøvelse av de ulike oppgavene ifm et slikt scenario. Det har den senere tid (2012/2013) blitt
avholdt noen møter mellom bl.a. fylkesmannens beredskapssjef, politiet, OSL og Ullensaker
kommune for å avklare slike forhold. Eierskap til avtaler med hoteller (krisesentre) er ett av disse
forholdene.

De øvrige kommunene i regionen utrykker gjensidig ønske om tydeligere avklaringer vedr. hva
den enkelte kan bidra med, og forvente å få støtte til, ved en slik hendelse
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Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Mindre sannsynlig
Uakseptabel risiko. Tiltak må
gjennomføres for å redusere
risikoen.

Drift og
kontinuitet

Moderat

Liv og helse Kritisk

Miljø Alvorlig

Økonomi Alvorlig

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Ullensaker kommune (vertskommune for OSL) har
planverk vedr. opprettelse og drift av evakuerte- og
pårørendesenter

Særskilte tiltakskort er i prosess / i ferd med å bli
ferdigstilt.

Skadebegrensende

Blålysetatene er ansvarlige for den umiddelbare
krisehåndteringen (liv og helse ved ulykkesstedet)

Skadebegrensende

Nye tiltak Planer for kommunikasjon mellom politi og
berørt(e) kommuner bør styrkes

Ikke alle kommunene har mottatt slike planer, og er
dermed ikke kjent med innholdet av disse.

Skadebegrensende

Generelt: Kommunene bør identifisere hvilke typer
hendelser (flyulykke er ett eksempel) som er så
omfattende at de krever samordnede / felles tiltak
på regionalt nivå

Beredskapsforumet påtar seg ansvaret med å
koordinere det videre arbeidet ifm samarbeid vedr.
storulykker som dette. Hun vil ta initiativ til videre
dialog mellom de beredskapsansvarlige i kommunene
og andre relevante aktører. Det tas sikte på å samles til
et møte for å plan-legge det videre arbeidet senest ila
tredje kvartal 2013.

Skadebegrensende

Behov for avklaring med ulike eksterne aktører
vedr. roller og ansvar, bl.a. OSL, Politi,
Brannvesen, Røde Kors, Sivilforsvaret etc.

Beredskapsforumet påtar seg ansvaret med å
koordinere det videre arbeidet ifm samarbeid vedr.
storulykker som dette. Hun vil ta initiativ til videre
dialog mellom de beredskapsansvarlige i kommunene
og andre relevante aktører. Det tas sikte på å samles til
et møte for å planlegge det videre arbeidet senest ila
tredje kvartal 2013.

Skadebegrensende

Vurdere samordnet bruk av kriseinfofunksjonen
(egen standard side på kommuneportal) på
kommunenes nettsider (bygget over samme lest)

Ved tilfeller hvor det er hendelser som berører flere
kommuner, kan dette være et nyttig verktøy for å
samordne viktig informasjon til alle innbyggere i
regionen. Dette vil kreve planlegging og redaksjonelle
avklaringer.

Skadebegrensende
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6.2.2 Togulykke tunnel/togulykke OSL
Beskrivelse

Sted: Eidsvoll kommune/flere kommuner

En ulykke i en togtunnel vil kunne ha store paralleller til flyulykke, når det gjelder skadeomfang.
Tog kan frakte opp mot 400 passasjerer, og ulikt farlig gods. Et annet krisescenario er en
togulykke ved OSL (person- og gods/drivstoff).

Politiet vil ha ansvaret for den umiddelbare krisehåndteringen, i samarbeid med brannvesenet.
Sivilforsvaret kan kalles på av politiet, noe kommunen kan også gjøre det ved behov.
Helsepersonell kan også beordres ved behov. Hovedredningssentralen (HRS) vil bli involvert ved
behov for koordinering av større nasjonal ressursinnsats.

Hvis brann skjer i tunnel er brannvesenet også ansvarlig for andre redningsmannskaper.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Mindre sannsynlig
Uakseptabel risiko. Tiltak må
gjennomføres for å redusere
risikoen.

Drift og
kontinuitet

Moderat

Liv og helse Kritisk

Miljø Begrenset

Økonomi Moderat

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Redningsetatene har god oversikt over relevante
jernbanestrekninger, inkl. adkomstmuligheter
langs banen

Gjelder både Dovre- og Kongsvingerbanen.

Skadebegrensende

Samarbeid mellom OSL og redningsetatene er
etablert, for håndtering av ulykke ved OSL

Skadebegrensende

Samarbeid med f.eks. med Røde Kors,
Sivilforsvaret etc.

Viktig å kjenne grensen for når man skal kalle inn
ekstra ressurser.

Skadebegrensende

Røde kors har system for innkalling av personell
etter hvor mange mann som trengs

Skadebegrensende

Nye tiltak Bedre oversikt over vanskelig tilgjengelige deler av
jernbanen

Skadebegrensende

Kartlegging av tilgjengelige helseressurser på tvers

Også avtale med Sanitetsforeningen. Jobbes med dette,
ref. nylig avholdt møte, hvor også fylkeslegen var til
stede.

Skadebegrensende

Forhøre seg om muligheten for å formalisere
samarbeidet med bla Rød Kors ifm kriser

Skadebegrensende

Flere øvelser/mer aktiv bruk av Lokal
Redningssentral (LRS)

Skadebegrensende

Vurdere behov for bistand fra kommunen ved slike
store ulykker

Transport av skadde etc.

Skadebegrensende
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Tiltak Type

Vurdere varsling, samordning mellom kommuner.
Forbedre den kommunale og regionale
varslingsrutinene. Her bør rutinene samordnes slik
at de er ensartet. Vurdere om automatiske
varslingssystemet som finnes i CIM (eller
tilsvarende) med automatisk mulighet for
besvarelse på forventet ankomst er inkludert.

Politiet og flere kommuner har UMS, via internett
(tegne områder etc.). Jf. flyulykke.

Skadebegrensende
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6.2.3 Brann ved institusjon
Beskrivelse

Sted: Alle kommunene

Det er en rekke aktuelle brannobjekter i regionen, herunder sykehjem og andre institusjoner med

særlig utfordringer. Anleggsbrakker og gamle hus som benyttes som bolig for flere personer/til

overnatting er også å betrakte som risikoobjekter.

Det er her tatt utgangspunkt i brann ved sykehjem. Dette utgjør en særlig utfordring siden en

rekke personer ikke vil klare å evakuere seg selv, men vil ha behov for hjelp. Dette bidrar til å øke

risikoen knyttet til eventuelle branner.

Fom 1. mai 2013 er brannvesenet for hele regionen organisert i ett IKS. Brannvesenet ønsker å

satse videre med risikobaserte tilsyn og brannforebyggende tiltak. Brannsjefen uttaler at det på

Udnes (Nes kommune) ikke bør gjenopprettes sykehjemsplasser, da dette er et svært uegnet sett i

lys av brannrisiko.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Svært sannsynlig
Uakseptabel risiko. Tiltak må
gjennomføres for å redusere
risikoen.

Drift og
kontinuitet

Begrenset

Liv og helse Alvorlig

Miljø Ubetydelig

Økonomi Moderat

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Lokal brannsikring, beredskapsplaner, øvelser mm

Ref. også kommunale ROSer.

Skadebegrensende

Kommunene har god ambulansedekning Skadebegrensende

Nye tiltak Tettere samarbeid mellom kommunene, for å holde
liv i alvorlig syke

Dersom pasienter med spesielle behov må flyttes for en
periode kan det være hensiktsmessig å inngå flere /
tydeligere avtaler mellom kommunene i regionen.

Skadebegrensende

Risikobaserte tilsyn - mer fokus på boliger der det
bor eldre og andre brukergrupper med redusert bo-
evne eller personer med annen sikkerhetskultur.

Forebyggende

Etablering av lokalmedisinske sentre

Fra 2016 vil det bli opprettet ett eller flere lokalmedi-
sinske sentre i regionen, som er rustet for å kunne ta i
mot pasienter med spesielle behov. Dette vil avlaste de
enkelte sykehjem midlertidig, samt sykehusene. En
interkommunal arbeidsgruppe jobber med forbe-
redelsene til opprettelse av et slikt senter. Det er fore-
løpig antatt at det er pasienter som ikke har behov for
spesialisthelsetjeneste som vil omfattes av dette tilbudet.

Skadebegrensende
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Tiltak Type

Sykdom/diagnose skal være kjent/avklart, og det skal
ikke være betydelig redusert
allmenntilstand/funksjonsnivå. Kommunens øvrige
tjenester har ikke tilgang til nødvendig kompetanse, og
pasientens behov for bistand avgjøres av lege.
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6.2.4 Vannforsyningssvikt
Beskrivelse

Sted: Alle kommunene

I regionen er det flere vannverk, både kommunale, interkommunale og private. I hovedsak er det
god redundans i regionen, men enkelte kommuner begynner å merke kapasitetsproblemer.

Viktige vannkilder i regionen er Hurdalsvassdraget, Glomma, Vorma og grunnvannsmagasin ved
Gardermoen.

Det er flere scenarioer som kan skape utfordringer ang. vannforsyning, hvor spredning av bakterier
og brudd på ledninger er de mest normale.

Det arbeides med planer for å bygge et nytt stort vannverk ved sørsiden av Hurdalssjøen, som skal
kunne betjene flere av kommunene.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Mindre sannsynlig
Vurderingsområde der tiltak bør
vurderes basert på en kost-
/nyttevurdering.

Drift og
kontinuitet

Moderat

Liv og helse Begrenset

Miljø Ubetydelig

Økonomi Moderat

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Løpende oppfølging av EUs Vanndirektiv og
relevante forskrifter; vannanalyser, tiltak mot
forurensning mm.

Skadebegrensende

Politiet har laget beredskapsplaner for 3/4 av de
større vannverkene i regionen når det gjelder evt.
sabotasje

Skadebegrensende

Kommunene har planer for kommunikasjon med
sine berørte innbyggere ved evt.
vannforsyningssvikt

Kommunene bruker ulike UMT-løsninger (SMS-
varsling).

Skadebegrensende

Nye tiltak Det pågår arbeid med utredning av nytt vannverk
ved sørenden av Hurdalssjøen

Dette arbeidet ledes av Ullensaker kommune, og øvrige
kommuner på Øvre Romerike inviteres med i arbeidet
(Nes vil sannsynligvis ikke delta). Mattilsynet har fattet
vedtak om at det må bygges ut mer kapasitet.

Skadebegrensende

Videre oppfølging av EUs Vanndirektiv og
relevante forskrifter; f.eks. ytterligere fokus på
forurensede nedfall fra flytrafikken ved OSL.

Det er bl.a. en pågående dialog mellom OSL og KLIF
vedr. overvåking av forurensning av grunnvannet ifm

Skadebegrensende
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Tiltak Type

drift av flyplassen, herunder flytrafikken.

Hovedplaner for vannforsyning er under revidering
i flere kommuner

Skadebegrensende

Brann - behov for bredere kartlegging av
brannsikkerhet ved vannkraftverk

Kommunene bør sørge for å gi brannvesenet tilgang til
lokale ROSer vedr. brann.

Skadebegrensende

I samarbeid med politiet bør gjenværende
vannverk også vurderes opp mot risiko for
sabotasje

Behov for ytterligere ROS-analyser vedr. kriminelle
viljeshandlinger ved vannverk. Både politiet og DSB
kan bistå.

Skadebegrensende

Det bør skaffes bedre oversikt over det regionale
ledningsnettet, herunder koblingsmulighet mellom
ulike vannsystemer

Dette gjelder både innenfor regionen, og opp mot
tilstøtende regioner (kapasitet, dimensjoner og trykk).

Skadebegrensende

Regionalt samarbeid vedr. varsling bør vurderes,
evt. i samarbeid med DGI

Skadebegrensende
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6.2.5 Systemsvikt IKT, tele/data
Beskrivelse

Sted: Alle kommunene

De seks kommunene på Øvre Romerike har et utstrakt IKT-samarbeid. IKT-systemet er sentralisert
og driftes av Digitale Gardemoen IKS (DGI).

Serverparken ligger ved Gardemoen næringspark (i nærheten av Jessheim, Ullensaker). Alt
ligger samlet på ett fysisk sted, noe som skaper sårbarheter. Kommunene har ikke opplevd at hele
DGI går ned og ikke kan levere tjenester over kortere eller lengre tidsrom. Ved en hendelse, som
f.eks. brann, systemsvikt eller sabotasje, vil det ta uker å reetablere DGIs serverhall. Kommunenes
fagsystemer vil være borte i denne perioden. DGI har rutiner for regelmessig back-up.

Tjenester som vil bli rammet er bl.a. helse, lønnskjøring osv. Kommunene vurderes å kunne levere
kritiske helsetjenester, men vil ikke kunne dokumentere arbeidet. Det er større sannsynlighet for at
enkelttjenester som leveres av DGI går ned, og dette har flere kommuner opplevd. Alle kommuner
har en systemansvarlig og støttefunksjoner (superbrukere) per IKT-system, men er avhengig av DGI
for å levere tjenester.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Sannsynlig
Uakseptabel risiko. Tiltak må
gjennomføres for å redusere
risikoen.

Drift og
kontinuitet

Kritisk

Liv og helse Begrenset

Miljø Ubetydelig

Økonomi Kritisk

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Back up tas i bygget (DGI), men oppbevares
utenfor bygget

Skadebegrensende

Papirkopier benyttes innenfor særlig kritiske
områder (f.eks. helse) - sektorvise gjennomganger
av egne sårbarheter gjøres

Beredskapsplanverk, medisinlister osv.

Skadebegrensende

Gjennomgang av sjekkliste "Beredskap mot utfall
av strøm, elektroniske databehandlingssystemer,
elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett
samt varsling", jfr. skriv fra Helsedirektoratet

Skadebegrensende

Nye tiltak "Second site" bør etableres

Det jobbes med ulike alternativer for speiling /
etablering av et "second site". Dette vil redusere DGIs
og kommunenes sårbarhet.

Skadebegrensende

Det bør øves på bortfall av deler av løsninger.

- Bortfall av IP-telefoni (hvor sentralbordet

faller ut og annet mottak må opprettes)

- Bortfall av fagsystem med

journaler/medisinoversikt med mer

Forebyggende
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- Kommunikasjonsbrudd – enkelte lokasjoner

ikke får datatilgang og alternativ

datainnhenting må opprettes.
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6.3 Tilsiktede handlinger
Tilsiktede handlinger omfatter terrorisme, organisert kriminalitet og sikkerhetstruende aktivitet.

Tilsiktede handlinger er utført av mennesker med hensikt, og har som målsetting å undergrave

sikkerheten eller trygghetsfølelsen i befolkningen. Handlinger kan være gjennomført av

enkeltindivider, ofte på vegne av grupper, organisasjoner eller stater. De kan ha sitt utspring i

sikkerhetspolitiske målsettinger, terrorisme eller kriminalitet. De er dermed forskjellige i natur, men

vil alle potensielt ha store negative konsekvenser.

6.3.1 Skyteepisode (trussel/alvorlig hendelse)
Beskrivelse

Sted: Alle kommunene

Internasjonalt har det de siste årene skjedd flere skoleskytinger, og dette er en hendelse det må

tas høyde for i Norge også. Kommunene opplever allerede ulike former for trusler og andre

alvorlige hendelser. Slike hendelser kan ramme en rekke institusjoner og virksomheter, f.eks.

offentlige kontorer, skoler, legekontorer og NAV. Steder der det er ansamlinger av mennesker

utgjør et potensielt mål for slike handlinger. Konsekvensene av slike hendelser vil være store, men

sannsynlighet er lav.

I politidistriktet er det en ressurs som har ansvaret for koordinering av dette arbeidet (trusler og

alvorlige hendelser, herunder "active shooting"), opp mot de enkelte lensmenn. Skoler har vært

prioritert så langt.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Mindre sannsynlig
Uakseptabel risiko. Tiltak må
gjennomføres for å redusere
risikoen.

Drift og
kontinuitet

Moderat

Liv og helse Kritisk

Miljø Ubetydelig

Økonomi Moderat

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Politiet samarbeider med skolene i regionen om
utarbeidelse av beredskapsplaner, tilgang til kart
over skoler mm

Skadebegrensende

Politiet har utarbeidet egne planer for alle skoler i
regionen

Planene beskriver bl.a. oppmøtested og
kontaktpersoner.

Skadebegrensende

Øvelse på "skyting pågår" gjennomført i
politidistriktet i mai 2013

Skole i Nannestad. Politiet øvet sine mannskaper, og
enkelte andre etater i kommunen (Nannestad) deltok -
gjennom skrivebordsøvelse. Det er foreløpig usikkert
hvordan læring fra øvelsen vil bli kommunisert til

Skadebegrensende
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Tiltak Type

skolen/e og kommunene. Dette bør følges opp av
kommunenes beredskapsansvarlige.

Nye tiltak Øvelser, i samarbeid med politiet

Bl.a. basert på "skyting pågår"-øvelsen i Nannestad
(for politiet i Romerike politidistrikt) bør det legges
planer for flere øvelser i regionen.

Skadebegrensende

For politiet gjenstår det fremdeles å utarbeide
planer for noen skoler, og barnehager

Det er utarbeidet planer for kjøpesentre i regionen. Det
er p.t. ikke lagt planer for gjennomgang av barnehager.
Barneskoler vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Skadebegrensende

Etterleve nye krav om at skolene utarbeider
planverk som skal ivareta situasjoner som alvorlige
trusler og hendelser (”Beredskapsplan for alvorlige
trusler og hendelser”)

- Utarbeidelsen av planverk gjøres i samarbeid
med politiet

- Politiet mottar skolenes planarbeid, samt
plantegninger over formålsbyggene

- Politiet kompletterer og ferdigstiller
planverket- Planene digitaliseres og vil være
tilgjengelig for politiets innsatsledere

- Planverket gir innsatsleder et operativt
arbeidsgrunnlag ved en aksjon

Skadebegrensende

Kommunene kan samarbeide tettere om aktuelle
planer

F.eks. Ullensaker kommune har kommet langt i dette
arbeidet, og vil kunne dele kompetanse med andre
kommuner i regionen.

Skadebegrensende

Kommunene i regionen vil jobbe videre med
kommende arbeid vedr. planer mot vold i hjemmet

Dette er del av en nasjonal satsning på området, og
innebærer bl.a. opplæring av kommunalt ansatte, bedre
samarbeid mellom etater etc. På Øvre Romerike ledes
dette arbeidet av helse- og sosiallederne.

Skadebegrensende

Vurdere om ansatte i utsatte funksjoner/etater er
godt nok sikret gjennom bl.a. trygg jobb-analyser

Gjelder f.eks. NAV-kontorer, kommunenes servicetorg,
som kan være særlig utsatte. Politiet ønsker å utarbeide
planer for NAV-kontorer, men arbeidet er ikke
påbegynt og oppstartstidspunkt er usikkert pga
kapasitetsutfordringer.

Skadebegrensende
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6.3.2 Økonomisk kriminalitet (misligheter, korrupsjon)
Beskrivelse

Sted: Alle kommunene og i felleskontrollerte enheter/selskaper

Kommunene forvalter store midler, og det kan ikke utelukkes at uregelmessigheter finner sted ifm

bruk av disse. Til tross for utviklede prosedyrer for kontroll, kan tapping av kommunens midler

forekomme f.eks. ifm innkjøp, tildeling av kontrakter o.l.

Politiet håndterer slike saker på samme måte som etterforskinger av andre mulige kriminelle

handlinger.

Kommunene i regionen samarbeider gjennom flere felleskontrollerte enheter (ulike former for

organisering), bl.a. ØRIK, ØRAS (renovasjon/gjenvinning), Krisesenteret og DGI. Det kan være

fare for en viss ansvarspulverisering der hvor det er mange eierrepresentanter fra hver enkelt

kommune.

Det pågår for tiden en utredning om samarbeid mellom flere kommuner vedr. økonomistyring,

hvor også målet om å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet tas med i vurderingene.

Kategori Vurdering Risikoakseptansenivå

Sannsynlighet Meget sannsynlig
Vurderingsområde der tiltak bør
vurderes basert på en kost-
/nyttevurdering.

Drift og
kontinuitet

Ubetydelig

Liv og helse Ubetydelig

Miljø Ubetydelig

Økonomi Moderat

Tiltak Type

Eksisterende
tiltak

Etablerte fullmaktstrukturer i kommunene, og hos
ØRIK

Skadebegrensende

Etablerte rutiner for styring og kontroll,
kommunerevisjon mm

Skadebegrensende

Nye tiltak Videre utvikling av eierskapsstrategi - IKSer og
vertsnabo-enheter

Formål å styrke eiernes (kommunenes) styring over
sine midler. Inkluderer vurdering av sterkere krav til
minimumsrapportering, form for eierrepresentasjon
mm.

Skadebegrensende

Vurdere å gjennomføre eksterne prosjektrevisjoner
ifm større prosjekter / investeringer

Skadebegrensende

Vurdere regionalt samarbeid ifm forsikring (mot
økonomisk kriminalitet)

Skadebegrensende
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7. Anbefalinger til videre arbeid

I ROS-analysen ble en rekke tiltak identifisert, både (1) eksisterende tiltak, (2) tiltak som er vedtatt

men ikke implementert og (3) nye tiltak. Alle disse tiltakene, inkludert deres status, er nærmere

beskrevet i analysen i CIM (laget som egen analyse Ullensaker kommunes CIM) og i kapittel 6.

Alle tiltak som ble identifisert i analysen bør vurderes i lys av om risikoer er vurdert som uakseptabel.

For hendelsene pandemi, leirskred, flyulykke/ulykke OSL, togulykke tunell/togulykke OSL, brann ved

institusjon, systemsvikt IKT, tele/data og skyteepisode (trussel/alvorlig hendelse), dvs. hendelsene i

rød sone, anbefales det at kommunene samarbeider om å implementere tiltak for å redusere risikoen

både for den enkelte kommune og for regionen samlet.

I analysen er det ikke gjennomført en vurdering av de forskjellige tiltakenes effekt, og det er heller ikke

gjennomført kost-/nyttevurdering av disse. Det anbefales derfor at kommunene individuelt og samlet

gjennomfører analyser av effekt og av kost/nytte i forkant av eventuell implementering av nye tiltak.

PwC anbefaler at det utarbeides en tiltaksplan med klare tidsfrister og ansvarsforhold, slik at de ulike

risikoene håndteres på en effektiv måte. Dette er det støtte for i CIM.

PwC anbefaler at det regionale risikobildet regelmessig oppdateres, og at det minimum gjennomføres

et årlig møte for å gjennomgå risiko og sårbarhet i regionen.
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8. Forbehold

Denne regionale ROS-analysen er utarbeidet i samarbeid med kommunene på Øvre Romerike i

forbindelse med at Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker har utviklet ROS-

analyser våren 2013, i samsvar med engasjementsbrev datert den 7. mars 2013.

Analysene bygger på faktainformasjon og vurderinger som har fremkommet i møter med

deltagerkommunenes ansatte, med eksterne bidragsytere og i dokumentasjon som kommunene har

gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering

av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis.

PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av kommunenes eller regionens

virksomhet. Rapporten inneholder materiale som kan være konfidensiell for kommunene eller

regionen.

Kommunene har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med

forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og /eller informasjon fra

rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra

PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av kommunen eller andre som følge av at vår

rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse

bestemmelsene eller engasjementsbrevet.

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt idéer, konsepter,

modeller, informasjon og "know how" som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.


