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1.0 Innledning 
 

Hva er en risikovurdering og hva er vårt ansvar? 
Samfunnet vil alltid være eksponert for uforutsette hendelser som kan innebære store konsekvenser 

for mennesker, infrastruktur/eiendom, miljøet og den generelle driften av samfunnet. Disse 

uttrykkes på ulike måter ut fra dets omfang, og hvor krevende de oppleves menneskelig – alt fra 

ulykker til noen ganger katastrofer. En samlebetegnelse er uønskede hendelser.  

Kommunen har som en vesentlig samfunnsaktør et grunnleggende ansvar for ivaretagelse av 

befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.  Dette omfatter å 

tilrettelegge samfunnet innenfor de ressurser vi rår over, slik at uønskede hendelser i størst mulig 

grad kan unngås. Videre har vi et ansvar for å begrense konsekvensene når slike hendelser likevel 

inntreffer. Risikovurdering er derfor et verktøy i arbeidet med å identifisere disse.  

I henhold til Sivilbeskyttelsesloven av 25.06.2010 har kommunen en plikt å kartlegge hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe innenfor kommunens grenser, vurdere sannsynligheten, og vurdere 

konsekvensen av slike hendelser. Dette skal i neste omgang danne grunnlaget for konkrete 

kommunedelplaner (beredskapsplaner, smittevernplaner mv). 

 

Rammebetingelser for ROS-arbeidet 
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 

verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og 

konsekvensene (følgene) av uønskede hendelser. 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for 

påkjenninger. 

Risiko- og sårbarhetsarbeidet i Gildeskål kommune tar utgangspunkt i to sentrale fasetter: 

 Konsekvensutredning – med dette forstår vi en systematisk gjennomgang av mulige 

uønskedes hendelser som vi mener er sannsynlig kan finne sted i vår kommune. I forhold til 

hver enkelt hendelse utarbeides det en kvantitativ og kvalitativ vurdering av Sannsynlighet 

(S) og Konsekvens (K), og i sum hvilken risiko hendelsen representerer.  

 Forebyggende arbeid – med dette forstår vi alle planer, systemer, rutiner og 

handlinger/tiltak for å redusere omfanget av og/eller redusere risikoen for at uønskede 

hendelser skal skje. Målsetningen er å redusere restrisikoen til et minimum. Forebyggende 

arbeid og konkrete tiltak vurderes alltid opp mot en kost/nytte vurdering. Dette fordi det vil 

være begrensinger i hvor liten rest risikoen for en hendelse kan gjøres ut fra ressurser 

samfunnet rår over, og hva som kan anses forsvarlig ressursbruk.  

Gildeskål kommune gjennomført sist en helhetlig Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) tilbake i 1996-

97. I forbindelse med Sivilbeskyttelsesloven av 25.06.110, og ny forskrift om kommunal 

beredskapsplikt av 07.10.11, er det behov for en helhetlig revidering av nevnte ROS-analyse.  

Revideringsarbeidet tar utgangspunkt i arbeidet fra 96/97 og det nye lov- og forskriftsverket.  
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Gildeskål kommune har i rulleringen av samfunnsdelen i kommuneplanen identifisert behovet for en 

revidering av den overordnede ROS-analysen for kommunen. Dette ble politisk vedtatt og bestemt i 

egen planstrategi høsten 2012, med planlagt gjennomføring i 2013.  

Ifølge DSB må gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse planlegges og vurderes med hensyn 

til hvilket formål den skal tjene, som for eksempel om den skal nyttes som et beslutningsgrunnlag på 

et mer overordnet nivå, eller om den skal ligge til grunn for løsning av detaljerte eller spesifikke 

risikoproblemer. En analyse som gir en grov identifikasjon og oversikt over risikoforhold kan egne seg 

som grunnlag for beslutninger som skal tas på et overordnet nivå.  Grovanalyse kan også ligge til 

grunn for vurdering av videre arbeid og gjennomføring av mer detaljerte analyser. 

Gildeskål kommunes ROS-analyse er en grovanalyse slik omtalt av DSB, og er en systematisk grov 

gjennomgang av alle forhold man vurderer som å representere risikoområder/uønskede hendelser i 

Gildeskål kommune. Formålet med analysen er å gi et overordnet overblikk og ikke detaljerte 

beskrivelser. 

Arbeidet med ROS- analysen har vært forankret hos rådmann og den administrative stab. Listen over 

uønskede hendelser er tuftet på ROS-analysen fra 1996-97, samt ROS-analyser og erfaringer fra 

andre kommuner.     

Arbeidet med å vurdere identifiserte uønskede hendelser er gjennomført av et sammensatt panel av 

administrative og politiske deltagere. Hendelseslisten ble vurdert bredt og det ble lagt vekt på 

skjønnsmessige historiske erfaringer i forhold til hver enkelt hendelse.  

  

2.0 Mål med beredskapsarbeidet 
 

 Sikre at kommunen ivaretar de forpliktelser den har i henhold til Lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og danner 

grunnlaget for arbeid med kommunal beredskap og planlegging herunder arealplanlegging 

og kommunedelplaner. 

 Bidra til å skape økt trygghet for kommunens innbyggere i forhold til liv/helse, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner.  

 Redusere risikoen for at samfunnet utsettes for uønskede hendelser. 

 Bidra til å redusere konsekvensene av uønskede hendelser. 

 Bidra til bevissthet, fokus og et pro-aktivt forhold i det forebyggende arbeidet. 
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3.0 Metodikk for risikovurdering 
 

Forutsetninger/grunnlag for analyse 
Gildeskål kommune har tatt utgangspunkt i veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 

(1994), som er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

DSB anbefaler at Norsk Standard NS 5814:2008, Krav til risikovurderinger, legges til grunn i arbeidet.  

Risikovurderingen bygger på to akser: (S) for sannsynlighet for at en uønsket hendelse vil skje og (K) 

for konsekvenser av uønsket hendelse rangert etter hvilket skadeomfang dette kan antas å ha med 

hensyn til liv/helse, miljø, økonomiske verdier og drift/produksjon.  

  

S-aksen har følgende verdisetting av sannsynlighet: 

Sannsynlighet (S) Forventet frekvens av uønsket hendelse Tallverdi 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 1 

Noe sannsynlig Mellom en gang hvert 10. og hvert 50. år 2 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og hvert 10.år 3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år 4 

 

K-aksen har følgende verdisetting av konsekvenser: 

Konsekvens (K) Liv/helse Miljø Økonomi  Drift/produksjon Tallverdi 

Ubetydelig 
Ingen 
personskader/ 
syke  

Ingen eller 
ubetydelig 
miljøskade 

Skader 
opp til kr 
100.000 

Forstyrrelser, 
kortvarig 
 

2 

En viss fare 
Få og små 
personskader/ 
syke  

Miljøskader 
som krever 
mindre tiltak 

Skader 
opp til kr 
1 mill. 

Forstyrrelser over 
noe tid 
 

4 

Alvorlig 

Få, men 
alvorlige 
personskader/ 
syke  

Miljøskader 
som krever 
større tiltak 

Skader 
opptil kr 
10 mill. 

Driftsstans over 
noe tid 
 

6 

Kritisk 

Ett eller flere 
dødsfall. Flere 
alvorlige 
skadde/syke. 
Mange 
evakuerte  

Omfattende og 
langvarige 
skader på 
miljøet 

Skader 
opptil kr 
100 mill. 
 

Driftsstans over 
flere dager 

8 

Katastrofalt 

Mange dødsfall. 
Mange alvorlig 
skadde/syke. 
Mange 
evakuerte 

Omfattende og 
uopprettelige 
skader på 
miljøet 

Skader 
over kr 
100 mill.  
 

Lengre driftsstans 
eller permanent 
ute av drift 

10 
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Videre er konsekvens av uønsket hendelse kategorisert i påvirkningsområder med vekting av disse: 

Påvirkningsområde (PO) Vekting 

Liv/helse 2.0 

Miljø 1.5 

Økonomi 1.0 

Drift/produksjon 1.0 

 

Poenget med vekting av områder for påvirkning er å oppnå en differensiering, for å synliggjøre at liv 

og helse er mer verd enn hensynet til materielle verdier og driftsutfordringer, samt at konsekvensene 

er mer alvorlige der det er en potensiell mulighet tap av menneskeliv.  

Vektingen er ikke på noen måte et uttrykk for noe offisielt syn eller forsøk på å kvantifisere verdien 

av et liv, men må utelukkende leses for å frembringe et forståelig bilde av forskjellen mellom de ulike 

påvirkningsområdene.  

 

Risikopoeng og risikomatrise 

Utgangspunktet for risikomatrisen er, med bakgrunn i det forannevnte, en tradisjonell matrise der 

risiko er produktet av sannsynlighet (S) ganger konsekvenser (K) (konsekvensene av en uønsket 

hendelse kan påvirke flere deler av samfunnet/ha flere påvirkningsområder samtidig). Utover den 

tradisjonelle delen er det benyttet en matrise utvidet med større hensyn til konsekvens (tallverdi 

2,4,6,8 og 10) enn sannsynlighet (tallverdi 1,2,3 og 4). I tillegg er vurderingsgrunnlaget utvidet med 

en vekting av de ulike påvirkningsområder (PO) hvor hendelser kan få en konsekvens, der hensynet 

til liv og helse vektes tyngre (2.0) enn hensynet til økonomi (1.0) etc.  

Eksempel:  

Vi står ovenfor en lite sannsynlig hendelse, og har konsekvenser i forskjellig grad for liv/helse, miljø  

og drift/produksjon.  
 

S:  Lite sannsynlig           = 1 poeng 

K: En viss fare  liv og helse  4 poeng x PO vekting 2.0 = 8 poeng 

Ubetydelig   miljø   2 poeng x PO vekting 1.5 = 3 poeng 

Kritisk     drift/produksjon 8 poeng x PO vekting 1.0 = 8 poeng  
 

Risikopoengberegning = 1 x (8+3+8) = 19 risikopoeng 
   
Dersom man kalkulerer risikopoengene for hver rute i matrisen Sannsynlighet (S), konsekvens (K) og 

tar inn vekting av påvirkningsområder (PO), vil maksimal teoretisk poengsum for hver rute se slik ut:  

Risikomatrise: Lite Sannsynlig Noe sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig 

Ubetydelig 11 poeng 22 poeng 33 poeng 44 poeng 

En viss fare 22 poeng 44 poeng 66 poeng 88 poeng 

Alvorlig 33 poeng 66 poeng 99 poeng 132 poeng 

Kritisk 44 poeng 88 poeng 132 poeng 176 poeng 

Katastrofalt 55 poeng 110 poeng 165 poeng 220 poeng 
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Vurdering av risiko og akseptkriterier 
Med akseptkriterier må man ikke forstå at man uten videre aksepterer en risiko. Akseptkriterier er å 

frembringe et målbart tall som indikerer hvilken risikokategori en hendelse kan klassifiseres innenfor.  

Vi har valgt å dele både grønn og rød sone inn i to kategorier. Dette for å gi skjønn og kvalitative 

vurderinger et nødvendig rom.   

Fargekode Grenseverdier risikopoeng Risikosone Tiltak/handlinger 

Grønn 0-33 risikopoeng Ubetydelig Ingen 

Grønn 34-66 risikopoeng Akseptabel Kan vurderes 

Gul 67-110 risikopoeng Middels Bør vurderes 

Rød 111-150 risikopoeng Stor Må vurderes 

Rød Over 150 risikopoeng Uakseptabel Må gjennomføres 

 

GRØNN   Ubetydelig/Akseptabel risiko  
 

Ubetydelig/akseptabel risiko er et uttrykk for hva som må regnes å være et dagligdags risikonivå i 

samfunnet.  Risikoen anses å være uunngåelig og et nivå vi må forvente å leve med. En slik risiko må 

primært håndteres av den daglige beredskapen i samfunnet. 

Enkelte hendelser defineres å være i grønn sone selv om de kan ha store konsekvenser, langt utenfor 

det den daglige beredskapen kan håndtere, men sannsynligheten for at disse inntreffer er svært 

liten.   

Forebyggende tiltak kan vurderes ut fra forholdet mellom kost/nytte.  

 

GUL Middels risiko 
 

Middels risiko representerer en risiko hvor den daglige beredskapen i samfunnet normalt sett ikke er 

tilstrekkelig. Kategorien har grensesnitt både nedover til det akseptable, men grenser også oppover 

til stor risiko. Generelt bør det arbeides for at alle hendelser i gul risiko sone reduseres, med spesiell 

oppmerksomhet på hendelser som grenser mot rød risiko sone.  

I gul sone bør det også vurderes spesielt om sammenfallende hendelser kan forsterke risikoen. 

Eksempelvis – bortfall av energi – kombinert med langvarige kuldeperioder.   

Forebyggende tiltak bør vurderes ut fra forholdet mellom kost/nytte. 

 

RØD Stor/Uakseptabel risiko 
 

Stor/uakseptabel risiko er kritiske hendelser med stor fare for tap av liv og helse, og/eller store 

materielle skader/ødeleggelser, hvor det er et umiddelbart behov for ytterligere ressurser og bistand 

fra samfunnet for øvrig. I rød sone er det behov for at man umiddelbart kartlegger muligheter for 

forebygging, og hvor mulig gjennomfører konsekvensreduserende tiltak. 

Her kan selvsagt være forhold som blir definert å være i rød risiko sone hvor kommunen selv ikke har 

myndighet, ressurser mv. til å gjøre noe. Det er likevel kommunens ansvar for å bringe informasjon 

og dets vurderinger videre til øvrige myndigheter.  

Forebyggende tiltak må vurderes umiddelbart, og gjennomføres der hvor det er mulig for kommunen 

å bidra.  
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Begrensninger i ROS-analysen 
Dette er en kvantitativ tilnærming for å skape forståelige bilder av hendelsers potensielle 

sannsynlighet, konsekvens, påvirkningsområder og risiko. Det er likevel viktig å understreke at denne 

matematiske og tekniske sammenstillingen, ikke representerer fasiten i arbeidet.  Den endelige 

analysen og vurderingen av hver enkelt hendelse, må være basert på kvalitative menneskelig 

vurderinger (sunn fornuft, erfaringer mv). Det kan f.eks. være hendelser som teknisk vurderes og 

falle innenfor grønn risiko sone, men hvor det allikevel vurderes å være hensiktsmessig og fornuftig å 

ha beredskapsplaner for dette, og arbeide med forebyggende tiltak.  

Til tross for at kommunen har forsøkt å gjennomføre en uttømmende analyse, så vil det være stor 

sannsynlighet for at hendelser og sammenhenger ikke er avdekket i denne ROS-analysen. Det er 

derfor viktig at ROS-analysen lever i organisasjonen, og at denne oppdateres jevnlig. Vi har derfor 

valgt å legge ansvar på konkrete stillinger i organisasjonen, for en årlig gjennomgang og vurdering av 

om det trengs revidering av ROS-analysen.  

ROS analysen er et overordnet verktøy. Med fokus på konsekvenser for samfunn, kommune og vår 

tjenesteproduksjon. Analysen gir ingen detaljert beskrivelse og konkrete handlinger på et lavere nivå 

som etater, avdelinger eller individnivå. Dette må fremkomme i kommunedelplaner, hvor det kan 

være et av virkemidlene i forhold til beredskap og forebyggende arbeid.  

ROS-analysen må være et grunnlag i det daglige arbeidet, for eksempel i vurderinger av arealplaner, 

reguleringsplaner mv. 
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4.0 ROS-analyse av uønskede hendelser 
 

Systematisk oversikt over uønskede hendelser på overordnet nivå 
analysert i Gildeskål 

Nr. Uønskede hendelser i uprioritert rekkefølge 

1 Tap av el.- kraftforsyning 

1a - I nordre del av kommunen (Skaugvoll – Nygård) 

1b - I sørlige del av kommunen (Skaugvoll – Grimstad/Forstranda) 

1c - Arnøyene  

1d - Inndyr 

2 Tap av kommunikasjon 

2a               - Tap av telefoni eller internett 

2b               - Tap av all kommunikasjon 

3 Svikt i vanntilførsel  

3a - Tøa vannverk        

3b - Kjøpstad vannverk 

3c - Inndyr vannverk 

3d - Stjernåga vannverk 

4 Svikt i avløpssystemer 

5 Trafikkuhell-/ulykker med tungtransport/farlig gods 

5a - I tunnel 

5b - Utenfor tunnel 

6 Uheldig stråling fra kraftlinjer 

7 Skipsforlis langs kysten, akutt forurensing 

8 Ras/snø/jord/stein 

8a - Sandneslia (Sandhornøy) 

8b - Skaugvollia (ned fra siste tunnel) 

8c - Storvik  

9 Flom/springflo/stormflo 

9a - Flom 

9b - Springflo/stormflo 

10 Ekstremvær - store nedbørsmengder/storm og orkan 

10a               - Store nedbørsmengder 

10b               - Storm og orkan 

11 Langvarige kuldeperioder/sprengfrost 

12 Radonutsatte områder 

13 Pandemi 

14 Alvorlig hendelse på offentlig sted (f eks trusler, psykiatri, utøvelse av vold mv) 

15 Fly-/helikopterhavari 

16 Kjemikalier som trussel 

16a               - Arnøy 

16b               - Inndyr 

16c               - Sundsfjord 

17 Matforgiftning – vann 

18 Dyrevelferd/smitteoverføring 

19 Knapphet på ressurser 
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Under noen hendelser er det behov for å dele hendelsene opp i geografiske områder mv., disse er 
merket med nr. og en bokstav kode. Brann er ikke inkludert ikke kommunens ROS-analyse da denne 
ivaretas i fellesskap for Salten kommunene av Salten Brann IKS.  

 

Skjematisk risikovurdering av de enkelte hendelsene - mal 
Nr. Uønsket hendelse 

  

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0      

Miljø 1.5      

Økonomiske verdier 1.0      

Drift/produksjon 1.0      

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:    

 

Gjennomførte tiltak: 

 …….  

Forslag tiltak:  

 ……   

Kombinasjonsvurdering: 

 ………  
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5.0 Oppsummering av risikobildet i Gildeskål 

Totaloversikt uønskede hendelser - med angitt risikonivå  

Nr. Uønskede hendelser i uprioritert rekkefølge Risikonivå   

1 Tap av el.- kraftforsyning  

1a - I nordre del av kommunen (Skaugvoll – Nygård) Akseptabel (34)  

1b - I sørlige del av kommunen (Skaugvoll – Grimstad/Forstranda) Akseptabel (51)  

1c - Arnøyene  Akseptabel (57)  

1d - Inndyr Ubetydelig (24) 

2 Tap av kommunikasjon  

2a               - Tap av telefoni eller internett Middels (84) 

2b               - Tap av all kommunikasjon Ubetydelig (31) 

3 Svikt i vanntilførsel   

3a - Tøa vannverk        Akseptabel (57)  

3b - Kjøpstad vannverk Ubetydelig (33)  

3c - Inndyr vannverk Ubetydelig (17)  

3d - Stjernåga vannverk Stor (116) 

4 Svikt i avløpssystemer Akseptabel (60) 

5 Trafikkuhell-/ulykker med tungtransport/farlig gods  

5a - I tunnel Akseptabel (44) 

5b - Utenfor tunnel Akseptabel (66) 

6 Uheldig stråling fra kraftlinjer Ubetydelig (15) 

7 Skipsforlis langs kysten, akutt forurensing Middels (68) 

8 Ras/snø/jord/stein  

8a - Sandneslia (Sandhornøy) Middels (69) 

8b - Skaugvollia (ned fra siste tunnel) Middels (68) 

8c - Storvik  Ubetydelig (23) 

9 Flom/springflo/stormflo  

9a - Flom Ubetydelig (28) 

9b - Springflo/stormflo Middels (72) 

10 Ekstremvær - store nedbørsmengder/storm og orkan  

10a               - Store nedbørsmengder Akseptabel (44) 

10b               - Storm og orkan Middels (90) 

11 Langvarige kuldeperioder/sprengfrost Akseptabel (57) 

12 Radonutsatte områder Ubetydelig (23) 

13 Pandemi Akseptabel (58) 

14 Alvorlig hendelse på offentlig sted (feks trusler, psykiatri, utøvelse av vold mv) Akseptabel (63) 

15 Fly-/helikopterhavari Akseptabel (39) 

16 Kjemikalier som trussel  

16a               - Arnøy Middels (72) 

16b               - Inndyr Akseptabel (64) 

16c               - Sundsfjord Akseptabel (64) 

17 Matforgiftning – vann Akseptabel (58) 

18 Dyrevelferd/smitteoverføring Akseptabel (48) 

19 Knapphet på ressurser Ubetydelig (25) 
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Uønskede hendelser rangert etter risikonivå  

Nummererte uønskede hendelser  
rangert etter fargekode og risikopoeng 

Grenseverdier 
risikopoeng 

Risikosone 
Tiltak/ 

handlinger 

 
Nr.     6 (15) 
Nr.   3c (17) 
Nr.   8c (23) 
Nr.   12 (23) 
Nr.   1d (24) 
Nr.   19 (25) 
Nr.   9a (28) 
Nr.   2b (31) 
Nr.   3b (33) 

 

0-33  Ubetydelig Ingen 

 
Nr.   1a (34) 
Nr.   15 (39) 
Nr.   5a (44) 
Nr. 10a (44) 
Nr.   18 (48) 
Nr.   1b (51) 
Nr.   1c (57) 
Nr.   3a (57) 
Nr.   11 (57) 
Nr.   13 (58) 
Nr.   17 (58) 
Nr.     4 (60) 
Nr.   14 (63) 
Nr. 16b (64) 
Nr. 16c (64) 
Nr.   5b (66) 

 

34-66  Akseptabel Kan vurderes 

 
Nr.     7 (68) 
Nr.   8b (68) 
Nr.   8a (69) 
Nr.   9b (72) 
Nr. 16a (72) 
Nr.   2a (84) 
Nr. 10b (90) 

 

67-110  Middels Bør vurderes 

 
Nr.  3d (116) 

 
111-150  Stor Må vurderes 

- > 150  Uakseptabel Må gjennomføres 
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Skjematisk risikovurdering av enkelthendelser i nummerert rekkefølge 
 Nr. Uønsket hendelse 

1 Tap av el.- kraftforsyning  

1a  I nordre del av kommunen (Skaugvoll – Nygård) 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Strømbrudd med varighet utover 4 timer 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0  X    

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
2 x (8+3+2+4) = 34 risikopoeng 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 34 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Vedlikehold av nett 

 Fjernstyrte brytere reduserer omkoblingstiden 

Forslag tiltak:  

 Dialog med netteier Nordlandsnett AS om spesielle behov og tidlig varsling ved lengre 

avbrudd 

 Aggregat kan forsyne prioriterte abonnenter (eldresenter, butikk ol.) 

Kombinasjonsvurdering: 

 Strømbrudd i perioder med kulde og dårlig vær har større konsekvens, spesielt eldre og 

personer som har behov for hjelp må følges opp av hjemmetjenesten 
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Nr. Uønsket hendelse 

1 Tap av el.- kraftforsyning  

1b I sørlige del av kommunen (Skaugvoll – Grimstad/Forstranda) 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Strømbrudd med varighet utover 4 timer 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0  X    

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (8+3+2+4) = 51 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 51 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Vedlikehold av nett 

 Fjernstyrte brytere reduserer omkoblingstiden 

Forslag tiltak:  

 Dialog med netteier Nordlandsnett AS om spesielle behov og tidlig varsling ved lengre 

avbrudd 

 Aggregat kan forsyne prioriterte abonnenter (Telenor-sendere, butikk ol.) 

Kombinasjonsvurdering: 

 Strømbrudd i perioder med kulde og dårlig vær har større konsekvens, spesielt eldre og 

personer som har behov for hjelp må følges opp av hjemmetjenesten 
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Nr. Uønsket hendelse 

1 Tap av el.- kraftforsyning  

1c Arnøyene  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Strømbrudd med varighet utover 4 timer 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (8+3+2+6) = 57 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 57 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Vedlikehold av nett 

 Fjernstyrte brytere reduserer omkoblingstiden 

Forslag tiltak:  

 Dialog med netteier Nordlandsnett AS om spesielle behov og tidlig varsling ved lengre 

avbrudd 

 Aggregat kan forsyne prioriterte abonnenter (Fiskekroken, butikk ol.) 

Kombinasjonsvurdering: 

 Strømbrudd i perioder med kulde og dårlig vær har større konsekvens, spesielt eldre og 

personer som har behov for hjelp må følges opp av hjemmetjenesten 
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Nr. Uønsket hendelse 

1 Tap av el.- kraftforsyning  

1d Inndyr 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Strømbrudd med varighet utover 4 timer 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0  X    

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
1 x (12+6+2+4) = 24 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 24 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Vedlikehold av nett 

 Fjernstyrte brytere reduserer omkoblingstiden 

Forslag tiltak:  

 Dialog med netteier Nordlandsnett AS om spesielle behov og tidlig varsling ved lengre 

avbrudd 

 Aggregat kan forsyne prioriterte abonnenter (sykehjem, omsorgsboliger, renseanlegg, butikk 

ol.) 

Kombinasjonsvurdering: 

 Strømbrudd i perioder med kulde og dårlig vær har større konsekvens, spesielt eldre og 

personer som har behov for hjelp må følges opp av hjemmetjenesten 
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Nr. Uønsket hendelse 

2 Tap av kommunikasjon 

2a Tap av telefoni eller internett 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

   X 

  

             Konsekvens 
(K) 

 
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
 4 x (8 +3+4+6)= 84 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:  84 – middels risiko  

 

Gjennomførte tiltak: 

 Batteribackup telefonsentral og servere 

 Radiolink mellom kommunehuset og Gildeskål bo- og servicesenter kan kobles opp ved 

behov 

 

Forslag tiltak:  

 Nødstrømsaggregat (ved Gildeskål bo- og servicesenter)  

 Flytting av telefonsentral og kommunalt serverrom fra kommunehus til Gildeskål bo- og 

servicesenter med tilknytning til aggregat 

 Automatisk aktivering av radiolink mellom kommunehuset og Gildeskål bo- og servicesenter 

 

Kombinasjonsvurdering: 

 Tap av telekommunikasjon eller tap av samband/internett kan i verste fall føre til driftsstans 

over flere dager.  Vurderingen gjøres med utgangspunkt i tap av kun en av disse 
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Nr. Uønsket hendelse 

2 Tap av kommunikasjon 

2b Tap av all kommunikasjon 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Tap av all kommunikasjon er lite sannsynlig, det skal en del til for at dette skjer da vi har både fiber, 
radiolink, fastnett og mobilnett. I tillegg kommer andre eksterne samarbeidspartneres nødnett 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens 
(K) 

 
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0    X  

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
 1 x (16 +3+6+6)= 31 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 31 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Batteribackup av sentraler/servere 

 Radiolink mellom kommunehuset og Gildeskål bo- og servicesenter kan kobles opp ved 

behov 

 

Forslag tiltak:  

 Nødstrømsaggregat (ved Gildeskål bo- og servicesenter)  

 Flytting av telefonsentral og kommunalt serverrom fra kommunehus til Gildeskål bo- og 

servicesenter med tilknytning til aggregat 

 Automatisk aktivering av radiolink mellom kommunehuset og Gildeskål bo- og servicesenter 

 

Kombinasjonsvurdering: 

 Tap av telekommunikasjon/offentlig nett kan ved brann, ulykker, akutt sykdom, tankbilvelt 

og skipsforlis være kritisk for liv og helse samt miljø 
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Nr. Uønsket hendelse 

3 Svikt i vanntilførsel 

3a Tøa vannverk 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Svikt i vanntilførsel eller svikt i strømtilførsel til renseanlegg 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (8+3+2+6) = 57 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 57 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Utkjøring av vann iht. leveringsbetingelser for vann 

  

Forslag tiltak:  

 Sjøvannsledning fra Skaugvoll vannverk  

 Utskifting av kum-armaturer 

 Nødstrømsaggregat 

 Overvåkningsanlegg/vaktordning 

 

Kombinasjonsvurdering: 

 Langvarig sprengfrost uten snø gir økt risiko for frysing av kum-armaturer 

 Kilden er usikker, da den kommer fra fjellet   
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Nr. Uønsket hendelse 

3 Svikt i vanntilførsel 

3b Kjøpstad vannverk 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Svikt i strømforsyningen eller brudd på ledningsnettet 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (4+3+2+2)= 33 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 33 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 UV-anlegg 

 Utkjøring av vann ved behov 

 

Forslag tiltak:  

 Strømaggregat kan vurderes 

 Overvåkningsanlegg/vaktordning   

 

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

3 Svikt i vanntilførsel 

3c Inndyr vannverk 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

-  

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
1 x (4+3+4+6)= 17 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 17 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

- 

 

Forslag tiltak:  

 Nødstrømsaggregat/vaktordning 

   

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

3 Svikt i vanntilførsel 

3d Stjernåga vannverk 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Brudd i tilførselsledningen og strømbrudd 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

   X 

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
4 x (12+3+6+8)= 116 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:   116 – stor risiko  

 

Gjennomførte tiltak: 

- 

 

Forslag tiltak:  

 Utfasing av Stjernåga vannverk - blir etter utfasing en krisevannkilde 

 Sammenkobling med Inndyr vannverk/utskifting av kum-armaturer 

 Nødstrømsaggregat 

 Overvåkningsanlegg/vaktordning   

 

Kombinasjonsvurdering: 

 Langvarig sprengfrost uten snø gir økt risiko for frysing av kum-armaturer 

 Langvarig sprengfrost uten snø gir økt risiko for at tilsiget av vann fryser til før vannet 

kommer til kummen  

 Tilførselsledning fra kummen og ned fjellsiden kan fryse til ved langvarig frost  
 

  



22 
 

Nr. Uønsket hendelse 

4 Svikt i avløpssystemer 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Tette kloakkledninger som følge av gjengroing gir tilbakeslag i avløpssystemer, med skader på 
bygninger og innbo 
  

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

   X 

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0  X    

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
4 x (4+3+4+4)= 60 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 60 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Utskifting av gamle betongrør 

 

Forslag tiltak:  

 Videre utskifting av gamle betongrør og pumper 

 Overvåkning av pumpestasjoner/vakthold 

 

Kombinasjonsvurdering: 

 Springflo/stormflo kan medføre økt risiko for tilbakeslag i kloakken for enkelte abonnenter 

på Inndyr 
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Nr. Uønsket hendelse 

5 Trafikkuhell-/ulykker med tungtransport/farlig gods 

5a I tunnel 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Brann i tunneler med lengde over 500 m 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
2 x (12+6+2+2)= 44 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 44 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Beredskapsplan ved ulykker i tunnel, Statens vegvesen (2013) 

  

Forslag tiltak:  

-  

Kombinasjonsvurdering: 

-   
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Nr. Uønsket hendelse 

5 Trafikkuhell-/ulykker med tungtransport/farlig gods 

5b Utenfor tunnel 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Møteulykke/utforkjøring 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (12+6+2+2)= 66 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 66 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 -  

Forslag tiltak:  

- 

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

6 Uheldig stråling fra kraftlinjer 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Stråling fra kraftlinjer utover anbefalt utredningsnivå på 0,4 mikrotesla 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
1 x (8+3+2+2) = 15 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 15 – Ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Bygging av høyspentlinjer utenfor boligfelt 

Forslag tiltak:  

 Ikke tillate boligbygging nærmere kraftlinjer enn 20m uten tiltak eller måling 

Kombinasjonsvurdering: 

 Dialog med netteier Nordlandsnett AS om ombygging av linjer som går nærme bebyggelse 
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Nr. Uønsket hendelse 

7 Skipsforlis langs kysten, akutt forurensing 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Skipsforlis med utslipp av olje med stor fare for tilgrising av sårbare områder for fugle- og dyreliv 
og oppdrettsnæringen 
  

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5    X  

Økonomiske verdier 1.0    X  

Drift/produksjon 1.0     X 

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
2 x (4+12+8+10)=68 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:  68 – Middels risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Utarbeidet plan mot akutt forurensing  

 Anskaffet oljevernutstyr for større hendelser stasjonert i Bodø, som ledes av det 

interkommunale oljevernutvalg mot akutt forurensing (Salten I.U.A.)  

 Mannskaper er kurset i ledelse og på sanering av utslipp 

 Utplassert oljevernhenger i kommunen beregnet for små utslipp i rolige farvann (havnelense 

m.m.) 

 

Forslag tiltak:  

 Ved avgang av mannskap må nye gis nødvendig opplæring  

 Øvelser må holdes jevnlig 

   

Kombinasjonsvurdering: 

 Ved ekstremvær vil oppgaven med å redusere omfang av utslipp bli vanskeligere å håndtere   
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Nr. Uønsket hendelse 

8 Ras/snø/jord/stein 

8a Sandneslia (Sandhornøy) 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Området er spesielt utsatt for snøskred med fare for trafikken på fylkesvegen. Alternativ vei via 
fergesambandet Sund- Horsdal 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0    X  

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (16+3+2+2)=69 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:  69 – middels risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Skilting og veibom 

 

Forslag tiltak:  

 Rasoverbygg eller tunnel 

   

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

8 Ras/snø/jord/stein 

8b Skaugvollia (ned fra siste tunnel) 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Stein og is raser ned på fylkesvegen. Det kan være en utfordring å fjerne risikoen helt.  
Alternativ vei over Sandhornøya med bru og ferge 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

   X 

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
 4 x (8+3+4+2)=68 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:  68 – middels risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Ras-forebygging er utført på strekningen hvor det er spesiell fare for snøras. Lenger opp mot 

Skaugvoll-tunnelen er det festet bolter i fjell og spent opp nett for å fange opp stein og is 

 

Forslag tiltak:  

 Ytterligere bolting av fjell og mulig montering av nett  

 

Kombinasjonsvurdering: 

 - 
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Nr. Uønsket hendelse 

8 Ras/snø/jord/stein 

8c Storvik 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Store steiner kan rase ned på fylkesvegen. Dette er vanskelig å forhindre fra et fjell.  
Ingen alternativ med mindre man kjører lang omvei via Saltfjellet 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0    X  

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
1 x (16+3+2+2)=23 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 23 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

- 

 

Forslag tiltak:  

- 

  

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

9 Flom/Springflo/stormflo 

9a Flom 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

Elver som går ut over sine bredder ved stor vannføring 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0 X     

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
2 x (4+6+2+2)=28 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 28 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 I de mest utsatte elvene er det foretatt elveforebygginger (Ravikelva og Breivikelva) 

 

Forslag tiltak:  

 Med fremtidig økning i nedbørsmengder kan det bli behov for ytterligere forebygginger 

   

Kombinasjonsvurdering: 

 I Gildeskål henger flom sammen med store nedbørsmengder over kort tid  
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Nr. Uønsket hendelse 

9 Flom/Springflo/stormflo 

9b Springflo/stormflo 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Ved ekstremt høy vannstand kan enkelte butikker og anlegg bli utsatt for vanninntrenging.  
Det kan oppstå problemer med kommunale avløpssystemer der kloakk kan trenge inn i 
lavtliggende bygninger og forårsake skader på bygninger, inventar og utstyr 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (4+6+6+8)=72 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:  72 – middels risiko  

 

Gjennomførte tiltak: 

 Det er satt nye krav til minimum kotehøyde for bygging langs sjø 

 Varsling til anleggs- og butikkeiere som ligger utsatt til ved høy vannstand 

 

Forslag tiltak:  

 Overvåkningsanlegg/vaktordning 

   

Kombinasjonsvurdering: 

 Springflo/stormflo kan gi svikt i avløpssystemer jf. hendelse nr. 4 
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Nr. Uønsket hendelse 

10 Ekstremvær - store nedbørsmengder/storm og orkan 

10a Store nedbørsmengder 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Store nedbørsmengder kan ta med seg trær m. m. langs Inndyrselva og stenge for gitterinngangen 
foran Solvik-tunnelen. Resultatet av dette vil bli oppdemming av vann med fare for skade på 
bygninger i industriområdet 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
2 x (4+6+6+6)=44 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 44 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Gitter er satt opp foran tunnelen 

 Løpende rutine for fjerning av trær etc. som samler seg på gitteret foran tunnelen ved store 

nedbørsmengder 

 

Forslag tiltak:  

  - 

 

Kombinasjonsvurdering: 

 Ved store nedbørsmengder kan vi få flom i elvene  

 Kraftig vind gir en større totaleffekt og øker risikonivået   
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Nr. Uønsket hendelse 

10 Ekstremvær – store nedbørsmengder/ storm og orkan 

10b Storm og orkan 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Storm og orkan kan gi spesielt store materielle skader på bygninger, anlegg og infrastruktur som 
strømnett.  Samferdsel og båttrafikk kan også bli påvirket med havari som ytterste konsekvens 
  

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0  X    

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0    X  

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (8+6+8+8)= 90 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:  90 – middels risiko  

 

Gjennomførte tiltak: 

 Varsling av ekstremvær 

Forslag tiltak:  

 Områder i kommunen som kun har ei tilførselsledning av strøm bør vurderes utbygd med 

alternativ forsyningslinje   

Kombinasjonsvurdering: 

 Storm og orkan kan forårsake skipsforlis med fare for forurensing og tap av liv 
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Nr. Uønsket hendelse 

11 Langvarige kuldeperioder/ sprengfrost 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Langvarig sprengfrost uten snø reduserer tilsiget til spesielt Stjernåga og Tøa vannverk. 
Tilførselsledninger og kum-armaturer kan fryse til 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (4+3+4+8)= 57 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 57 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

- 

 

Forslag tiltak:  

 Sammenkobling av Inndyr og Stjernåga vannverk der Stjernåga blir krisevannkilde 

 Isolering av kum-armaturer 

 

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

12 Radonutsatte områder 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Gildeskål kommune har ikke en geologi som gjør at vi er spesielt utsatt for radonstråling.  
Likevel finns det noe radon, men dette er lave verdier. Det er gjort enkeltmålinger i skoler, 
barnehager og boliger som har gitt lave strålinger 
  

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0  X    

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
1 x (12+3+4+4)= 23 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 23 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Målinger 

  

Forslag tiltak:  

 Utføre radonmålinger i alle utleieenheter 

   

Kombinasjonsvurdering: 

 - 
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Nr. Uønsket hendelse 

13 Pandemi 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Influensalignende sykdom som slår til med full kraft: 

- Mange syke 
- Enkelte dødsfall 
- Stort sykefravær av nøkkelpersonell og andre 

 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0    X  

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
2 x (16+3+4+6) = 58 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 58 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Følger folkehelsas instrukser for vaksinering 

 Har smittevernplan og smittevernlege 

 

Forslag tiltak:  

 Delta på folkehelseinstituttets konferanser for jevnlig oppdatering på pandemier 

   

Kombinasjonsvurdering: 
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Nr. Uønsket hendelse 

14 Alvorlig hendelse på offentlig sted (f eks trusler, psykiatri, utøvelse av vold mv.) 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Trusler framsatt mot tjenesteutøvere og/eller deres familie, som kan lede til utrygghet, 
sykemeldinger og skade på ansatte 

 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

  X  

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0 X     

Drift/produksjon 1.0  X    

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
3 x (12+3+2+4) = 63 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 63 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Har prosedyrer/tiltaksplan psykisk helsevern 

 SLT 

 Bevissthet innenfor kommunale tjenester  

Forslag tiltak:  

 Gjennomgang av prosedyrene/tiltaksplan 

 Se på beredskap hos spesielt utsatte tjenester   

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

15 Fly-/helikopterhavari 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Gildeskål ligger lokalisert nær stor lufthavn i Bodø, og har dermed overflygningstrafikk.  
I tillegg kommer småfly og helikopter.    
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0     X 

Miljø 1.5   X   

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0  X    

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
1 x (20+9+6+4) = 39 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 39 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Årlig oppdatert plan for kommunal kriseledelse 

Forslag tiltak:  

-   

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

16 Kjemikalier som trussel  

16a Arnøy 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Utslipp av farlige kjemikalier fra industrianlegg: 

- Utslipp av ammoniakk over 400 liter 
- Utslipp av maursyre over 10 m3.  

 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0    X  

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

2 x (16+6+6+8) = 72 risikopoeng 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone:  72 – middels risiko  

 

Gjennomførte tiltak: 

 På generelt grunnlag; plan for kommunal kriseledelse ble revidert i juni 2013  

Forslag tiltak:  

 Bedriften må gjerde inn industriarealet/ etablere fysisk sperre 

 Etablering av et lokalt varslingssystem ved utslipp 

 Dimensjonere lokalt brannvesen i forbindelse med nyetablert industri  

 

Kombinasjonsvurdering: 

 Kombinasjon av utslipp med ekstremvær og tap av kommunikasjon vil kunne medføre 

ytterligere risikoheving   
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Nr. Uønsket hendelse 

16 Kjemikalier som trussel  

16b Inndyr 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Utslipp av farlige kjemikalier fra kommunalt teknisk anlegg: 

- Utslipp av ammoniakk (520 liter) sentralt på Inndyr 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

2 x (12+6+6+8) = 64 risikopoeng 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 64 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

-  

Forslag tiltak:  

 Etablering av et lokalt varslingssystem ved utslipp 

 Utarbeide rutiner ved alarm, ved de kommunale byggene til GIBOS, Inndyr skole, Inndyr 

barnehage og Kulturhuset  

 Automatisere ventilasjonsanlegg ved kommunale bygg for automatisk stenging ved deteksjon 

av ammoniakk- gass 

  

Kombinasjonsvurdering: 

 Kombinasjon av utslipp med ekstremvær og tap av kommunikasjon vil kunne medføre 

ytterligere risikoheving   
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Nr. Uønsket hendelse 

16 Kjemikalier som trussel  

16c Sundsfjord 

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Utslipp av farlige kjemikalier fra industrianlegg 

 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

2 x (12+6+6+8) = 64 risikopoeng  

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 64 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

- 

Forslag tiltak:  

 Etablering av et lokalt varslingssystem ved utslipp 

 

Kombinasjonsvurderinger: 

 Kombinasjon av utslipp med ekstremvær og tap av kommunikasjon vil kunne medføre 

ytterligere risikoheving   
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Nr. Uønsket hendelse 

17 Matforgiftning - vann 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Utilsiktet forurensning av drikkevannskilde eller strømstans i renseanlegg.  
Det er svært små muligheter å hindre ev sabotasje 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
 2 x (12+3+6+8)= 58 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 58 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

- 

 

Forslag tiltak:  

 Overvåkningsanlegg/vaktordning 

  

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

18 Dyrevelferd/smitteoverføring 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Det kan oppstå munn og klovsyke eller svinepest i en besetning. Dette får konsekvenser for både 
bonden (bønder) og kommunen med nedslakting og plass for nedgravning 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

 X   

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0 X     

Miljø 1.5  X    

Økonomiske verdier 1.0   X   

Drift/produksjon 1.0    X  

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
2 x (4+6+6+8)= 48 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 48 – akseptabel risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Det er god beredskap, god dyrehelse og bra kontroll av besetningene 

Forslag tiltak:  

- 

Kombinasjonsvurdering: 

- 
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Nr. Uønsket hendelse 

19 Knapphet på ressurser 

  

Beskrivelse av uønsket hendelse/utfordringer: 

 
Med knapphet på ressurser forstår vi stans over tid i tilgangen på nødvendige ressurser for å 
holde samfunnet i gang (matleveranser, leveranse av drivstoff, medisiner mv) 
 

 

 
Sannsynlighet (S) 

Lite sannsynlig 
(1) 

Noe sannsynlig 
(2) 

Sannsynlig 
(3) 

Meget sannsynlig 
(4) 

X    

  

             Konsekvens (K)  
 
 

Vekting 
PO 

Ubetydelig 
(2) 

En viss fare 
(4) 

Alvorlig 
(6) 

Kritisk 
(8) 

Katastrofalt 
(10) 

Påvirkningsområder 
(PO) 

Liv/helse 2.0   X   

Miljø 1.5 X     

Økonomiske verdier 1.0  X    

Drift/produksjon 1.0   X   

 

Risikopoeng  =  sannsynlighet (S) x sum konsekvens(er) (K) inkl. vekting påvirkningsområde (PO) 

 
1 x (12+3+4+6)= 25 risikopoeng 

 

Fargekode: GRØNN GUL RØD 

Risikopoeng- og sone: 25 – ubetydelig risiko   

 

Gjennomførte tiltak: 

 Ingen særskilte. Flere logistikkmuligheter inn til kommunen (vei, båt, helikopter) og nærhet 

til by.   

Forslag tiltak:  

 Sannsynlighet anses å være liten. Selv om konsekvens kan være alvorlig over tid. Lite 

kommunen konkret kan gjøre.  

Kombinasjonsvurdering: 

 Ekstremvær over lengre perioder kan gi logistikkutfordringer til øyene. Anses også å 

være lite sannsynlig  

 


