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Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal:  
 

 Gi oversikt over uønskede hendelser som kan utfordre kommunen 

 Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen  

 Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer  

 Gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet   

 Identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere 

uønskede hendelser  

 Gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i 

kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap  

 Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale 

ansvarsområder  
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Sammendrag  
 

Hensikt  
Kommunen utgjør det lokale fundamentet i 

den nasjonale beredskapen, og skal være 

forberedt på å håndtere enhver uønsket 

hendelse som oppstår innenfor 

kommunens geografiske område.  

Kommunens rolle innen 

samfunnssikkerhet og beredskap er 

tydeliggjort i lov- og forskrift om kommunal 

beredskapsplikt som pålegger kommunen 

å jobbe helhetlig og systematisk med 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

Utgangspunktet for kommunens arbeid 

med samfunnssikkerhet og beredskap er 

en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) hvor kommunen skal 

kartlegge relevant risiko og sårbarhet i 

kommunen. På bakgrunn av ROS-

analysen skal kommunen forebygge og 

bygge opp beredskapen for å kunne 

håndtere uønskede hendelser.  

«ROS Bodø 2018» er en revidert utgave 

av ROS–analysen fra 2013. I 

revisjonsarbeidet er det gjort en grundig 

gjennomgang av 13 uønskede hendelser 

som kan oppstå i kommunen, i tillegg er 

fire hendelser fra «ROS Salten» inkludert i 

«Risikobilde Bodø» jf. matrisen under. 



 

 

Metode og prosess  
I revisjonsarbeidet med analysen ble det 

lagt opp til å følge de nasjonale føringene 

for utarbeidelse av ROS-analyser, 

herunder DSBs veileder «Helhetlig risiko- 

og sårbarhetsanalyse i kommunene» 

(2014).  
 

Revisjonen av ROS-analysen har skjedd i 

samarbeid med relevante interne og 

eksterne aktører gjennom interne 

arbeidsmøter og deltakelse i 

«Beredskapsforum Salten». I tillegg har 

«ROS Bodø» vært på intern og ekstern 

høring.  

 

Oppfølging og veien videre  
ROS-analysen viser at kommunen har et 

komplekst, sammensatt og dynamisk 

risikobilde. Mange uønskede hendelser 

som kan oppstå i kommunen kan få store, 

alvorlige og omfattende konsekvenser for 

innbyggerne og Bodø kommune. I tillegg 

til lokale sårbarheter, påvirkes 

samfunnssikkerheten i kommunen av 

globale og internasjonale hendelser og 

utviklingstrekk som smittsomme 

sykdommer, fare for legemiddelmangel, 

antibiotikaresistente bakterier, terror, 

klimaendringer, matsikkerhet, samt krig og 

uro i verden. I tillegg viser ROS-analysen 

stor grad av gjensidig påvirkning og 

sammenheng og at sårbarheten i det 

moderne samfunnet har økt.  

 

Stadige endringer i risiko- og trusselbildet 

medfører at kommunen må jobbe helhetlig 

og systematisk med samfunnssikkerhet og 

beredskap for å være forberedt på å 

håndtere uønskede hendelser på en 

tilfredsstillende måte. ROS-analysen skal 

derfor være et levende dokument som 

skal ta høyde for å møte det stadig 

endrede risiko- og sårbarhetsbildet på en 

best mulig måte. Kommunens plan for 

oppfølging av den risikoen og sårbarheten 

som er avdekt i ROS-analysen, samt  

kommunens plan for det helhetlige og 

systematiske arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap, er 

oppsummert og systematisert i 

«Oppfølgingsplan – helhetlig og 

systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid».   
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DEL 1. INTRODUKSJON  
 

1.0 Innledning 
Dette er en revidert utgave av ROS-
analysen (Risiko- og sårbarhetsanalysen) 
for Bodø kommune fra 2013. Bakgrunn for 
revisjonen er at ROS-analysen skal 
revideres hvert fjerde år eller ved endringer 
i risiko- og trusselbildet, jf. forskriftens § 6. 
Dette i kombinasjon med at Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
har publisert ny veileder til helhetlig ROS 
har lagt grunnlaget for revisjonen av ROS-
analysen. Revisjonsarbeidet har vært et 
samarbeid mellom interne og eksterne 
beredskapsaktører, organisasjoner og 
virksomheter. 
 

1.1 Kommunens rolle – 

samfunnsikkerhet og beredskap  
Kommunen utgjør det lokale fundamentet i 

den nasjonale beredskapen, og 

kommunens rolle innen samfunnssikkerhet 

og beredskap er tydeliggjort i 

sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift 

om kommunal beredskapsplikt (2011).  

I følge den kommunale beredskapsplikten 

har kommunen følgende fire roller:  

 En virksomhet som leverer tjenester  

 Et geografisk område  

 En planmyndighet i det geografiske 

området 

 En pådriver for andre 

tjenesteleverandører som leverer 

strøm, tele og andre nødvendige 

forsyninger i området 
 

Kommunens helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyse skal legge grunnlaget 

for kommunens helhetlige og systematiske 

arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap. Hensikten med «ROS Bodø» 

er å gi en oversikt over risiko og sårbarhet 

i kommunen i et lokalt perspektiv hvor 

målet er å ivareta innbyggernes sikkerhet 

og trygghet gjennom å redusere risiko for 

tap av liv eller skade på helse, miljø og 

materielle verdier.  
 

1.2 Helhetlig ROS for Bodø kommune  
Revisjonsarbeidet med ROS-analysen har 

skjedd parallelt med det interkommunale 

beredskapsprosjektet «Kommunal 

beredskapsplikt i Salten». I prosjektet ble 

det i samarbeid med de andre kommunene 

i Saltenregionen utarbeidet en felles ROS-

analyse, «ROS Salten 2017», som 

omfatter risiko og sårbarhet som er felles 

for to eller flere kommuner i regionen. 

Analysen gir innspill til forhold som kan ha 

betydning for Bodø kommunes risiko -og 

sårbarhetsbilde, og omhandler hendelser 

som kan oppstå i en kommune og som kan 

skape ringvirkninger for andre kommuner. 

«ROS Bodø» bygger på «ROS Salten», 

men har fokus på lokale sårbarheter og 

inneholder i tillegg hendelser som er 

særegne for Bodø kommune. «ROS 

Salten» og «ROS Bodø» utgjør to deler av 

en helhet og må derfor ses i sammenheng, 

jf. figuren under. 

 

Figur 1.1 Sammenhengen mellom ROS Bodø og ROS 

Salten. 

Det henvises til «ROS Salten 2017» for 

utfyllende informasjon og beskrivelse av 

risikoområdene og samfunnsutviklingen 

innenfor de ulike hendelsestypene.  
 

1.3 Omfang og avgrensninger  
«ROS Bodø» gjelder kommunen som 

myndighet innenfor kommunens 

geografiske område, som 

tjenesteprodusent og som lokal pådriver 

overfor andre aktører, jf. forskriftens § 1.  

«ROS Bodø» er inndelt i følgende fire 

deler: 
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 Introduksjon med en beskrivelse av 

bakgrunn, metode og prosessen som 

ligger til grunn for ROS analysen.   

 Beskrivelse av særtrekk ved 

kommunen som kan ha betydning for 

relevante risiko og sårbarhetsfaktorer.  

 Risikoanalyse av 13 relevante 

uønskede hendelser.  

 Sammenstilling av risiko og 

sårbarhetsbildet i kommunen.  

 

Bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt retter seg mot uønskede 

hendelser som utfordrer kommunen, enten 

de forekommer i fredstid, ved en 

sikkerhetspolitisk krise eller væpnet 

konflikt. I «ROS Bodø» er det gjennomført 

13 risikoanalyser av relevante uønskede 

hendelser som kan oppstå i kommunen. 

Det er forsøkt å gi et så helhetlig og 

uttømmende bilde over risiko og sårbarhet 

i kommunen som mulig, men med et stadig 

endret risiko- og sårbarhetsbilde er det 

utfordrende å gi et fullstendig bilde av alle 

tenkelige hendelser som kan oppstå. 

Derfor er det tatt utgangspunkt i en rekke 

verstefallshendelser som er relevante for 

kommunens kriseledelse og ansvar i 

krisehåndteringa, der det forebyggende 

arbeidet og beredskapen som bygges opp 

for å håndtere disse hendelsene vil bidra til 

å gjøre kommunen i stand til å håndtere de 

fleste hendelsene som kan oppstå. 

Sikkerhetspolitiske kriser er utelatt i dette 

revisjonsarbeidet, men anses som et viktig 

punkt ved neste revisjon.      

 

1.4 Oppsummering av risiko- og 

sårbarhetsbildet  
ROS-analysen viser at kommunen har et 

komplekst, sammensatt og dynamisk 

risikobildet.  

Klimaendringer og ekstremvær preger i 

stor grad risikobildet i kommunen. 

Klimabaserte hendelser vil øke, både i 

hyppighet og omfang. Det vil kunne oppstå 

akutte situasjoner som følge av vind og 

nedbør, samt økt havnivåstigning. 

Klimaendringer og ekstremvær kan være 

årsak til en rekke uønskede hendelser som 

kan ha konsekvenser for liv og helse, 

kommunal tjenesteproduksjon, materielle 

verdier og samfunnsstabiliteten. I tillegg 

kan hendelser relatert til ekstremvær 

medføre bortfall av kritisk infrastruktur som 

kraft og elektronisk kommunikasjon. 

Klimaendringer antas å spille en stadig 

viktigere rolle fremover, og det er viktig at 

kommunen tar høyde for klimaendringer 

gjennom riktig samfunns- og 

arealplanlegging ved å ha fokus på 

flomsoner, havnivåstigning og skredfaren.  

Den helhetlige ROS-analysen viser at 

kommunen er sårbar for smittsomme 

sykdommer. Mat- og vannbårne 

sykdommer samt pandemier er relevante 

og sannsynlige trusler som kan ha store 

konsekvenser for liv og helse, 

samfunnsstabiliteten, kommunal 

tjenesteproduksjon, samt en rekke kritiske 

samfunnsfunksjoner. Bodø samfunnet er 

mobilt, noe som medfører at influensavirus 

eller andre smittsomme sykdommer raskt 

kan ramme kommunen. Ved en 

omfattende pandemi må kommunen være 

forberedt på å håndtere både 

smitteutbruddet, men også ivareta 

kommunal tjenesteproduksjon til tross for 

redusert bemanning.   

Store ulykker, både i forhold til 
atomhendelser, større transportulykker og 
utslipp av farlige stoffer, preger også 
risikobildet. Kommunen har en relativt lang 
kystlinje med høy aktivitet, og det forventes 
at aktiviteten vil økes langs kysten. I tillegg 
er det høy aktivitet i kommunen med 
skipsfart, fly, tog, industri, landbruk og 
landtransport av farlig gods som samlet 
sett utgjør en betydelig risiko for akutt 
forurensning. Større transportulykker 
representerer en trussel mot natur og 
miljøverdier, liv og helse, men kan også 
resultere i at kommunen får ansvar og 
oppgaver i forhold til å håndtere og ivareta 
et stort antall mennesker. Daglig 
beredskap mot branner og ulykker er god, 
men vi må være forberedt på at det kan 
oppstå hendelser der disse ressursene 
settes på prøve.  
 
Kritisk infrastruktur: Kraftforsyning og 

elektronisk kommunikasjon (ekom) er 
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kanskje to av de viktigste kritiske 

infrastrukturene. Bortfall vil kunne resultere 

i en rekke dominoeffekter/følgehendelser 

med konsekvenser for liv og helse. Stadig 

økende digitalisering i samfunnet og i 

kommunal forvaltning representerer en 

trussel ved bortfall av elektronisk 

kommunikasjon (ekom), men også ved 

ondsinnede handlinger som hacking, 

cyberangrep. Dette kan medføre store 

konsekvenser for kommunal 

tjenesteproduksjon, kommunens 

omdømme, men også for personvernet. 

Samfunnsutviklingen vil fortsette å gå mot 

økende digitalisering og økt avhengighet 

av teknologi, noe som øker sårbarheten i 

samfunnet. Det er viktig at kommunen 

planlegger for bortfall av kraft og 

elektronisk kommunikasjon (ekom) i 

planverket, og har fokus på alternative 

løsninger for å kunne ivareta de mest 

kritiske tjenestene ved et ev. bortfall.   

Tilsiktede hendelser (terror og kriminelle 
handlinger) preger også risikobildet i 
kommunen; både store arrangementer, 
kritisk infrastruktur, offentlige 
myndighetspersoner og offentlige 
bygninger kan være relevante mål for 
aktører med ondsinnede intensjoner. Det 
er viktig at kommunen jobber proaktivt med 
å forbygge at uønskede hendelser oppstår 

gjennom aktiv bruk av ROS-analyser, har 
et bevisst forhold til bruk av fysiske 
sikringstiltak, utarbeider gode og 
tilpassede kriseplanverk, samt jobber med 
å etablere en god sikkerhetskultur i 
organisasjonen.  
 
 

1.5 Oppfølging av ROS-analysen  
Basert på det samla risikobildet gis det 
forslag til viktige risikoreduserende tiltak 
(oppfølgingstiltak) som kommunene selv 
må vurdere å integrere i kommunens plan- 
og beredskapsarbeid.  
 
Et stort antall av de risikoreduserende 
tiltakene er rettet mot revisjon og 
oppdatering av beredskapsplanverk og –
rutiner, vurdering av behovet for videre 
detaljanalyser og forhold som bør 
integreres i planer og prosesser etter plan- 
og bygningsloven.  
 
Kommunen skal være forberedt på å 
håndtere samtlige av hendelsene som kan 
oppstå, men håndteringen må skje i et 
samarbeid med flere aktører. Dette 
forutsetter bedre sahandling og samvirke 
med eksterne beredskapsaktører og 
frivillige organisasjoner.  
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2.0 Metode og prosess

2.1 Formål, forutsetninger og 

avgrensinger  
Det overordnede formålet med den 

helhetlige ROS-analysen er å beskytte 

innbyggernes sikkerhet og trygghet. 

Analysen skal:  

 Gi oversikt over relevant eksisterende 

og fremtidig risiko- og sårbarhet og 

hvordan dette kan påvirke kommunen. 

Herunder kartlegge og vurdere hvilke 

uønskede hendelser som kan skje i 

kommunen, samt vurdere årsaken, 

sannsynligheten og konsekvensene av 

hendelsene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Avdekke sårbarhet og gjensidige 

avhengigheter.  

 Gi planleggingsgrunnlag og 

beslutningsstøtte i kommunens arbeid 

med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Foreslå tiltak som kan redusere risikoen 

og sårbarheten. Med risikoreduserende 

tiltak menes her tiltak og barrierer som 

kan iverksettes i forkant av en uønsket 

hendelse for å hindre at hendelsen 

oppstår (sannsynlighetsreduserende 

tiltak) eller tiltak og barrierer som kan 

iverksettes etter at en alvorlig uønsket 

hendelse har oppstått for å begrense 

utviklingen og konsekvensene av den 

uønskede hendelsen 

(konsekvensreduserende tiltak). 

Forslag til risikoreduserende tiltak er 

oppsummert i «Oppfølgingsplan – 

helhetlig og systematisk 

samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid».  

 

2.2 Minimumskrav til Helhetlig ROS  
Den helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen 

skal imøtekomme kravene i 

sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt, og analysen 

skal godkjennes av bystyret. I forskrift om 

kommunal beredskapsplikt § 2 fremgår det 

hvilke minimumskrav den helhetlige ROS-

analysen skal inneholde, herunder:  

 Eksisterende og fremtidige risiko- og 

sårbarhetsfaktorer i kommunen.  

 Risiko og sårbarhet utenfor kommunens 

geografiske område som kan ha 

betydning for kommunen. 

 Hvordan ulike risiko- og 

sårbarhetsfaktorer kan påvirke 

hverandre.  

 Særlige utfordringer knyttet til kritiske 

samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur.  

 Kommunens evne til å opprettholde sin 

virksomhet (kommunal 

tjenesteproduksjon) når den utsettes for 

en uønsket hendelse, samt kommunens 

evne til å gjenoppta sin virksomhet etter 

at hendelsen har inntruffet. 

 En vurdering av hvor robust kommunen 

er til å håndtere uønskede hendelser.  

 Behovet for befolkningsvarsling og 

evakuering. 

 

2.3 Valg av metode  
Analysen tar utgangspunkt i metodikken 
som beskrives i «Veileder til helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» 
(DSB 2014), men bygger også på NS 5814: 
2008 – «Krav til risikovurderinger» og på 
NS-ISO 3100: 2009 – «Risikostyring, 
prinsipper og retningslinjer».  
 
ROS-analysen bygger også på andre 
relevante analyser utarbeidet i kommunen, 
FylkesROS, Nasjonalt risikobilde, «ROS 
Salten». I tillegg til diverse statistikker, 
interne og eksterne rapporter og faglige 
utredninger, samt innspill fra eksterne og 
interne beredskapsaktører. 
 

De vurderingene som er gjort av hver 

uønsket hendelse er dokumentert i et 

analyseskjema basert på mal fra DSB. 

Samtlige av analysene er oppsummert i en 

risikomatrise der risiko ses som et produkt 

av sannsynlighet ganger konsekvens. 

 

2.4 Prosess  
Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

pålegger kommunen å påse at relevante 
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offentlige og private aktører inviteres med i 

arbeidet med utarbeidelse av ROS-

analysen. For sikre dette har 

revisjonsarbeidet vært utført i et samarbeid 

med interne og eksterne 

beredskapsaktører, relevante 

organisasjoner og virksomheter. I tillegg 

har ROS-analysen vært på intern og 

ekstern høring.  

Prosjektgruppens medlemmer  

Følgende medlemmer har inngått i 

revisjonarbeidet med «ROS Bodø 2018»:  

▪ Marvin Johansen (Teknisk avdeling)  

▪ Gisle Nordvik (Teknisk avdeling 

forvaltning)  

▪ Kristin Synne Magnussen (Oppvekst- 

og kulturavdelingen) 

▪ Tone Helene Frydenlund  

(Helse- og omsorgsavdelingen)  

▪ Trond Eivind Åmo/Kari G Valberg 

(Byplan)   

▪ Jan Wasmuth/Marte Melnes  

(Plan og Samfunn)  

▪ Knut Valberg  

     (Nærings- og utviklingsavdelingen) 

▪ Dag Dahlberg (DIKT-kontoret)  

▪ Hans Bernhard Dahl/Silje Valberg 

(sikkerhet og beredskap)  

▪ Jon-Arne Nymo (Bodø Havn KF)  

▪ Kenneth Lauritsen (HV-14)   

▪ Ivar Hogstad (Salten Brann IKS) 

▪ Katalin Nagy (Helse og miljøtilsyn 

Salten IKS) 

▪ Håvard Breivik (Bodø 

Lufthavn/AVINOR) 

 
Høring  
«ROS Bodø 2018» har vært på ekstern og 
intern høring i perioden 25. september 
2018 til 29. oktober 2018. Høringsintanser 
fremgår av vedlegg 2. Vi mottok 
høringsuttalelser fra:  

 Mattilsynet  

 Nordland politidistrikt 
 

Samtlige av uttalelsene er tatt med i den 

endelige versjonen av «ROS Bodø 2018».  

 

2.5 Avgrensninger   
Den helhetlige ROS-analysen er på et 

overordnet nivå, og er avgrenset til å 

omfatte alvorlige uønskede hendelser som 

har en viss sannsynlighet og en 

konsekvens. Følgende kriterier lå til grunn 

for valg av uønskede hendelser som ble 

analysert:  

 Uønskede hendelser med potensielt 

store konsekvenser.  

 Uønskede hendelser som berører flere 

sektorer/ansvarsområder og som 

krever samordning. 

 Uønskede hendelser som av art og 

omfang involverer kommunens 

kriseledelse i håndteringa.   

 Uønskede hendelser som går ut over 

kommunens kapasitet til håndtering 

ved hjelp av ordinære rutiner og 

redningstjeneste.  

 Uønskede hendelser som har 

potensial til å skape stor 

frykt/bekymring i befolkningen.  

 

Valg av uønskede hendelser ble tatt med 

utgangspunkt i hendelser som var 

relevante innenfor følgende 

hendelsestyper:  

 Naturhendelser - Hendelser som er 
forårsaket av naturlige fenomener eller 
naturkrefter og ikke av menneskelig 
aktivitet. Sykdom hos mennesker og 
dyr er også definert som 
naturhendelser.  

 Store ulykker - Fellesbetegnelse for 

hendelser som utløses av systemsvikt 
i tekniske anlegg eller innretninger. 
Systemsvikt omfatter både 
menneskelig svikt, teknisk svikt og 
organisatorisk svikt.  

 Tilsiktede hendelser - En tilsiktet 

uønsket handling er en hendelse som 
forårsakes av en aktør som handler 
med hensikt. Aktørens hensikt kan 
være ondsinnet eller å fremme egne 
interesser.  

 

2.6 Sentrale begreper  
 

Risiko  
Risiko er en vurdering av om en hendelse 

kan skje, hva konsekvensene vil bli og 

usikkerhet knyttet til dette. Til grunn for den 
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helhetlige ROS-analysen ses risiko som et 

produkt av sannsynlighet ganger 

konsekvens. 

Sannsynlighet 
Sannsynlighet brukes som mål på hvor 

trolig vi mener det er at en bestemt 

hendelse vil inntreffe, angitt som innenfor 

hvilket tidsrom, og gitt vår 

bakgrunnskunnskap. I vurderingen av 

hvorvidt de ulike uønskede hendelsene 

antas å inntreffe, tas det utgangspunkt i 

følgende sannsynlighetskategorier: 

 
 
Konsekvens  
Med utgangspunkt i at målet med analysen 

er å ivareta befolkningens sikkerhet og 

trygghet, er fokuset i ROS-analysen å 

vurdere konsekvensene av de uønskede 

hendelsene med utgangspunkt i de seks 

samfunnsverdiene; liv og helse, 

samfunnsstabilitet, natur og miljø, 

økonomi, kommunal tjenesteproduksjon og 

omdømme. Konsekvensene av de 

uønskede hendelsene er systematisert i 

forhold til de definerte samfunnsverdier, 

som er verdier samfunnet må beskytte for 

å ivareta befolkningens sikkerhet og 

trygghet. For hver av disse 

samfunnsverdiene er det utarbeidet 

konsekvenstyper med fem tilhørende 

konsekvenskategorier. En oversikt over 

konsekvenstypene og 

konsekvenskategoriene fremgår av 

vedlegg 1. 

 

Sårbarhet  
Sårbarhet er et utrykk for de problemer et 

system får med å fungere når det utsettes 

for en uønsket hendelse, samt de 

                                                           
1 "Et sårbart samfunnn" (NOU 2000:24)  

problemer systemet får med å gjenoppta 

sin virksomhet etter at hendelsen har 

inntruffet. 1 Sårbarhet sier med andre ord 

noe om hvilken evne systemet har til å 

motstå en hendelse, og systemets evne til 

å tåle en hendelse hvis den først inntreffer. 

Et system kan i denne sammenheng være 

både tekniske delsystemer (for eksempel 

infrastrukturer) og større organisatoriske 

systemer som en kommune. 2  I 

sårbarhetsvurderingene er det lagt vekt på 

lokale sårbarheter, forstått som 

kommunens sårbarhet ved uønskede 

hendelser, samt en vurdering de 

utfordringene de uønskede hendelsene vil 

ha for kritiske samfunnsfunksjoner og tap 

av kritisk infrastruktur.  

 

Kritiske samfunnsfunksjoner  
Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver 

som samfunnet må opprettholde for å 

ivareta befolkningens sikkerhet og 

trygghet. Svikt i kritiske 

samfunnsfunksjoner kan påvirke 

konsekvensene og få dominoeffekter 

(følgehendelser) for andre kritiske 

samfunnsfunksjoner (Eksempelvis vil tap 

av forsyning av energi få konsekvenser for 

elektronisk kommunikasjon). Bortfall eller 

svikt i kritiske samfunnsfunksjoner kan 

påvirke kommunens tjenesteproduksjon og 

dens evne til å opprettholde og gjenoppta 

sin virksomhet.  

I analysen av de ulike hendelsene tas det 

utgangspunkt i å vurdere hvilke og i hvilken 

grad følgende kritiske samfunnsfunksjoner 
blir berørt av hendelsene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 "Veileder til helhetlig risiko- og såprbarhetsanalyse i 

kommunen" (DSB 2014:15)   

https://www.regjeringen.no/contentassets/1c557161b3884335b4f9b89bbd32b27e/no/pdfa/nou200020000024000dddpdfa.pdf
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/
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1. Forsyning av mat og medisiner 

2. Ivaretakelse av behov for husly og 

varme 

3. Forsyning av energi 

4. Forsyning av drivstoff 

5. Tilgang til elektronisk kommunikasjon 

6. Forsyning av vann og 

avløpshåndtering 

7. Fremkommelighet for personer og 

gods 

8. Oppfølging av særlig sårbare grupper3 

9. Nødvendige helse- og 

omsorgstjenester 

10. Nød- og redningstjeneste 

11. Kommunens kriseledelse og 

krisehåndtering 

 
 

Usikkerhet  
Ettersom risiko handler om framtiden, er 

det knyttet usikkerhet til vurderingene som 

er gjort i analysen. Usikkerheten er knyttet 

til hvorvidt og når en hendelse vil inntreffe, 

samt hva konsekvensene av hendelsen vil 

bli. Angivelsen av usikkerhet er knyttet til 

kunnskapsgrunnlaget, resultatenes 

følsomhet overfor endringer i 
forutsetningene, metodens egnethet og 

tilfeldige variasjoner. 

I analysene av scenarioene er det utført 

usikkerhetsvurderinger tilknyttet 

sannsynligheten, konsekvenser og 

sårbarhetsvurderinger underveis, og 

usikkerheten er oppsummert ved hjelp av 

fargekode i analyseskjemaene. I tillegg er 

usikkerheten vurdert samlet for hele 

analyseprosessen i rubrikken «Usikkerhet» 

i analyseskjemaet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Særlig sårbare grupper er f.eks personer med nedsatt 
funksjonsevne, barn, fremmedspråklige, personer uten 

særlig nettverk eller tilreisende/turister. 



«ROS Bodø 2018»  
 

 Side 13  

  

  

DEL 2. OM BODØ KOMMUNE 
 

3.0 Bodø kommune – beskrivelse og særtrekk 
 

3.1 Lokale forhold  
Bodø kommune er regionhovedstaden i 

Salten med 51 558 innbyggere pr. 1. januar 

2018. Bodø er Nordlands største by og 

kommune målt etter antall innbyggere, i 

tillegg er Bodø administrasjonssenteret i 

Nordland fylke. Kommunen har jevn 

befolkningsvekst, og 

befolkningsframskrivninger indikerer at 

kommunen fortsatt vil ha befolkningsvekst 

med et forventet folketall på 56 601 

innbyggere i 2030 og 60 281 innbyggere i 

2040. Forventet levealder i kommunen for 

nyfødte er 79 år for menn og 83,3 år for 

kvinner. Bodø har daglig et stort antall 

besøkende, overnattingsgjester og 

pendlere. 8% av de sysselsatte i 

kommunen pendler ut, mens 11 % av de 

sysselsatte pendler inn.  

 

Topografi  
Bodø kommune har et samlet areal 

(inkludert territorialfarvann) på 4826,70 

km² med et landareal inkludert fastland og 

øyer på 1395,30 km². Landarealet er 

fordelt på følgende måte:  

▪ Skogareal: 559,45 km² 

▪ Jordbruksareal: 28,05 km² 

▪ Ferskvann: 84,30 km² 

▪ By og tettbebygdestrøk; 8,4 km² 

▪ Industriområde: 1,34 km² 

▪ Åpent område: 647,57 km²  

 

90,3 % av befolkningen i kommunen bor i 

tettbebygde strøk, i tillegg bor 2,3 % av 

innbyggerne på landbrukseiendom. 

Bosettingsstrukturen er primært knyttet til 

de tre tettstedene; Bodø (40705 

innbyggere), Løding (3120 innbyggere) og 

Løpsmarka (2266 innbyggere).4 I tillegg er 

det bosetting på Skjerstad, Misvær og på 

øysamfunnene Kjerringøy, Helligvær, 

                                                           
4 
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/
beftett/aar  

Landegode og Givær. Totalt er det 2647 

fritidsboliger i kommunen, samt to 

turisthytter (Gjælentunet og Lurfjellhytta). 
 

Salten  
Bodø kommune utgjør sammen med 

Hamarøy, Steigen, Rødøy, Sørfold, 

Saltdal, Beiarn, Meløy, Fauske og 

Gildeskål kommune - Saltenregionen. 

Regionen er den største i Nordland med et 

samlet folketall på 82 960 innbyggere 

pr.1.1.2018. I overkant av 62 % bor i Bodø 

kommune. I regionen er det etablert en 

rekke IKS, blant annet Salten Brann IKS og 

Salten IUA. I tillegg er Bodø kommune 

vertskommune og en pådriver for det 

interkommunale beredskapsprosjektet 

«Beredskapsforum Salten» hvor 10 

kommuner samarbeider om det helhetlige 

og systematiske 

samfunnssikkerhetsarbeidet. 

 

3.2 Offentlige tjenester og bygninger  
Bodø kommune har ca. 4300 ansatte 

fordelt på rundt 80 tjenestesteder.  
 

Barn og utdanning  
I kommunen er det 18 kommunale og 22 

private barnehager, samt 4 oppvekstsentre 

der skolen også har et barnehagetilbud. I 

tillegg har kommunen 23 kommunale og 2 

private grunnskoler, samt Bodø kulturskole 

og Bodø Naturskole. Det er 6069 elever i 

de kommunale grunnskolene, med et snitt 

på 264 antall elever pr. skole. 5  Av 

elevmassen får 7,9 % av elevene tilbud om 

skoleskyss. Videre er det to videregående 

skoler i kommunen, samt Nord Universitet 

som har rundt 1200 ansatte og 12 000 

studenter fordelt på 9 studiesteder. 

Helse og omsorg  
I kommunen er det 7 kommunale 

sykehjem, Bodø legevakt og 

5 Tallene er for 2017, og er basert på ssb.no  

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar
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Nordlandssykehuset HF. 6 av de 

kommunale sykehjemmene har 

nødstrømsaggregat.6 I 2017 var det totalt 

1995 brukere av hjemmetjenester, 499 

brukere av institusjonstjenester og 999 

brukere av aktiviserings- og 

servicetjenester i kommunen. I tillegg har 

kommunen et psykososialt kriseteam med 

ansvar for ivaretakelse av psykososial 

oppfølging av berørte og pårørende etter 

kriser og katastrofer.  

 

3.3 Natur og kultur  
Natur  

Bodø er en kystkommune med en 802 km 
lang kystlinje. Naturen er variert fra ytterste 
kyst til høyeste fjelltopp. Kommunen har to 
nasjonalparker; Sjunkhatten nordøst i 
kommunen og Saltfjellet i sør. I tillegg har 
kommunen 18 andre vernede områder 
med et spekter av ulike verneverdier, samt 
Saltstraumen som er verdens sterkeste 
tidevannsstrøm.  
 

Kultur  

Kommunen har en rekke kulturminner; 

herunder fredede og/eller 

bevaringsverdige bygninger og anlegg som 

Bodø Domkirke, Nyholmen Fyrstasjon og 

Bodø hovedflystasjon.  

I kommunen er det også flere museer, 

gallerier og to større kulturinstitusjoner; 

Stormen Konserthus og Bibliotek. Bodø 

kommune har ambisjoner om å bli 

europeisk kulturhovedstad i 2024 med mål 

om å bli en varig kulturhovedstad i Arktis. 

Kommunen har i lang tid satset bevisst på 

kultur noe som har medført en stor vekst 

innen kultursektoren de siste årene. Blant 

annet arrangeres det årlig flere store 

arrangementer i kommunen, i tillegg til at 

kommunen ofte er vertskap for store 

arrangementer som større konserter, 

idrettsarrangementer, Artic Race, 

speiderleir, marinemesterskap, 

landsskytterstevne, Parkenfestivalen, 

nyttårsfeiring eller store samlinger generelt 

som 17. mai, russetreff, Mctreff etc.  

                                                           
6 Vollsletta sykehjem får nødstrømsaggregat  
desember 2018.  
7 http://www.miljostatus.no/kart/  

3.4 Klimaendringer og naturrisiko  
Klimaforskningen indikerer at Bodø 

kommune må tilpasse seg et klima i 

endring.  Det forventes høyere 

temperaturer, havnivåstigning, mer og 

hyppigere ekstremvær, samt kraftige 

nedbørsmengder. Noen nøkkeltall for 

Bodø kommune i forhold til forventede 

klimaendringer frem mot 21007:  

 Havnivåstigning med klimapåslag: 63 

cm for Bodø/Skjerstad, samt 12 cm 

over middelvann.  

 Returnivå stormflo:  

20 år – 276 cm 

200 år-  298 cm  

1000 år - 312 cm    

 Nedbørsendring (årsnedbør): 15-25 % 

endring. Økningen er størst om 

vinteren (24 %) og minst om 

sommeren (8%).   

 Temperaturendring (årstemperatur): 

2.0°C – 3.0°C endring  

 
Ekstremvær  

Ekstremvær er en hendelse som inntrer 

med jevne mellomrom i Nordland og som 

normalt takles uten store problemer. I løpet 

av de 15 siste år er det sendt ut 11 

ekstremvarsel om minimum sterk storm i 

Nordland, samt to varsel om full storm og 

store nedbørsmengder. Klimaforskningen 

gir ingen entydige konklusjoner om det blir 

flere tilfeller av sterk vind, men noen studier 

viser økt stormaktivitet i noen områder, 

blant annet langs kysten fra Vestlandet og 

opp til Lofoten. Generelt er det ventet 

hyppigere ekstremvær relatert til vind på 

grunn av et varmere klima i Norskehavet, 

men det er ikke ventet økning i observert 

vindstyrke. Bodø kommune har fra tid til 

annet blitt rammet av sterke vinder. Disse 

vindene kommer normalt fra sydøst og 

sydvest og variasjonene i vindstyrke kan 

være stor. I Bodø sentrum vil vi kunne 

forvente sterk storm med opp mot full storm 

i kastene, med maksimalt opp mot 45 

meter pr. sekund.  

Tallene viser endringer fra normalperioden 
1961-1990 til perioden 2071-2100.  

http://www.miljostatus.no/kart/
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Risikoen som følge av sterk vind varierer ut 

fra vindretning, vindstyrke, beliggenhet og 

en rekke andre lokale forhold. 

Kombinasjoner av sterk vind og store 

nedbørsmengder utgjør de største 

utfordringene for kommunen. Sterk vind fra 

sydvest kan presse vann fra Norskehavet 

inn Vestfjorden og generere stormflo i 

Bodø havn.  

 

Flom   

Stormflo er en vannstandsøkning som 

kommer i tillegg til vanlig tidevann (flo og 

fjære) og som skyldes lavt lufttrykk og 

oppstuvning av havvann mot kysten som 

følge av vind og bølger.   

Springflo (høgt astronomisk tidevann) har 

vi når tidevannet har sitt største utslag hver 

14. dag. Kommer stormflo sammen med 

springflo, høye bølger og mye nedbør, kan 

det oppstå betydelige skader. I løpet av de 

15 siste år er det sendt ut tre 

ekstremværvarsel om høy vannstand i 

Nordland.  

Klimaendringene kan bidra til ekstremt høy 

vannstand på to måter, gjennom generell 

havnivåstigning og gjennom endringer i 

stormfloklimaet.  

Skred  

Klimaforskningen viser at en generell 

økning i antall ekstreme nedbørsituasjoner 

vil gi økt skredfare.  

Klimaendringer med økt nedbørsmengde 

vil gi økt hyppighet av skred knyttet til 

regnskyll/ flom og snøfall, og det er 

forventet en økning i jordskred, flomskred 

og sørpeskred. Snøskredfaren vil minske i 

noen områder fordi snølinjen og tregrensen 

vil flytte seg oppover, i kombinasjon med at 

vintersesongen blir kortere. For snøskred 

forventes det generelt en noe økning i 

hyppighet blant annet i Nord-Norge. For 

steinsprang, fjellskred og kvikkleireskred 

foreligger det ikke belegg for å hevde økt 

risiko som følge av klimaendringer. NVE 

utarbeider fortløpende kartverk som 

omfatter kvikkleireområder, rasutsatte 

områder og områder med fare for 

steinsprang. 

 

 

Figur 3.1. Løsmasser Bodø 

Generelt anses risikoen for steinskred, 

jordskred og steinsprang som liten i Bodø 

kommune, men i lokalt utsatte områder kan 

helning, snømengde og ikke registrerte 

enkeltblokker alltid kunne utgjøre en risiko. 

De fleste registrerte skredulykker i Bodø er 

registrert langs Misværfjorden, dette 

gjelder både ras mot bebyggelse og 

omkomne i skred. De fleste som 

omkommer i ras i Norge i dag omkommer i 

snøskredulykker utløst under 

friluftsaktiviteter. Et økende fokus på Bodø 

som reisemål vinterstid vil kunne medføre 

flere skredulykker. 

Et annet viktig aspekt er at store deler av 

Bodø sentrum ligger på kvikkeleireområde 

(marin strandavsetning), jf. bildet over. 

Kvikkleireskred regnes som ett av de 

skredhendelsene som vil ha størst 

konsekvenser. I kommunen går flere 

vassdrag gjennom kvikkleireområde, og 

spesielt i årstider med stor vannføring eller 
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i forbindelse med ekstrem nedbør/regn kan 

kvikkleiren stå i fare for å rase ut.  

Når det gjelder fjellskred er det foreløpig 

ikke utarbeidet fjellskredkartlegging i Bodø, 

og det er pr. d.d ingen kjente fjell i 

kommunen det er knyttet fjellskredfare til. 

Potensielle fjellskred innover 

Skjerstadfjorden kan resultere i tsunami 

med store konsekvenser for 

Bodøsamfunnet.  

 

3.5 Næring  
Bodø har et rikt og mangfoldig næringsliv. 

De lokale bedriftene består blant annet av 

industri, IT, elektro, handel, bank/finans, 

økonomi, rederier, marine næringer, 

flyselskap, matproduksjon (fisk og kjøtt), 

forskning og kulturnæringer. I tillegg er 

andre større offentlige virksomheter som 

Helse Nord, NRK Nordland, 

Luftfartstilsynet, Nordland Fylkeskommune 

og Fylkesmannen i Nordland lokalisert i 

kommunen, samt noen lands konsulat.  

Tre virksomheter i kommunen faller 

innunder storulykkeforskriften som 

omfatter virksomheter som kan føre til 

ukontrollert hendelse av større omgang, 

dvs brann, eksplosjon eller utslipp.   

 

3.6 Samferdsel  
Bodø er et sentralt trafikknutepunkt med 

vei, bane, fly og havn i umiddelbar nærhet 

til hverandre.  

 

Veitransportnettet  

De viktigste transportåren i kommunen er 

Rv 80 og Fylkesvei 17 (Kystriksveien). I 

tillegg kommer fergesambandene Bodø-

Moskenes og Festvåg-Misten. 

Sårbarheten tilknyttet veitransportnettet 

ses først og fremst I forhold til at enkelte 

veistrekninger har stor skredfare med 

forholdsvis høy skredfaktor knyttet til både 

sørpe, stein, flom, snø og is. Innenfor 

kommunens geografiske område er det 

spesielt Fv 17 ved Tårnvik som er utsatt for 

skredfare. I tillegg er Rv 80, som er 

                                                           
8 Sjøsikkerhetsanalysen 2014 - Prognoser for 
skipstrafikken mot 2040 (Kystverket 2016) 

hovedfartsåren i kommunen, skredutsatt 

ved Ytre Kistrand i Fauske kommune. 

Avhengig av skredets art og omfang, vil et 

ev. skred her kunne påvirke 

Bodøsamfunnet. I kommunen er det også 

tunneler og bruer som er kritisk for å ivareta 

sikkerhet og beredskap, lokalsamfunn, 

næringslivet i regionen, og lengre bortfall 

representerer en betydelig risiko for 

kommunen. Tunnelene representerer også 

et stort ulykkespotensial i forhold til 

transport av farlig gods.  

 
Sjøtrafikk 

Kommunen har en 802 km lang kystlinje, 
med en betydelig sjøtrafikken som i stor 
grad domineres av fiskefartøy, 
passasjerskip og stykkgodsskip. 
Kommunen har 8 ISPS terminaler som alle 
har et stort antall båtanløp pr. år.  
 
Bodø Havn KF er ett av de viktigste 
havneanleggene i Nord Norge, med 
innskiping av store mengder drivstoff til 
hele Saltenregionen, eksempelvis 
flydrivstoff til Bodø lufthavn. Havnen er 
landsdelens viktigste knutepunkt for trafikk 
av gods- og passasjertrafikk til sjøs. I 
havnen foregår en effektiv omlasting av 
gods og passasjerer mellom bil, båt og tog. 
Årlig fraktes det over 1 million tonn gods, 
over 345 000 passasjerer og ca. 7800 
skipsanløp over Bodø havn. Havnen har en 
viktig funksjon som nødhavn og er også 
base for Bodøs marine og maritime 
virksomheter.  
 
Frem mot 2040 er det forventet en økning i 
utseilt distanse på 45 % for Nordland, og 
den største økningen er tilknyttet 
fartøystypene gasstankere, konteinerskip, 
kjemikalietankere, råoljetankere og 
produkt-tankere.8 I tillegg er det forventet at 
cruiseskiptrafikken i Nordland vil øke med 
122 % frem mot 2040. I 2018 er det ventet 
18 cruisskipanløp til Bodø Havn, med 
mellom 204-2175 personer om bord.9

 Det 
er også forventet flere vintercruise hvor 
været er mer ustabilt. Mer trafikk av større 
skip langs kysten, samt større skip som 
kommer inn til indre havn byr på 

9 

http://www.bodohavn.no/cruisekalender/catego
ry911.html  

http://www.bodohavn.no/cruisekalender/category911.html
http://www.bodohavn.no/cruisekalender/category911.html
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utfordringer spesielt i kombinasjon med 
værhendelser da skipene er mindre 
manøvreringsdyktige i lav fart. 
 

Jernbane  

Nordlandsbanen har endestasjon i Bodø. 
Jernbanen er svært viktig for gods- og 
passasjertrafikken i regionen, og banen er 
et viktig bindeledd og en viktig 
kommunikasjonsmåte for distriktet. 
Nordlandsbanen har enkeltsporet drift og 
relativt lavt trafikkering. 
Jernbanestrekningen i kommunen går flere 
steder langs sjø og ras- og skredutsatte 
områder, og flere plasser går den i områder 
der det er utfordrende og krevende å få inn 
redningsmannskaper og – materiell. 
Jernbanestrekningen har hverken 
fullstendig hastighetsovervåking (FATC) 
eller delvis hastighetsovervåking (DATC). 
Systemene er Bane NORs system for 
hastighetsovervåking, og overvåker i tillegg 
til hastighetsovervåking, at tog ikke 
passerer stoppsignaler (rødt lys).  
 

Jernbanestrekningen i Bodø har to tunneler 

som defineres som særskilte 

brannobjekter. I tillegg ligger deler av 

jernbanestrekningen vanskelig tilgjengelig 

fra veinettet, noe som er utfordrende i 

forhold til håndtering av ev. ulykker. 
 

Luftfart  

Bodø Lufthavn ble 1. august 2016 en sivil 

lufthavn med blant annet en militær 

flystasjon og Luftforsvarets landsdekkende 

søk- og redningstjeneste. Det er 25 

arbeidsgivere og mer enn 1800 mennesker 

som har sitt arbeid på flyplassen.  

Lufthavnen er den 6. største lufthavnen i 

Norge med over 1,8 millioner passasjerer i 

2016, og 43 000 bevegelser. I tillegg 

kommer forsvarets flygninger. Videre er det 

flere transatlantiske flygninger som flyr 

over Salten som østover vil ha Norge og 

Bodø som første alternative nød lufthavn 

etter å ha krysset Atlanteren.  

                                                           
10 https://nyby.bodo.kommune.no/  
11 Alle vassdragsanlegg skal klassifiseres i en 
av fem konsekvensklasser 0-4, der 
konsekvensklasse 0 omfatter anlegg med de 

Luftfarten i Norge er sikker med strenge 

nasjonale og internasjonale standarder. Ut- 

og innflyging til Bodø Lufthavn styres av 

kontrollsentralen i Bodø (Norway ACC 

Nord) og tårnet ved Bodø Lufthavn. På 

bakken styres flyene av Bodø Lufthavn. 

Avinor har besluttet å etablere et tårnsenter 

i Bodø hvor det skal foregå fjernstyring av 

15 lufthavner primært i Nord-Norge. I 2025 

er det planlagt at den nye flyplassen i Bodø 

skal være ferdig. «Ny by- ny flyplass» 

betegnes som et av «Saltenregionens 

største og mest spennende 

utviklingsprosjekt noensinne», og 

flyplassen vil ha en viktig rolle for vekst og 

utvikling i regionen, men også for fremtiden 

og utviklingen av det nye Bodø.10  
 

 

 

3.7 Kritisk infrastruktur  
 

Kraftforsyning  

Kraftforsyningen i Bodø kommune består 
av regionalnettet (132 kV) og 
distribusjonsnettet (22 kV) eid av 
Nordlandsnett AS, samt 66 kV nettet eid av 
NVE. I tillegg har  
SKS Produksjon et vassdragsanlegg i 
kommunen som benyttes til 
kraftproduksjon, herunder 
Heggmodammen som er i 
konsekvensklasse 3. 11  Det er utarbeidet 
dambruddsbølgeberegninger for dammen, 
som danner grunnlag for 
beredskapsplanlegging og kontroll med 
anlegget. Brudd i konstruksjoner kan 
medføre dambrudd med store 
konsekvenser for liv og helse, materielle 
verdier, samt natur og miljø. Dambrudd kan 
komme som en konsekvens av 
konstruksjonsfeil, sabotasje og flom etc. 
SKS Produksjon vurderer flom kombinert 
med skred og ras som den største 
risikofaktoren, mens sannsynligheten for 
dambrudd vurderes som lav. 

 

Vannforsyning  

største bruddkonsekvensene og 
konsekvensklasse 4 med de største 
bruddkonsekvensene.  

https://nyby.bodo.kommune.no/
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Bodø kommune har 11 kommunale 

vannverk, samt tre større private vannverk 

som er underlagt drikkevannsforskriften. 

Heggmoen er hoveddrikkevannskilden 

(overflatevann) i Bodø kommune. 44120 

innbyggere er tilknyttet kommunal 

vannforsyning, og ca. 42 600 mennesker i 

Bodø by og omegn med Tverlandet, 

Skivika og Løpsmarka blir forsynt med 

vann fra hovedrikkevannkilden. Svikt i 

vannforsyning og forurenset drikkevann 

kan medføre svært alvorlige konsekvenser. 

Relevant vannbåren smitte er Legionella, 

Giardia, Cryptosporidium mv. 

Smittekildene kan være forskjellige, og det 

foretas jevnlige kontroller av vannkilder. 

Gjødselutslipp fra landbruket representere 

også en risiko, både i anleggene der 

utslippet forekommer, men også som 

forurenser av drikkevannskilder. Bodø 

kommune har ikke hatt alvorlige episoder 

med forurenset vann, men noen få tilfeller 

av E.coli og Intestinale enterokokker i 

drikkevannet som har medført kokevarsel. 

Drikkekvaliteten i Bodø er illustrert i figuren 

under. 

 

Figur 3.2:. «Vannkvalitet – andel innbyggere tilknyttet 
kommunalt vannverk med tilfredsstillende 
prøveresultater.»  

Digital infrastruktur  

Digitaliserings- og IKT–kontoret (DIKT) i 

Bodø kommune har ansvar for drift av 

intern telefoni og datasystem. Det sentrale 

datarommet er i Dronningensgt. 15, med 

duplisering av kritiske systemer i 

Dronningens gt. 36 (Banken). Denne 

lokasjonen er i byggeperioden for det nye 

rådhuset uten permanent nødstrøm, og 

baseres på tilkobling av mobilt aggregat. 

Enheter utenfor kobles opp fortrinnsvis på 

faste bredbåndslinjer basert på optiske 

fiberlinjer som driftes av ekstern 

leverandør. Avdelingen er kun bemannet i 

normal arbeidstid. Det kommunale 

telefonsystemet er basert på IP-telefoni, 

som benytter samme nettverk som alle 

andre datasystemer. 

3.8 Beredskapsressurser i Bodø  
Det satses på sikkerhet og beredskap i 
kommunen, og Bodø kommune har 
ambisjon om å bli Norges sikkerhets- og 
beredskapshovedstad. I kommunen er det 
sterke kompetansemiljø innen sikkerhet og 
beredskap, og et stort antall statlige 
sektormyndigheter innen justis, redning, 
forsvar, helse og samferdsel som er 
representert med operativ ledelse i Bodø. 
Blant annet Nordland politidistrikt 
(hovedkontor), HRS Nord-Norge, 
Fylkesmannen, Helse Nord RHF, HV-14, 
Luftambulansetjenesten ANS, 
Lufttransport AS, Forsvarets operative 
hovedkvarter (FOH), Redningsselskapet 
(driftskontor), 138 Luftving (avd. Nordland) 
og 139 Luftving (330), Nordland 
Sivilforsvarsdistrikt (distriktskontor i Bodø), 
samt en rekke frivillige organisasjoner som 
Røde Kors. I tillegg har Nord Universitet 
utdanningsretninger innen Beredskap og 
kriseledelse. 
 
Samlokalisering av 

nødmeldingssentralene (politi, brann og 

AMK) på Albertmyra (Bodø) bidrar til økt 

samhandling mellom brann, politi og helse, 

og sikrer blant annet felles 

situasjonsforståelse og en sikrere og 

effektiv håndtering av uønskede hendelser. 

I tillegg har Sivilforsvaret materiell og 

tjenestepliktige mannskaper, radiac lag og 

en mobilt forsterkningsenhet (MFE) som 

består av to avdelinger i kommunen.
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DEL 3. RISIKO OG SÅRBARHET I BODØ 
 

 
NATURHENDELSER  
            Hendelse 1. Smitteutbrudd  

            Hendelse 2. Store nedbørsmengder og flom   

            Hendelse 3. Kvikkleireskred  
 

 STORE ULYKKER  
          Hendelse 4. Områdebrann  

           Hendelse 5. Flyhavari Bodø lufthavn   

           Hendelse 6. Uønsket hendelse til sjøs  

           Hendelse 7. Utslipp av farlige stoffer  

           Hendelse 8. Langvarig strømbortfall   

           Hendelse 9. Bortfall av IKT-infrastruktur  

           Hendelse 10. Svikt i vannforsyning  
 

TILSIKTEDE HENDELSER  
          Hendelse 11. Terrorangrep 

           Hendelse 12. PLIVO i utdanningsinstitusjon  

           Hendelse 13. Masseankomst av flyktninger/asylsøkere  
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    [NATURHENDELSER] 
 

 1    Smitteutbrudd  
 
1.1 Beskrivelse av uønsket hendelse   

En uønsket hendelse innenfor smitteutbrudd 

er en influensapandemi. Til grunn for 

analysen ligger følgende forutsetninger:  
 

 Utbrudd av et nytt influensavirus i februar 

måned.  

 Få er immune mot sykdommen. 

 Sykdomsvarighet: 10 dager. 

 25 % av befolkningen får 

sykdomssymptomer; hvorav 20 % 

oppsøker legen, 3 % havner på sykehus 

(25% av sykehuspasientene havner på 

intensiven), 0,5 % dødsfall.  

 Det foreligger ingen vaksine, og antiviralia 

har liten effekt.  

 Personellfravær: 30-40 % i fem uker.  

 

1.2 Årsaker 

Smittsomme sykdommer kommer som en 

konsekvens av ulike virus og bakterier som 

spres via kontaktsmitte, dråpesmitte eller 

gjennom drikkevann eller matvarer. De fleste 

pandemiske influensaer har sitt opphav i 

zoonoser, definert som en sykdom som 

smitter mellom dyr og mennesker, enten 

direkte eller via mat eller vann. Smittsomme 

sykdommer kan også komme som en 

konsekvens av tilsiktede hendelser 

(bioterror).  

 

1.3 Sannsynlighetsvurdering  

Sannsynligheten tar utgangspunkt i statistikk 

som viser at det på verdensbasis registreres 

pandemier med ulik alvorlighetsgrad med 10-

30 års mellomrom. Med denne bakgrunn 

forventes det at en influensapandemi vil 

inntreffe 1 gang i løpet av 10-50 år.  

 
1.4 Relevant risiko utenfor kommunens 

geografiske område 

En pandemi vil være en global, nasjonal og 

regional hendelse og ikke noe som kun 

rammer Bodø kommune. Globalisering, 

klimaendringer og økt reisevirksomhet øker 

sannsynligheten for utbrudd av en 

(influensa)pandemi, men også andre 

smittsomme sykdommer. Det ses en økning 

av utbrudd av alvorlige sykdommer som 

tuberkulose og meslinger, som normalt sett 

skulle ha vært ”utryddet” fra Norge.   

 
1.5 Sammenlignbare hendelser 

 Spanskesyken (1918) - mellom 14 000-

15 000 døde i Norge.   

 Asiasyken (1957) - ca. 1100 døde i 

Norge.   

 Hong-Kongsyken (1968) - ca. 1700 døde 

i Norge.  

 Russerinfluensaen (1977).  

 H1N1- influenasen (2009) - 32 

mennesker døde i Norge.  

 

1.6 Identifiserte eksisterende tiltak 

 Smittevernplan (inkludert pandemiplan) – 

Bodø kommune   

 Beredskapsplaner – nasjonalt, lokalt 

 Pandemigruppe (Nordlandssykehuset 

HF, smittevernlege, infeksjonsmedisiner, 

pediater)  

 PANTEL – pandemitelefon tilknyttet 

legevakten  

 PANLEGE – pandemi legevakt  

 Samarbeidsavtale mellom Bodø 

kommune og Nordlandssykehuset HF. 

 Kriseinfo.no  

 Planveileder for massevaksinasjon mot 

pandemisk influensa i kommuner og 

helseforetak (2016)  

 Samarbeidsavtale Bodø Røde Kors  

 Fylkesmannens «Pandemiøvelse Januar 

2018» 

1.7 Sårbarhetsvurdering  

Smittsomme sykdommer spres raskest blant 

mennesker, og kan føre til store 

konsekvenser for liv og helse, overbelastning 

av helse- og omsorgstjenestene og 

sammenbrudd i viktige samfunnsfunksjoner. 

Noe som gjør Bodø kommune særlig utsatt 

ved utbrudd av pandemi eller andre 

smittsomme sykdommer er 

befolkningstettheten i kommunen, spesielt i 

sentrumsområdet hvor en relativ stor del av 

innbyggerne er samlet på et relativt lite areal. 

Dette øker smittefaren og gjør kommunen 

sårbar ved utbrudd av smittsomme 

sykdommer. I tillegg er Bodø et 
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trafikknutepunkt for jernbane, lufthavn og 

Bodø havn. Selv om innbyggerne og 

befolkningen vil bli anbefalt å unngå 

kollektivtrafikk er det  

fremdeles mange som er avhengig av å 

benytte  

kollektivtransporttilbudet, noe som vil påvirke 

smittefaren.   

En pandemi med de forutsetningene som 

ligger til grunn for analysen, vil medføre store 

utfordringer med å opprettholde kommunal 

tjenesteproduksjon på grunn av høyt 

personellfravær; enten som en konsekvens 

av egen sykdom og/eller som følge av 

omsorgsansvar for syke pårørende. Høyt 

personellfravær vil også påvirke andre 

samfunnssektorer og aktører med kritiske 

samfunnsfunksjoner. Slik sett vil en 

influensapandemi gjøre kommunen og hele 

samfunnet sårbart for sammenfallende 

hendelser.  

 

 
 

 

 

Forsyning av 

mat og 

medisiner 

 

En influensapandemi vil kunne medføre økt etterspørsel etter medisiner og vaksine. 

Oppfølging av 

særlige sårbare 

grupper  

 

Få er immune mot pandemien og de som befinner seg i de tradisjonelle 

risikogruppene, som eldre, gravide og små barn, vil være særlig utsatt for 

influensaen. I tillegg har tidligere pandemier vist at minoritetsgrupper er mer utsatte 

enn andre grupper ved pandemier. Det kan bli utfordrende å nå ut med budskap og 

informasjon til denne heterogene gruppen. En eventuell omdisponering av 

helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester kan påvirke oppfølging og 

tjenester rettet mot andre sårbare grupper. Blant de eldre syke kan det bli økt 

etterspørsel etter bo- og servicetjenester. De som allerede er pleietrengende kan 

bli mer pleietrengende. 

 
Nødvendige 

helse og 

omsorgstjenest

er  

 

Pandemien vil utfordre den normale beredskapen innenfor helse- og 

omsorgstjenesten. Det vil være svært stor økning i etterspørselen etter 

helsetjenester i befolkningen. Dette i kombinasjon med høyt sykefravær blant 

helsepersonell kan medføre en overbelastning i helse- og omsorgstjenesten. Det 

kan bli behov for å omdisponere helsepersonell, noe som kan påvirke oppfølging av 

andre helse- og omsorgstjenester. I tillegg antas det at det store antallet pasienter 

på sykehuset vil medføre at kommunen må være forberedt på å bistå/avlaste 

sykehuset i håndtering og behandling av syke.  

  
Nød- og 

redningstjenest

en 

 

Stort sykefravær vil være utfordrende for nød- og redningstjenesten, noe som kan 

påvirke kapasiteten til nød- og redningstjenesten.  Politiet må varsles på et så tidlig 

tidspunkt som mulig hva gjelder smitteutbrudd. Det er en sannsynlighet for at større 

smitteutbrudd kan medføre hendelser av ordensmessig karakter og/eller 

tvangsmessig inngripen i forhold til nødvendig isolasjon av grupperinger og/eller 

ansamlinger av mennesker. Representanter for nødetatene kan også bli utsatt for 

smitte slik at det må kunne påregnes redusert kapasotet fra deres side.  

 
Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Kommunen vil ha et stort ansvar i den operative håndteringen av hendelsen både i 

forkant, under og etter et utbrudd. Dette omhandler gjennomføring av tiltak etter 

blant annet smittevernloven, informasjonsutveksling, omfattende og hyppig 

rapportering til sentrale myndigheter, behandling av syke og massevaksinering 

dersom det utvikles en vaksine. Informasjonsbehovet i befolkningen vil være stort 

noe som vil kreve krisekommunikasjon.  
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1.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at 
hendelsen kan inntreffe i løpet 
av ett år:  2-10 % 

     Hendelsen 
forventes å inntreffe 
1 gang i løpet av 
10-50 år.   

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av en influensapandemi avhenger av typen influensavirus, pandemiens varighet, hvorvidt og når det 

under pandemien utvikles en vaksine, samt virkningen av en ev vaksine. Vurderingen av konsekvensene tar 

utgangspunkt i en jevn fordeling av sykdomstilfeller over en periode på 8 uker.  

Samfunnsverdi Konsekvenskategori Beskrivelse  

Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       60 døde (herav ca. 8 

pr. uke og 1 pr. dag) 

Skader og 

sykdom  

     9500 syke (herav 1200 

syke pr. uke, 170 pr. 

dag). 100 på 

intensivbehandling.  

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Skremmende 
konsekvenser, mange 
døde og mangel på 
vaksine 

Påkjenninger i 

dagliglivet 

     Reduserte tilbud i 

kollektivtransport, 

mindre skoler kan stå i 

fare for å stenge.  

Natur og miljø   

  

     Ikke relevant  

Økonomi  

  

     5-10 millioner  

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Redusert mellom 30-

60 dager.  

Kommunens omdømme   

  

     Står i fare dersom man 

ikke kan levere 

kommunale tjenester 

Samlet vurdering av 

konsekvens:  

     Svært store   

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen medfører ikke behov for befolkningsvarsling, men informasjonsbehovet 

vil bli stort.  

Behov for evakuering  Kommunen må være forberedt på å bistå/avlaste Nordlandssykehuset, samt være 

forberedt på å flytte/samle pleietrengende.  

Usikkerhet  Middels  Usikkerheten vurderes fra liten til middels. En influensa er et kjent fenomen, men 

det er usikkerhet tiknyttet type virus, hvor lang tid det tar å utvikle vaksine, 

spredningsforløp etc.  

Styrbarhet  Middels  Det er lite kommunen kan gjøre for å hindre utbrudd, men konsekvensene kan 

reduseres ved gode informasjonskampanjer, vaksinering og antiviraler. 

Overførbarhet  Hendelsen er overførbar til andre smitteutbrudd.  
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1.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Tiltak  

Samarbeidsavtaler   Opprette samarbeidsavtale med flere frivillige organisasjoner 
om assistanse til lovpålagte oppgaver innen helse- og 
omsorgstjenester mm. 

 Revidere samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset 
 

Planverk  Utarbeide «Kontinuitetsplan for Bodø kommune»  

Øvelser  Samvirkeøvelser med Nordlandssykehuset, Mattilsynet og 
frivillige organisasjoner  
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2    Sterk vind og ekstreme nedbørsmengder 
 
2.1 Beskrivelse av uønsket hendelse   

Bodø kommune utsettes fra tid til annen for 

store nedbørsmengder kombinert med 

stormer med vindkast opp i orkan styrke. 

Normalt kommer regnet fra sydvest, vest og 

nordvest.  
 

Denne analysen tar for seg et 

verstefallscenario tilknyttet store 

nedbørsmengder kombinert med sterk vind 

som fører til flom og stormflo. Følgende 

forutsetninger ligger til grunn for analysen:  
 

 25 – 30 mm regn i løpet av 60 minutter 

kombinert med en døgnnedbør på 

mellom 90 – 120 mm. 

 Store lokale forskjeller.   

 Bakken er mettet av vann på grunn av 

langvarig regnperiode.  

 200-årsflom i Misvær  

 Vind opp i orkan styrke 

 Stormflo 429 cm over vannstandsnull.    

 

2.2 Årsaker 

Endringer i klima fører til hyppigere og 

kraftigere regnvær, og det er økt 

sannsynlighet for kraftig nedbør, samt flere, 

og større regnflommer og økt stormflonivå.12  

 

Årsaker til flom13:  

 Snøsmelting og mye regn, kombinert 

med høy fuktighet i jorda.  

 Demningsbrudd  

 Menneskelig aktivitet  

 Stormflo14 

 

2.3 Sannsynlighetsvurdering 

Det er forventet at episoder med kraftig 

nedbør vil øke vesentlig i intensitet og 

hyppighet alle årstider, i tillegg forventes det 

at klimaendringer vil føre til en økning i 

regnflommer. NVE legger til grunn at man 

må beregne et klimapåslag som tar høyde 

for 40 % økning i ekstremnedbøren frem 

mot 2071-2100. Det er forventet at 

klimaendringer vil gi mer ekstremvær, og at 

                                                           
12 "Klimaprofil Nordland . et kunnskapsgrunnlag 

for klimatilpasning" (2017)  
13 Flom defineres vanligvis som vannstand over 
det normale eller stor vannføring i vassdrag. 

det vil bli flere slike hendelser I fremtiden. 

Hendelsen faller inn under 

sannsynlighetskategorien «Svært høy», og 

antas å inntreffe en gang i løpet av 10 år, 

med en årlig sannsynlighet på > 10 %.  Det 

er knyttet middels usikkerhet til vurderingen 

av sannsynligheten.  

 

2.4 Relevant risiko utenfor kommunens  

geografiske område  

Klimaendringene vil også påvirke 
kommunene regionalt, og flom som 
resulterer i stengte veier som E6 og/eller 
jernbane vil kunne medføre kortvarige 
effekter for Bodøsamfunnet. Storm- og 
stormfloskader utenfor Bodø kommune 
antas ikke å ha spesiell effekt på Bodø 
kommune, men oversvømmelse av veier i 
Salten kan medføre midlertidige utfordringer 
og påvirke framkommeligheten for personer 
og gods. Spesiell risiko er det tilknyttet flom 
i Saltdalselva som har potensialet til å 
stenge E6.  
 
2.5 Sammenlignbare hendelser 

Nedbørsrekorden i Bodø er fra 15. 

september 1988; hvor det i løpet av et døgn 

falt 104,4 mm med regn, hvorav 81,3 mm 

nedbør falt i løpet av seks timer. Det mest 

kjente uværet med sterk vind og stormflo 

som rammet Bodø området var stormen 

16.oktober 1987. I tillegg har stromflo 

rammet Bodø flere ganger, og i 2011 ble det 

satt ny vannstandsrekord på 413 cm over 

vannstandsnull.  

Andre sammenlignbare hendelser:  

 Ekstremt mye nedbør Agder 

september/oktober 2017.   

 Ekstremværet Frida i 2012 – 150 mm 

regn i løpet av noen få timer.  

 15.- juli 2012 falt en måneds regn i løpet 

av et døgn i Indre Troms. 

 Styrtregn København i 2011 – 135,4 mm 

nedbør i løpet av 2,5 timer. 

 

14 Stormflo er en vannstandsøkning som 
kommer i tillegg til vanlig tidevann (flo og 
fjære) og som skyldes lavt lufttrykk og 
oppstuvning av havvann mot kysten som 
følge av vind og bølger 

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-nordland/_attachment/12034?_ts=15dcb1c6243
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-nordland/_attachment/12034?_ts=15dcb1c6243
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2.6 Identifiserte eksisterende tiltak 

 Overordnet beredskapsplan med 

tiltakskort 

 Forhåndsvarsling fra NVE og 

Meterologisk institutt (Met)  

 Kommunenplanens arealdel 2018-2030  

 Hensynssoner  

 Nedre byggehøyde  

 Flomsonekart – Lakselva i Misvær  

 Evakueringsplaner  

 «Flaum- og skred i arealplaner» (NVEs 

retningslinjer 2/2011)  

 Byggteknisk forskrift (Tek 17)  

 Varsom.no  

 Klima- og energiplan Bodø kommune 

 Varslingsrutiner – forhåndsvarsling fra 

NVE og Meterologisk institutt 

 Økt beredskap innen VA  

 Økt beredskapsnivå for politi, brann, 

helse, vegvesen, havnevesen og 

Sivilforsvaret   

 Byggeforbud i en sone på 50 m langs 

vann og vassdrag  

 Beredskapsplan Teknisk avdeling 

 

2.7 Sårbarhetsvurdering  

Det er få store vassdrag i kommunen, men 

Bodøhalvøya består av en rekke mindre 

vassdrag der styrtflom kan skape 

utfordringer. Disse vassdragene er i 

utgangspunktet så små at de ikke anses 

som en reell fare, men NVE har estimert en 

økning i flomtopp for 200-års flom på 

mellom 10 og 20 % for Lakselva og 

Strandåvassdraget frem til år 2100. 15  Det 

betyr at det som i dag er dimensjonerende 

200-års flom i år 2100 vil være en 50 års-

flom. Dette vil medføre utfordringer i forhold 

til bygging i og nær flomsonen.  

 

Flom vinterstid fører ofte til isgang. I et 

fremtidig varmere klima vil isgangen kunne 

starte lengre opp i elvene enn det som er 

vanlig i dag og dermed føre til skader i 

områder som i dag ikke er utsatt for 

isgang.16 

 

Utsatte vassdrag med flomproblematikk i 

kommunen:  

 Lakselva i Misvær 

 Futelva17  

 Bodøelva  

 

Stormflo alene utgjør vanligvis ikke alene et 

problem, da det er en varslet hendelse som 

står på i relativt kort tid. Stormflo i 

kombinasjon med sterk vind, bølger og 

ekstremnedbør/ og eller elevflom er mye 

mer problematisk. Sterkest vind i Bodø har 

vi fra nordvestlig retning, men de største 

vindfarene er sterk vind fra uvant retning. 

Dette gjelder spesielt østavind vinterstid 

(ref. ekstremværet Narve 2006). Stormflo er 

imidlertid en utfordring som alle 

kystkommuner vil merke i tiden fremover 

grunnet klimaendringer. Havnivåstigning vil 

gjøre at dagens hundreårs flo i fremtiden vil 

kunne være en årlig hendelse. Ekstreme 

nedbørsmengder og flom kan resultere i at 

sideelver og små bekker blir store bekker 

blir store som en konsekvens av sørpeskred 

og skred i høyden og deler. Elver og bekker 

i Bodø vil få flomføring. Videre kan denne 

type nedbør føre til store 

overvannsproblemer, vann i kjellere og 

kulverter mv.  Store nedbørsmengder 

kombinert med at bakken er mettet av vann 

kan gi utrasning/skred/kvikkleireskred i 

utsatte områder. En utfordring med store 

nedbørsmengder over kort tid er at det vil 

kunne oppstå problemer med å få vannet 

unna fort nok, spesielt utfordrende er det i 

urbane strøk med en stor andel tette flater 

(asfaltert, brolagt m.m.). Pr. i dag er det ikke 

noe stort problem i Bodø da topografien i 

utbygde områder er av en slik art at vannet 

relativt raskt vil finne veien til havet. 

Problemet vil allikevel bli økende i fremtiden 

med økende antall episoder med styrtregn.

 
 

Ved kombinasjonen sterk vind og stormflo 
vil alle bygninger nært sjø og all teknisk 
infrastruktur nært sjø være utsatt. Tekniske 

                                                           
15 “Hydrological projections for floods in Norway 
under a future climate” 
16 Klima- og energiplan Bodø kommune (2014) 

anlegg i bygg som settes ut av drift grunnet 
inntrenging av sjøvann kan skape store 
kostnader og langvarig stans/reduksjon i 

  
17 Futelva er nominert inn til NVE for 
flomkartlegging. 

https://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Samfunn,%20n%C3%A6ring%20og%20politikk/Klima%20og%20energi/Klima%20og%20energiplan%20-%20h%C3%B8ringsdokument%20offentlig%20ettersyn.pdf
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kommunale tjenester da bygg ikke vil 
kunne være i bruke for en gitt tidsperiode. 
Kommunen har kartlagt og har beredskap 
for å holde åpne viktige sluker i lavpunkt i 
byområdet.  
Kortvarig stans i tjenesteproduksjon 

grunnet vind kan påregnes. Dette gjelder 

spesielt i situasjoner vinterstid der bruer i 

fjordmunninger stenges grunnet sterk 

østavind. Stopp 5 til 10 dager kan 

påregnes, eksempelvis stengning av 

Saltstraumbrua, eller ødeleggelse av 

hurtigbåt kai /innstilling av hurtigbåt, og 

således påvirke fremkommeligheten av 

personer og gods. 

 

Det skisserte scenarioet er komplekst, og 

det er svært vanskelig og utfordrende å ha 

et fullstendig bilde over hvilke 

dominoeffekter hendelsen vil få i hele 

kommunen. Avhengig av årstiden kan små 

bekker bli store enkelte plasser i geografien 

pga. sørpeskred og skred i høyden og 

daler, noe som kan resultere i flom i mindre 

og i utgangspunktet «ufarlige» bekker. Det 

er stor usikkerhet tilknyttet hvilke 

konsekvenser hendelsen vil ha for 

demninger og ev. jorderosjon. 

Ekstrem nedbør og flom antas å berøre og 

skape utfordringer for følgende kritiske 

samfunnsfunksjoner:

 
  

Forsyning av enegi   

Tilgang til elektronisk 

kommunikasjon  

 
Mye overvann kan medføre skader på strømkabler, transformatorstasjoner, 
telefon- og datakabler, og således føre til både strømbrudd og brudd i 
elektronisk kommunikasjon.  
 

  

Forsyning av vann 

og avløpshåndtering  

Mye overvann kan påvirke avløpsrenseanlegget og vannverkene. Sterk 

nedbør har tidligere medført at overvannssystemene ikke har klart å ta av 

for nedbørsmengdene. Stormflo kan være en utfordring for tekniske 

anlegg (kloakk) nær sjø. Mye overvann kan påvirke avløpsrenseanlegget 

og vannverkene. Dersom avløpsledninger sprekker eller det oppstår 

forskyvninger kan forurenset vann fra avløpsledningene trenge inn med 

den konsekvens at drikkevannet blir forurenset. Dersom avløpsrennet 

ikke klarer å ta unna alt vannet, kan det også føre til store materielle 

skader på boliger, veier og toglinjer. 

 

 Fremkommelighet 

for personer og gods  
Flom vil medføre store utfordringer for fremkommelighet for personer og 

gods. Stor flom vinterstid kombinert med isgang vil skape problemer for 

trafikk inn og ut av Bodø sentrum. Flom over Soløyvannveien er også 

med på hindre videre utbygging i området. Et annet problem er utvasking 

av fundamenter til jernbane og utvasking av veg.  

 

 Nødvendige helse- 

og omsorgstjenester  
Hendelsen vil på kort sikt kunne gi utfordringer for hjemmesykepleien I 
utsatte områder, da stengte veier vil medføre problemer med å gi 
tjenester til brukerne.  
 

 Nød- og 

redningstjeneste 
Nødetatene vil lede og gjennomføre redningsarbeidet, og vil rydde opp så 

langt ressursene strekker. I tillegg vil nødtetatene rekvirere ressurser til 

bistand.  

 Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Hendelsen har potensial til å påvirke flere sektorer i kommunen. Den 

kommunale tjenesteproduksjonen vil, avhengig av følgehendelser og 

sammenfallende hendelser, i stor grad kunne påvirkes. 
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2.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen 

kan inntreffe i løpet av ett år: 10 % 

     Forventes å inntreffe i 

løpet av 10 år.  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av hendelsen avhenger i stor grad av årstid, hvorvidt det er tele i bakken, samt hvilke 

følgehendelser hendelsen medfører, eksempelvis skred, utrasing av vei og jernbane etc.   

Samfunnsve

rdi 
 Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       Ingen døde  

Skader og sykdom       3-5 lettere 
personskader pga. løse 
gjenstander  

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro       

Påkjenninger i 

dagliglivet 
     50-200 berørte i 2-7 

dager  

Natur og miljø   

  
     Vind kan gi skader på 

store skogsområder. 

Begrenset område 

og/eller mindre 

sårbar10 dager-0,5 år 

Økonomi  

  
     Skader mellom 10- 50 

mill. kan oppstå ved 

kombinasjonen stormflo 

og sterk vind  

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Kan være en utfordring 
ved utvasking av vei. 
Vei antas reparert innen 
et døgn Forbigående 
stopp. Redusert ≤1 dag. 

Kommunens omdømme   

  
     Hendelsen kan medføre 

stor fare for omdømme   

Samlet vurdering av 

konsekvens:  
     Middels  

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen vil ikke medføre behov for befolkningsvarsling, men 

informasjonsberedskapen vil bli berørt.  

Behov for evakuering  Hendelsen vil i liten grad medføre behov for evakuering, men behovet 

avhenger av følgehendelsene.  

Usikkerhet  Middels  Middels usikkerhet basert på usikkerheten tilknyttet følgehendelsen og 

hvilke sårbarheter flom/mye overvann vil ha for kritisk infrastruktur i 

kommunen.  

Styrbarhet  Stor Kommunen har som planmyndighet store muligheter til å redusere 

konsekvensene av denne type hendelse gjennom god areal- og 

samfunnsplanlegging.  

Overførbarhet  Analysen er representativ for demningsbrudd  
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2.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Tiltak   

Kommunen som pådriver 

 

 

 

Arealplanlegging  

 Oppfølging av prioriteringer til 

fylkeskommunen i forhold til å få prioritert 

flomsikring /omlegging av Soløyvannsveien.   

 Oppfølging av NVEs flomsonekartlegging med 

det formål å få Futelva kartlagt. 

  

 Det er knyttet stor usikkerhet til hvilke 

følgehendelser hendelsen vil ha, samt hvor vi 

er sårbar i kommunen ved denne type 

hendelse. Det anbefales derfor at det 

utarbeides detaljanalyser for å fange opp 

sårbarheten tilknyttet stormflo/flom. 

Detaljanalysene bør utføres innenfor områder 

som kommunal teknisk (vann-avløp) og 

arealplanlegging. Kommunal infrastruktur nært 

sjø må sikres mot fremtidig stormflo.  

 Utarbeide handlingsplan for 
overflatevannhåndtering. Et relevant tiltak er 
blågrønne/grønne overvannstiltak 
(bed/parkanlegg) i byen og kommunens 
tettsteder.  

 
 Fremtidig stormflonivå kombinert med 

bølgehøyder legges inn i 

arealplanbestemmelser ved utbygginger nært 

sjø.  

  

 

Kart   For å simulere krisescenarioer tilknyttet 
havnivåstigning, stormflo, flom og bølgepåslag, 
bør det ses på muligheten for å lage kart ved 
hjelp av verktøy som KlimaGIS.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ROS Bodø 2018»  

side 29 
 

3.    Skred   
 
 

3.1 Beskrivelse av uønsket hendelse    
 

Skred benyttes om naturhendelser der en 
masse, enten snø, stein eller jord beveger 
seg nedover skråninger. Man skiller ofte 
mellom tre ulike skredtyper; 
løsmasseskred (jord-, flom og 
kvikkleireskred), snøskred (tørre og våte 
snøskred, samt sørpeskred) og steinskred 
(steinsprang og fjellskred). 
Skredhendelsen som antas å ha størst 
konsekvenser for Bodø kommune er et 
kvikkleireskred. Til grunn for analysen 
ligger en hendelse hvor det går et større 
kvikkleireskred på rv 80 i Vikan. Følgende 
forutsetninger ligger til grunn for analysen:  
 
 Skredet skjer uten forvarsel midt på 

dagen 
 Skredet skjer raskt i en stor utglidning 

av et areal på ca. 15 daa.  
 Skredet medfører at veien rundt 

Hopen og Tverlandsbrua ikke kan 
benyttes.  

 3 biler blir tatt av skredet  
 

3.2 Årsaker 
 

Utløsende faktorer til kvikkeleireskred er:  
 Plutselig senkning av vannstanden i 

utenforliggende vassdrag  
 Graving gjennom tørrskorpen og ned i 

kvikkleirelaget  
 Oppfylling i kvikkleireområdet  
 Flom og utvasking av tørrskorpe over 

leirelaget  
 Flom 
 En kombinasjon av øvrige faktorer 

sammen med kraftige rystelser fra 
sprengningsarbeid eller jordskjelv.  

 Leirmassene blir utsatt for 
overbelastning  flom, erosjon, 
menneskelig terrenginngrep  

 
3.3 Sannsynlighetsvurdering  
Det er begrenset kunnskap om store 
leirskred i Bodø kommune. Skjønnsmessig 
anslås sannsynligheten for å at hendelsen 
inntreffer til å skje en gang i løpet av 50-

                                                           
18 
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/
dokument-

100 år, med en middels sannsynlighet. 
Usikkerheten betegnes som stor.  

 
3.4 Relevant risiko utenfor kommunens 
geografiske område  
Den største faren tilknyttet skredrelaterte 
hendelser som kan påvirke kommunen 
utenfor kommunens geografiske område 
er et ev. kvikkleireskred ved Farvikbekken 
i Fauske kommune. Et skred her kan 
medføre at rv 80 blir stengt i fire dager.18 
Skred over vei eller jernbane i 
nabokommunene vil kunne ha kortvarige 
konsekvenser for Bodø kommune.  

 
3.5 Sammenlignbare hendelser  
I Bodø har det vært enkelte steinsprang, 
men ikke alvorlige utrusninger eller skred. 
Imidlertid er det en del setningsskader på 
grunn av kvikkleiren. Eksempler på 
skredhendelser:  
 

 Finneidfjord (1996). 4 omkom, flere 
bolighus og 400 meter av E6 raste ut i 
sjøen. 

 Lyngseidet (2010) – tre bygninger, 
200 m riksvei og 300 000 m3 leire 
raste ut i sjøen  

 Rissa (1978) – 6 millioner m3 raste ut 
og en omkom.  

 Bekkalagsraset (1953) – 5 omkomne  

 
3.6 Identifiserte eksisterende tiltak  
 Skrednett.no 
 Database over registrerte 

skredhendelser (NVE)  
 Overordnet beredskapsplan  
 Psykososialt kriseteam  
 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

m/hensynssoner - skredutsatte 
områder  

 Sjekkliste som vurderer geoteknisk 
vurdering av kvikkleireskredfare 
v/planarbeid og v/enkeltsaker  

 
 
 
 
 

fmno/samfunnssikkerhet/fylkesros/fylkesros-
nordland-2015-endelig-181215-
nettversjon.pdf  

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/dokument-fmno/samfunnssikkerhet/fylkesros/fylkesros-nordland-2015-endelig-181215-nettversjon.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/dokument-fmno/samfunnssikkerhet/fylkesros/fylkesros-nordland-2015-endelig-181215-nettversjon.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/dokument-fmno/samfunnssikkerhet/fylkesros/fylkesros-nordland-2015-endelig-181215-nettversjon.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/dokument-fmno/samfunnssikkerhet/fylkesros/fylkesros-nordland-2015-endelig-181215-nettversjon.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/dokument-fmno/samfunnssikkerhet/fylkesros/fylkesros-nordland-2015-endelig-181215-nettversjon.pdf
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3.7 Sårbarhetsvurdering  
Bodø kommune er sårbar for 

kvikkleireskred da det finnes mange 

områder i kommunen som ligger på marin 

havbunn. Spesielt større deler av Bodø 

sentrum ligger i område med kvikkleire, i 

tillegg går hovedferdselsåren til 

kommunen i skredutsatt område. Dette 

gjør Bodø kommune særlig sårbar dersom 

en skredhendelse skulle oppstå i disse 

områdene. Hendelsen med de 

forutsetningene som ligger til grunn for 

analysen vil ikke medføre at noen hus blir 

berørt av skredet, men boliger i nærheten 

kan, avhengig av de geologiske 

vurderingene, bli evakuert i en begrenset 

periode.  

De fleste ressursene i kommunen vil 

befinne seg i det berørte området som blir 

isolert. Mangel på muligheter til å benytte 

RV 80 vil føre til store konsekvenser for 

befolkningen, nød- og redningstjenesten, 

samt den kommunale 

tjenesteproduksjonen. Dette berører blant 

annet skole, hjemmetjenesten, legevakt, 

renovasjon, men også nød- og 

redningstjenesten. I forhold til levering av 

kommunale tjenester må det påberegnes 

at personell som befinner seg på den østre 

siden av Tverlandsbrua får økt belastning. 

 

 

 

Fremkommelighet og 

transport av  

personer og gods  

Kvikkeleireskredet berører rv80, hovedferdselåren til kommunen, noe som 

medfører store forstyrrelser for fremkommelighet og transport av personer 

og gods som fraktes på vei. Den berørte strekningen har ingen 

omkjøringsmulighet, og de første dagene/ukene vil vegen være helt stengt. 

Når alternative løsninger er etablert vil fremkommelighet vær sterkt 

redusert. Statens vegvesen (SVV) har midlertidige bruer og ferjekaier lagret 

ved Hestbrinken i Saltdal. Det antas at etableringen vil ta ca 1 uke. I tillegg 

har SVV oversikt og tilgang til steinmasser og byggemateriell i nærheten, 

samt oversikt og systemer for omdirigering av ferger. SVV har imidlertid 

gode geologressurser, men det antas at en geoteknisk vurdering vil ta opp 

til en uke. Når alternative løsninger er etablert vil fremkommelighet være 

sterkt redusert. Det finnes imidlertid alternative transportløsninger som 

jernbane, fly og båt.  

Nødvendige helse og 

omsorgstjenester  

 

 Hendelsen tar utgangspunkt i at biler blir tatt av skredet, noe som vil 

medføre store konsekvenser for liv og helse. Katastrofealarmen vil gå på 

Nordlandssykehuset og på legevakta. Personer som ev. overlever skredet, 

samt pårørende, vil ha behov for helse-og omsorgstjenester. Med stengt vei 

må det etableres midlertidlige løsninger for å levere nødvendige helse- og 

omsorgstjenester på den østlige siden av Tverlandsbrua.  

 
Nød- og 

redningstjenesten 

 

Nød- og redningstjenesten vil bli berørt i håndteringen av hendelsen, både i 

forhold til redningsarbeidet, avsperring og ev. evakuering av fareområdet. 

Kapasiteten til de lokale nødetatene vil bli satt på prøve, og det vil bli behov 

for å finne midlertidlige løsninger for å levere tjenester på den østlige siden 

av Tverlandsbrua.  

 
Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Kommunen må være foreberedt på å etablere EPS-senter og bistå med 

psykososialt omsorgsarbeid. En av de største utfordringene for kommunen 

vil være å levere kommunale tjenester øst for Tverlandsbrua.  
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3.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  
 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen 

kan inntreffe i løpet av ett år: 1-2 

% 

     En gang i løpet av 50-

100 år  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av hendelsen avhenger av hvorvidt og hvilke transportmidler som blir tatt av skredet, om noen 
omkommer, hvor skredet oppstår og hvor stort skredet er, boliger i skredområdet, samt hvor lang tid det tar å få 
ny vei etablert og hvorvidt kritisk infrastruktur blir berørt.    

 

Samfunnsverdi  Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       >5 døde 
 

Skader og sykdom       Opptil 10 alvorlig 
skadde 

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Høy psykososial 
påkjenning 

Påkjenninger i 

dagliglivet 
     >1000 personer  > 7 

dager  

Natur og miljø   

  
     Mellom 10 dager og 0,5 

år. Begrenset område 
og/eller mindre sårbart 
område. 

Økonomi  

  
     Etablering av midlertidig 

løsninger, bygge ny 

veg, 2-3 mnd. 10-50 

mill 

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Stopp 1-5 dager.   
Redusert 1-15 dager.  

Kommunens omdømme   

  
     Meget alvorlig eller fare 

for det. 

Samlet vurdering av 

konsekvens:  

     Store  

Behov for befolkningsvarsling  Ja, hendelsen vil medføre behov for varsling av befolkningen.  

Behov for evakuering  Hendelsen kan medføre behov for evakuering.   

Usikkerhet  Stor  Stor usikkerhet, både i forhold til sannsynlighet og konsekvensene.  

Styrbarhet  Middels  Kommunen kan styre gjennom sannsynlighetsreduserende tiltak.  

Overførbarhet  Hendelsen er overførbar til andre type skredhendelser.  

 

 

 

 

3.9 Forslag til risikoreduserende tiltak  
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Tiltak  

Arealplanlegging  

 

 

 

 Utarbeide og følge opp krav om ROS-analyser i 

forbindelse med alle reguleringsplaner  

 Kartlegge erosjsonsutsatte steder ved flom i 

vassdrag  

 Faresonekartlegging av skred anbefales utført i 

områder som er aktuelle for fremtidig utbygging, og 

i områder som i dag er utbygd og som innenfor 

NVE sine aktsomhetskart. 

 

Beredskapsplan   Utarbeide planverk for hvordan sikre levering av 

kommunale tjenester der deler av kommunen kan 

bli isolert.   
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4    [STORE ULYKKER] 

  4    Områdebrann   
 

4.1 Beskrivelse av uønsket hendelse    
 

Hendelsen tar utgangspunkt i en 
områdebrann i Bodøsentrum. Bodø har 
ingen områder som er utsatt for 
konflagrasjonsbrann i tett 
trehusbebyggelse, men en større bybrann 
kan ikke utelukkes. Hendelsen tar 
utgangspunkt I tre samtidige større 
branner, og følgende forutsetninger ligger 
til grunn for analysen: 
  
 Sterk vind og unormalt tørt over en 

lang periode medfører at brannen 
sprer seg 

 Brannen skjer midt på natten  
 Brannen oppstår på tre ulike steder i 

byområdet  
 Totalt 18 bygninger blir rammet av 

brannen;  
 12 bolighus brenner helt ned/blir 

totalskadd  
 1 bolig blir ubeboelig og 5 hus får 

brann-, røyk- og vannskader.  
 

4.2 Årsaker 
 

Årsaken til brannen i dette tilfelle er 
ildpåsettelse, og sterk vind fører til at 
brannen sprer seg raskt. Andre 
sannsynlige årsaker til 
områdebranner/større branner i Bodø kan 
være:  
 
 Elektriske feil  
 Pipebrann  
 Lynnedslag  
 Andre årsaker  

 
4.3 Sannsynlighetsvurdering  
 

Med bakgrunn i historiske data fra Bodø, 

samt trend innen branner og 

brannsituasjoner nasjonalt og 

internasjonalt, regnes en brann av dette 

omfang som lite sannsynlig.  Hendelsen 

forventes å inntreffe en gang i løpet av 50-

100, og har middels sannsynlighet. Det er 

stor usikkerhet tilknyttet vurderingen.  

 

4.4 Relevant risiko utenfor kommunens 
geografiske område  
Brannhendelser utenfor kommunens 
geografiske område som kan påvirke 
Bodø er skogbranner.  
 
4.5 Sammenlignbare hendelser  
 Brannen i Flatanger (2014) 
 Brannen i Lærdal (2014)  
 Brann i Gudvangatunnelen (2013)  
 Bybrann i Bodø i 1940 pga. bombing. 

5000 av 6000 innbyggere mistet sine 
hjem 

 
4.6 Identifiserte eksisterende tiltak  
 

 Evakueringsplaner  
 Overordnet beredskapsplan (Bodø 

kommune)  
 ROS-analyse Salten Brann IKS 2012 
 Befolkningsvarsling  
 Dimensjoneringsforskriften  
 Samarbeidsavtale med Bodø Røde 

Kors (2016)  

 
4.7 Sårbarhetsvurdering  
Bodø kommune har en del særskilte 

brannobjekter og objekter med forhøyet 

risiko. Herunder:  

 Storulykkesbedriften på Burøya  

 Jernbanetunnelen Hopshamran (2 km 

lang)  

 To veitunneler ved 

Tverlandet/Godøynes med en lengde 

på henholdsvis 260 m og 1,2 km.  

I tillegg har Bodø kommune store 
skogområder tett ned til bebyggelse, 
spesielt på Mørkved og Skivika. Bodø 
kommune er tilknyttet Salten Brann IKS 
som har en robust og trenet 
brannberedskap som også setter store 
ressurser inn på det brannforebyggende 
arbeidet, i tillegg har de et nært samarbeid 
med nabokommuner i forbindelse med 
store hendelser eller sammenfallende 
hendelser. Virksomheter som har et 
eierforhold til brannobjekter trenes jevnlig 
på å håndtere den akutte situasjonen samt 
kontinuitetsutfordringene en stor brann 
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eller følgene av denne/disse vil ha. 
Sivilforsvaret, HV-14 og i tillegg til 
nødetatene vil være aktuelle ressurser. En 
styrke ved håndtering av denne type 
hendelse er samlokalisering av 
nødetatene på Albertmyra som sikrer et 
velfungerende samvirkesystem med 
kapasitet til å organisere og lede 
hendelsen.  
 
Områdene som blir berørt ligger i 
tettbebygd strøk og det forventes tidlig 

varsel av hendelsen, i tillegg ligger 
områdene i kort avstand fra Albertmyra og 
Salten Brann IKS, noe som vil medføre 
kort responstid. En utfordring ved 
hendelsen er at Salten Brann IKS mangler 
tilstrekkelig bemanning for å imøtekomme 
håndteringsmessige minimumskrav og kan 
ikke takle flere og større hendelser på 
kveld, natt og helg.19 Hendelsen vil 
medføre innkalling av ekstrapersonell. En 
større bybrann antas å påvirke følgende 
kritiske samfunnsfunksjoner: 

 

 

 

Ivaretakelse av 

behov for husly og 

varme  

 
 
Hendelsen vil medføre behov for midlertidig og langvarig evakuering av de 
innbyggerne som mister sine hjem, men også de som blir midlertidig 
evakuert mens slukningsarbeidet pågår. Det er politiet som har ansvar for 
etablering og drift av evakuertesenter, men kommunen må være forberedt 
på å bistå politiet. Bodø har en rekke større haller for evakuering, men 
mangler ressurser, herunder tilstrekkelig antall senger i forhold til 
innkvartering og innlosjering. Sivilforsvaret har 52 senger som kan benyttes. 
Kommunen vil ha oppgaver i forhold til å ha oversikt over hvilke boliger som 
er tilgjengelig og formidle disse til trengende. De personene som har mistet 
sine hjem vil ha behov for erstatingshjem, og reetableringsprosessen for de 
som har mistet hjemmene sine kan ta lang tid.  

 
 

 

Fremkommelighet 

for personer og 

gods  

Hendelsen kan medføre midlertidige sperringer av vei. Teknisk avdeling 
v/drift og produksjon vil få oppgaver i forhold til midlertidig skilting og 
sperring av veier.  

 

 

Nødvendige helse- 

og omsorgstjenester  
Hendelsen vil i starten være svært uoversiktlig og hendelsen vil oppleves 
som en kritisk situasjon der skadepotensialet kan bli stort. Både 
Nordlandssykehuset og Bodø legevakt vil være involvert i behandling av 
pasienter. Det vil bli opprettet mottakspunkt hvor det vil foregå triagring og 
behandling av pasienter. Avhengig av omfanget og arten av skadene kan 
det bli behov for å sende pasienter til andre sykehus.  
 

 

 

Nød- og 

redningstjeneste 
Hendelsen vil i stor grad påvirke nød- og redningstjenesten.  

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Hendelsen vil medføre behov for etablering av kriseledelsen. Det vil være 

utfordrende å ha et overordnet bilde av situasjonen, og kommunen bør ha 

en liaison hos LRS/politiet. Under hendelsen har kommunen ansvar for 

nødvendig helse- og omsorgstjeneste (legevakt, sosiale tjenester, 

psykososial omsorg og støtte) for alle som bor og oppholder seg i 

kommunen. I tillegg vil kommunen ha ansvar for etablering og drift av 

mottakssenteret. Kommunen har samarbeid med Bodø Røde Kors som vil 

kunne bistå med 50 mennesker. I tillegg vi kommunen ha ansvar for 

krisekommunikasjon mot egne ansatte, innbyggerne og media. Det antas at 

mediepresset vil være stort.  

 
 

                       
                                                           
19 Risiko og sårbarhetsanalyse Salten Brann 
IKS (2012) 
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4.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen 

kan inntreffe i løpet av ett år: 1-2 

% 

     Hendelsen 

forventes å 

inntreffe 1 gang i 

løpet av 50-100 år 

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av en områdebrann avhenger av når og hvor brannen oppstår i kommunen, hvilke bygninger som blir 

berørt av hendelsen, vær- og vindforholdene, samt av de sammenfallende hendelser.  

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  
Døde       1-2 døde  

Skader og 

sykdom  
     3-5 røykskader og 

brannskader   

Samfunns-

stabilitet 
Sosial uro      Stor uro  

Påkjenninger i 

dagliglivet 
     < 50 personer i > 

dager 

Natur og miljø   

  
     Dersom brannen 

medfører utslipp 
kan det bli store 
konsekvenser i et 
begrenset område 

Økonomi  

  
     10-50 millioner  

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Redusert 1-15 

dager  

Kommunens omdømme   

  
     Avhenger av 

kommunens evne 
til håndtering av 
de tiltakene 
kommunen har 
ansvar for.  

Samlet vurdering av 

konsekvens:  

     Middels  

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen medfører behov for befolkningsvarsling.  

Behov for evakuering  Hendelsen vil medføre behov for evakuering.  

Usikkerhet  Høy   Usikkerheten vurderes fra liten til middels.  

Styrbarhet  Liten  Kan redusere konsekvensene gjennom konsekvensreduserende tiltak.  

Overførbarhet  Hendelsen er overførbar til andre hendelser relatert til store branner.   
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4.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak  

Øvelser  ▪ Kommunen bør øve på opprettelse og drift av EPS-senter  

▪ For å være forberedt på en alvorlig brannsituasjon og følgene av 

dette (innvirkning på infrastruktur mv.) må alvorlige uønskede 

hendelser trenes jevnlig, og innsats og tiltak må koordineres 

mellom de forskjellige, antatt involverte virksomhetene.   

▪ Ressurser avsatt til brannforebygging, brannbekjempelse og 

øving/trening må fortløpende vurderes og justeres slik at Bodø 

kommune er best mulig forberedt på håndtering. Det er viktig at 

spesielt Salten Brann IKS signaliserer ressursbehov i forhold til å 

redusere risiko opp mot særskilte objekter som tunneler mv. 

▪ Gjennomføre/utarbeide plan for interne brannøvelser.  

 

Detaljanalyser  ▪ På virksomhetsnivå kan imidlertid alvorlige branner også ha 

alvorlige konsekvenser. Det er viktig at hver enkelt virksomhet 

analyserer hvordan alvorlige branner innen virksomhetens 

ansvarsområde kan påvirke kontinuiteten/virksomhetens 

tjenesteproduksjon.   

  Det er behov for mer kunnskap om aktuelle områder i kommunen 

som kan være utsatt for områdebrann og ev.konflagrasjonsbrann, 

samt mer kunnskap om hvilke brannskiller som er etablert i Bodø 

sentrum. Kommunen bør inngå i revisjonsarbeidet til Salten Branns 

ROS-analyse som er utdatert.  

Beredskapsplaner   Kommunens evakueringsplan bør revideres. Det bør spesielt være 

økt fokus i forhold til å kartlegge relevante ressurser som trengs 

ved en evakuering.  

 Kommunen bør se på system for befolkningsvarsling, og om 

dagens løsninger er tilfredsstillende.  
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 5   Flyhavari Bodø lufthavn    
 

5.1 Beskrivelse av uønsket hendelse    

Analysen tar utgangspunkt i et sivilt fly 
som sklir av rullebanen under landing eller 
ved take off. Følgende forutsetninger 
ligger til grunn for analysen: 
 Hendelsen rammer et passasjerfly 

innen kommersiell luftfart med mellom 
39-140 passasjerer. 

 Hendelsen skjer på lufthavnens 
område (land).  

 
5.2 Årsaker 
 

Årsaken til flyhavari kan være: 
 Teknisk svikt, f.eks. på grunn et av 

flyets understell (Landing gear).  
 Menneskelig svikt eks. feilnavigering  
 Naturhendelser  
 Organisatorisk svikt 
 Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror) 

 
5.3 Sannsynlighetsvurdering  
 

Statistisk sett skjer de fleste ulykker ved 
inn- og utflyging. Hendelsen forventes å 
inntreffe 1 gang i løpet av 100 til 1000 år, 
og har en sannsynlighet på «Lav». Det er 
moderat usikkerhet tilknyttet vurderingen.  
 
5.4 Relevant risiko utenfor kommunens 
geografiske område  
Flyhavari utenfor kommunens geografiske 
område kan berøre kommunen i den grad 
passasjerer kommer fra eller har 
tilhørighet til kommunen, jf. tsunamien og 
terrorangrepene 22. juli 2011. En ev. 
flyulykke (styrt) utenfor kommunens 
geografiske område vil, avhengig av 
ulykkene art og omfang, kunne medføre at 
kommunen må bistå nabokommuner med 
pårørendehåndtering og ev. helse- og 
omsorgstjenester etc.  
 
5.5 Sammenlignbare hendelser  
 Helikopterulykken ved Turøya (2016) - 

13 omkomne  
 Operafjellulykken (1996) – 141 

omkomne  
 Namsosulykken (1993) – 6 omkomne  
 Værøy-ulykken (1990) – 5 omkomne  
 Honningsvågulykken (1990) – 3 

omkomne  
 Torghattenulykken (1988) – 36 

omkomne  

 
5.6 Identifiserte eksisterende tiltak  
 Bodø lufthavn – eget brannvesen  
 Overordnet beredskapsplan  
 Psykososialt kriseteam  
 Samarbeidsavtale Bodø Røde Kors 
 Strenge nasjonale og internasjonale 

standarder for luftfart. 
 
5.7 Sårbarhetsvurdering   
 

Den nåværende lufthavnen i Bodø har 

trasé for innflyging og utflyvging over 

befolkningstette områder. I tillegg har 

lufthavnen hyppige bevegelser med et 

stort antall daglige flyginger/ankomster av 

Forsvarets fly, kommersielle fly, samt 

helikopter. I ulike perioder av året er det i 

forbindelse med Forsvarets øvelser ekstra 

stor aktivitet. Dersom et fly skulle havarere 

over bebyggelse vil konsekvensene bli 

katastrofale med mange involverte. Mye 

av inn- og utflygningen skjer over 

sjøområde, og et ev. havari/styrt i sjøen vil 

utfordre redningsaksjonen.  

 

Hendelsen med de forutsetningene som 

ligger til grunn for analysen vil medføre en 

enorm redningsaksjon, samt kreve et 

samvirke mellom offentlige etater og 

frivillige mannskaper som bistår i 

redningsarbeidet. Det er politiet som vil ha 

ansvar for å iverksette og organisere 

redningsinnsatsen, koordinert av HRS 

eller LRS. Bodø Lufthavn har eget 

brannvesen som er utdannet og trenet for 

å ivareta ulykker på lufthavnen. 

Lufthavnens brannvesen samarbeider 

også med Salten Brann IKS og øvrige 

nødetater i kommunen. I tillegg trenes og 

øves det jevnlig på å håndtere akutte 

nødsituasjoner som kan oppstå. I etterkant 

av redningsarbeidet vil de involverte ha 

behov for debriefing gjennom blant annet 

kollegastøtteordning.  

 

Det store potensialet for alvorlige skadde 

vil utfordre kapasiteten til helse- og 

omsorgstjenesten. I tillegg vil hendelsen 

medføre et stort informasjonsbehov blant 

befolkningen og media, og vil kreve en 
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god og omforent mediastrategi blant de 

berørte aktørene som har en rolle i 

krisehåndteringa.  

 

 

  
 Oppfølging av 

særlige sårbare 

grupper  

Hendelsen antas i moderat grad å påvirke oppfølging av særlige sårbare 
gruppe. Avhengig av nasjonalitet, alder og omfanget av skadde/omkomne 
antas det at et stort antall av både utenlandske, barn og fremmedspråklige 
vil være blant de pårørende.evakueringssenter må opprettes for de som 
ikke dør eller blir mye skadet.  Kommunen skal tilby nødvendige helse- og 
omsorgstjenester gjennom psykososialt kriseteam, fastlegen, 
psykologtjenesten, helsestasjon eller skolehelsetjenesten.  
 

 

 

Ivaretakelse av 

behov for husly og 

varme  

Før alternative transportmidler blir tilgjengelig kan det bli behov for å 
ivareta behovet for husly og varme for reisende og overlevende som ikke 
er bosatt i kommunen inntil alternativ transport er avklart. Pårørendesenter 
vil etableres på Bodø Lufthavn. Det vil være ulykkeseier som har 
hovedansvaret, men kommunen må være forberedt på å bistå i arbeidet. 
Det er egne senger stasjonert på brannstasjonen ved lufthavnen som kan 
benyttes til en ev. forlegning.  
 

 

 

Fremkommelighet 

for personer og 

gods  

Hendelsen vil i svært stor grad påvirke framkommeligheten for personer og 
gods. Flyplassen vil bli stengt i en begrenset periode med et stort antall 
kansellerte og innstilte fly, noe som vil påvirke et stort antall reisende. 
Alternative flyplasser vil være Evenes og Mo i Rana. Så lenge flyplassen er 
stengt vil det være behov for å benytte alternative transportmidler som tog, 
båt og buss.  
 

 

 

Nødvendige helse- 

og 

omsorgstjenester  

De minste flyene som trafikkerer Bodø lufthavn har en setekapasitet på 39. 
Det er svært sjelden eller unntaksvis at kabinfaktoren er under 10. Ved et 
flyhavari med «hull loss» viser statistikken at de aller fleste om bord blir 
skadet eller omkommer. Med denne bakgrunn vil hendelsen ha et stort 
antall alvorlig skadde og omkomne. Antallet skadde og behovet for 
oppfølging av mulige overlevende og pårørende kan utfordre kapasiteten til 
hjelpeapparatet. Pårørendehåndteringen vil være svært omfattende, og vil 
kreve samarbeid mellom kommunen, ulykkeseier, politiet og 
Nordlandssykehuset.  
  

 

 

Nød- og 

redningstjeneste 

Hendelsen vil i stor grad påvirke og utfordre nød- og redningstjenesten. 

Nødetatene vil varsles med trippelvarsling, og politiet vil ha ansvar for å 

iverksette og organisere redningsinnsatsen. Samtlige av nødetatene vil 

være involvert i håndteringa, noe som antas å medføre nedsatt beredskap i 

kommunen mens redsningsaksjonen pågår.  

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Hendelsen vil berøre kommunens kriseledelse og krisehåndtering, og 
håndtering av hendelsen vil legge beslag på kommunale tjenester. 
Hendelsen antas å skape stort trykk i  både nasjonal og internasjonal 
media og spesielt utfordrende vil pårørendehåndteringen være. Mange 
utenlandske turister kan medføre ekstra utfordringer mht. språk og 
informasjon til både ev. overlevende og pårørende. I etterkant av 
hendelsen vil kommunen følge opp og delta i aktiviteter tilknyttet offisielle 
minnesermonier.  
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5.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  

 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at 

hendelsen kan inntreffe i løpet 

av ett år: 0,1-1 %  

     Hendelsen forventes å 

inntreffe en gang i løpet 

av 100 til 1000 år.  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av hendelsen avhenger av antall passasjerer, type ulykke og hvor havariet inntreffer (land, sjø, 

boligområde etc).  

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       Mer enn 10 døde.  

Skader og 

sykdom  
     Mer enn 20 alvorlig 

skadde.  

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Svært mange ikke gjort 

rede for. Psykososial 

påkjenning: Ekstrem 

høy 

Påkjenninger i 

dagliglivet 
     > 1000 personer i 1-2 

dager  

Natur og miljø   

  
     Mellom 10 dager og 0,5 

år. Begrenset/mindre 
sårbart område. 

Økonomi  

  
       5 -10 millioner  

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Stopp 1-5 dager. 
Redusert 1-15 dager 

Kommunens omdømme        Ikke relevant  

Samlet vurdering av 

konsekvens:  

     Store  

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen antas ikke å utløse behov for befolkningsvarsling, men 

informasjonsbehovet vil være stort i befolkningen og media.  

Behov for evakuering  Hendelsen antas ikke å utløse behov for evakuering, men kommunen må 

være forberedt på å bistå ulykkeseier og politiet i forhold til etablering og 

drift av evakuerte- og pårørendesenter (EPS) .  

Usikkerhet  Høy   Usikkerheten vurderes samlet sett som høy.   

Styrbarhet  Lav Det er lite kommunen kan gjøre for å forhindre eller redusere 

konsekvensene av hendelsen annet enn å ha beredskap for å bistå og følge 

opp pårørende/overlevende.  

Overførbarhet  Hendelsen er overførbar til andre type transportulykker med mange døde, 

hardt skadde og pårørende, eksempelvis togulykke eller sjøulykke.  
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5.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak  
Øvelser   Øve på flyulykke med Avinor, nødtetater og Wideroe.  

 
Samarbeidsavtaler   Etablere samarbeidsavtaler med flere frivillige organisasjoner 

for bistand ved kriser og katastrofer  
 

Beredskapsplaner   Kartlegge tolketjenester/Språkressurser i kommunen  
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 6    Uønsket hendelse til sjøs  
 

6.1 Beskrivelse av uønsket hendelse    
 

Bodø kommune har en stor og stadig 
økende aktivitet langs kysten, i skipsleder 
utenfor Bodø, men også inn- og utseiling 
fra Bodø Havn. Cruiskiptrafikken er stadig 
økende, og fram mot 2040 er det forventet 
en økning i cruisetrafikken på om lag 130 
%.  
 

Analysen tar utgangspunkt i en hendelse 
hvor det oppstår en skipsbrann 
(eksplosjonartet brann) om bord på et 
cruiseskip ca. 1 nm fra Bodø på vei nord 
over Vestfjorden. Om bord på skipet er det 
200 besetningsmedlemmer og 1300 
passasjerer med tilsammen 16 
nasjonaliteter. 
 
6.2 Årsaker 
 

Årsaker til sjøulykker kan være 
skipskollisjon, grunnstøting, eksposjon, 
(eksplosjonsartet)brann, naturhendelser, 
menneskelig eller teknisk svikt, samt 
tilsiktede hendelser.  
 
6.3 Sannsynlighetsvurdering  
 

Det er ikke registrert større ulykker i Bodø 

havn/sjøareal de siste 20 årene, men de 

siste 40 årene har det på nasjonalt basis 

vært ca. 30 større skipsforlis med blant 

annet alvorlig utslipp av olje. Basert på 

forventet økning i skipstrafikken forventes 

hendelse å inntreffe 1 gang i løpet av 50 til 

100, og er vurdert til å ha en «Middels» 

sannsynlighet. Det er knyttet moderat 

usikkerhet til vurderingen.   

   

6.4 Relevant risiko utenfor kommunens 
geografiske område  
Større skipsulykker utenfor kommunens 
geografiske område vil kunne påvirke 
Bodø kommune. Både skipstrafikk i 
skipsleder utenfor Bodø, samt 
malmskipene til og fra Narvik er relevant 
risiko utenfor kommunens georgrafiske 
område som kan påvirke Bodø kommune. 
Avhengig av art og omfang av sjøulykker 
kan Bodø måtte bistå 
i forhold til håndtering av oljeutslipp, samt 
bistå i evakuering av et stort antall 

evakuerte passasjerer. I tillegg kan Bodø 
kommune bli berørt dersom passasjerer 
fra kommunen er involvert i større 
hendelser til sjøs utenfor kommunens 
geografiske område.  
 
6.5 Sammenlignbare hendelser  
 Hurtigruta ”MS Nordlys” Ålesund, 15. 

september 2011 To personer omkom 

og 16 ble skadet etter en eksplosjon og 

en brann.   

 MS «Rocknes» i Hordaland, 

Vatlestraumen nær Bergen, 19. januar 

2004 18 personer omkom da 

lasteskipet havarerte.   

 Sleipner-forliset (1999) - 16 omkom. 69 

overlevde.   

 «Leros Strength» (1997) - 20 omkom.  

 «Scandinavian Star» (1990) 159 

mennesker omkom, og 136 av de døde 

var norske.   

 «Gaul»-forliset i Finnmark, 

Nordkappbanken, 8. februar 1974 36 

døde.   
 

I kommunens nærområde har det vært en 

del små utslipp og grunnstøtinger. 

 

6.6 Identifiserte eksisterende tiltak  
 Beredskapsplanverk – lokalt, regionalt 

og på statlig nivå  

 Evakueringsplaner  

 Fartøy i kystnær beredskap (FKB)  

 RITS (Salten Brann IKS)  

 Bodø havn – nødhavn  

 Bodø er en del av Salten IUA som har 

beredskapsplaner mht. akutt 

forurensning 

 
6.7 Sårbarhetsvurdering  

Den største endringen er mer trafikk av 
større skip langs kysten, samt at det blir 
større skip som kommer inn til indre havn. 
Det forventes også flere vintercruise i 
årstider der været er mer ustabilt, noe som 
kan gi større utfordringer da skipene er 
mindre manøvreringsdyktige i lav fart, noe 
som øker sannsynligheten for at det 
oppstår uønskede hendelser.   
 
Redningsaksjonen vi bli koordinert av 
Hovedredningssentralen (HRS NN) som er 
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stasjonert i Bodø. HRS vil i samarbeid 
med LRS utpeke ilandføringssted. LRS 
koordinerer opprettelse av mottakssenter 
med kommune og ulykkeseier. Kommunen 
må være forberedt på å bistå politiet med 
oppgaver i forhold til å gi psykososial 
omsorg og samtaletjenester og sørge for 
midlertidig forpleining og forlegning til 
transportalternatver er på plass, i tillegg 
må kommunen stille med 
transportressurser fra ilandsføringsted til 
mottakssenter og EPS-senter. Muligheten 
til å innlosjere et så stort antall mennesker 
som skissert i scenarioet, vil være 
utfordrende. Kommunen er rustet til å 
innlosjere et stort antall mennesker, men 
hotellbelegget i Bodø er stort, og 
kommunen må mest sannsynlig benytte 
kommunale bygg, eksempelvis 

idrettshaller til evakuering og innlosjering. 
En utfordring i forhold til dette er å ha nok 
ressurser, eksempelvis senger/madrasser.  
 
I forhold til kommunens oppgaver ved 
denne type hendelse vil det være 
utfordrende å ta hånd om og gi 
informasjon til det store antallet evakuerte 
som også er fremmedspråklige. Det er 
imidlertid tolketjenester i Bodø som kan 
bistå, i tillegg kan Bodø Røde Kors bistå 
med språkressurser. Samlet sett vil 
evakueringen medføre et omfattende 
arbeid som vil kreve samarbeid og 
koordinering med andre aktører som 
havaristen, NLSH spesialisthelsetjenesten, 
Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, 
tolketjenester, Den Norske kirke og ev. 
andre tros- og livssynssamfunn. 

 

 

 

Ivaretakelse av 

behov for husly og 

varme  

Hendelsen medfører behov for forpleining, forlegning og innkvartering av 
rundt 1500 mennesker.  

 

 

Fremkommelighet 

for personer og gods  
Hendelsen kan medføre begrensninger i bruk av infrastruktur i havna (over 
1 mill. tonn gods pr. år) i mellom 1-10 dager.  

 

 

Nødvendige helse- 

og omsorgstjenester  
Hendelsen vil i stor grad berøre helse- og omsorgstjenesten.  
Med både dødsfall, alvorlig skadde og mindre fysisk og psykisk skadde vil 
både spesialisthelsetjenesten (Nordlandssykehuset) og 
primærhelsetjenesten (legevakt, psykososialt kriseteam) bli utfordret ved 
hendelsen. Hendelsen kan medføre sterke reaksjoner blant de evakuerte 
passasjerene som vil ha behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester, 
og sosiale tjenester, herunder midler/penger til opphold/hjemreiser og 
sosiale tjenester.  
 

 

 

Nød- og 

redningstjeneste 
Hendelsen vil i stor grad berøre nød- og redningstjenesten, og en rekke 

aktører vil være involvert i håndteringen av hendelsen. Ettersom hendelsen 

skjer på sjøen er det Hovedredningssentralen (HRS) som leder og 

koordinerer nød- og redningsarbeidet. Kompleksiteten i hendelsen fordrer 

et stort behov for redningsinnsats fra både statlige og kommunale etater, 

samt frivillige organisasjoner. Hendelsen vil utfordre kapasiteten og 

utholdenheten til redningstjenesten. 

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Bodø kommune vil ha mange oppgaver i håndteringen av hendelsen, og 
det store skadepotensialet i hendelsen vil medføre at hele eller deler av 
kommunens kriseledelse blir satt. Hendesen vil berøre flere sektorer i 
kommunene, både i forhold til håndteringen av det store antallet som skal 
evakueres, men også i forhold til å delta i oppryddingsarbeidet ved et ev. 
oljeutslipp. Dette ivaretas blant annet gjennom Salten IUA.   
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6.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  
 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen kan 

inntreffe i løpet av ett år: 1-2 % 

     1 gang i løpet av 50 til 

100 år.  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av hendelsen avhenger blant annet av hvor fartøyet er når ulykken inntreffer, årstid og værforhold, 

innsatsstiden til nødetatene,  hvorvidt hendelsen medfører utslipp til sjø samt type utslipp.  

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse  
 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       Mellom 6-10 døde  

Skader og sykdom       6-20 alvorlig skadde.  

20-100 lettere skadde. 

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Stor psykososial 
påkjenning.  

Påkjenninger i 

dagliglivet 

     > 1000 personer i 2-7 

dager  

Natur og miljø   

  

     Store miljøskader ved 

utslipp av giftige stoffer. 

Økonomi  

  

      

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Forbigående stopp. 1-5 

dager  Redusert 1 – 15  

dager. 

Kommunens omdømme   

  

     Meget alvorlig 
omdømme eller fare for 
dette. Avhengig av 
håndtering av situasjon  

Samlet vurdering av konsekvens:       Middels  

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen vil ikke medføre behov for befolkningsvarsling så fremst båten ikke 

genererer utslipp av farlige gasser som kan utgjøre en fare for befolkningen.  

Behov for evakuering  De passasjerene som er uskadd vil ha behov for evakueringssenter.   

Usikkerhet  Middels  Både kunnskapsgrunnlaget og konsekvensene av hendelsen finnes.  

Styrbarhet  Lav  Det er lite kommunen kan gjøre for å forhindre eller redusere konsekvensene av 

hendelsen annet enn å ha beredskap for å bistå og følge opp 

pårørende/overlevende. 

Overførbarhet  Hendelsen er overførbar til andre hendelser som kan oppstå på sjøen, eller som 

kan medføre håndtering av et stort antall evakuerte med flere nasjonaliteter.  
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6.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

 

Tiltak  
Øvelser   Øve på skipsulykke med Bodø Havn, nødtetater og relevant 

ulykkeseier. 
 Øve på etablering av mottakssnter + EPS-senter.   

 
Samarbeidsavtaler   Etablere samarbeidsavtaler med flere frivillige organisasjoner 

for bistand ved kriser og katastrofer  
 

Beredskapsplaner   Kartlegge tolketjenester/Språkressurser i kommunen  
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 7    Utslipp av farlige stoffer 

    
7.1 Beskrivelse av uønsket hendelse    

I Bodø kommune er det en rekke 

installasjoner som defineres som særskilte 

brannobjekter, samt flere installasjoner der 

ulykkespotensialet er forholdsvis høyt, 

eks. industri, tankanlegg, oppbevaring av 

farlig gods/stoffer. I tillegg transporteres 

det store mengder farlig gods langs vei- og 

jernbane. Samlet sett utgjør dette en risiko 

i for utslipp av farlige stoffer. 

 

Analysen tar utgangspunkt i en situasjon 

med utslipp av farlige stoffer i nærhet av 

befolkningstett område i Bodø. Hendelsen 

skjer en ettermiddag i en vanlig ukedag.  

 
 

7.2 Årsaker 
Utslipp av farlige stoffer kan skje som en 
konsekvens av:   
 

 Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror)  

 Uhell med transport av farlig gods. 

 Eksplosjon   

 Brann  
 
7.3 Sannsynlighetsvurdering  
På grunn av daglig håndtering av gasser 
og eksplosiver i Bodø er det generelt en 
viss fare for at alvorlige, uønskede 
hendelser som medfører utslipp av farlige 
stoffer kan skje. En hendelse med utslipp 
av farlige stoffer antas å ha «lav 
sannsynlighet» og antas å inntreffe en 
gang i løpet av de nærmeste 100-1000 år. 
Det er høy usikkerhet tilknyttet 
vurderingen.  
 
7.4 Relevant risiko utenfor kommunens 
geografiske område  
Hendelser med utslipp av farlige stoffer 

kan påvirke kommunen dersom større 

utslipp skjer ved transport noe som kan 

medføre at veier eller jernbane blir stengt 

for en begrenset periode. Spesielt sårbart 

er det dersom størrre utslipp oppstår i 

befolkningstetteområder, tunneler eller 

lignende. 

 

7.5 Sammenlignbare hendelser  
Det har ikke vært større ulykker av dette 

omfang i Bodø, men noen få 

nestenulykker er registrert i kommunen. 

Eksempler på tidligere nasjonale 

hendelser:  

 Brann i Jotunfabrikken (1976).  6 døde 

 Vest-Tankulykken (2007)  

 Lillestrømulykken (2000) 

 Brannen i Gudvangatunnelen (2013) 

 Eksplosjon ved Dyno Gullaug (2000)  

 Eksplosjon i ammoniakkfabrikken NI 

på Herøya (1985) 

 

7.6 Eksisterende tiltak  
 Storulykkesforskriften  
 Salten Brann IKS – Gode rutiner for 

tilsyn med eksplosjonsfare.   
 Strenge tilsynsordninger med bedrifter 

som håndterer farlig gods med 
eksplosjonsfare 

 Forskrift om landstransport av farlig 
gods  

 Fast database  
 Veileder om sikkerhet rundt 

storulykkesvirksomheter (DSB 2016)  
 Industrivern.   
 Nasjonal retningslinje for håndtering 

av CBRNE-hendelser med 
personskade.   

 Nødetatenes objektplaner for 
virksomheten.  

 Vestervika Deport – 
beredskapsinformasjon  

 Beredskapsplaner og ROS-analyser 
(Vestervika)  

 Varslingsrutiner  
 

7.7 Sårbarhetsvurdering  
Kommunen har tre bedrifter som er 
underlagt storulykkesforskriften som 
omfatter virksomheter som kan føre til  
ukontrollert hendelse av større omfang, 
dvs. brann, eksplosjon eller utslipp. Disse 
virksomhetene er pålagt å arbeide 
systematisk for å forhindre at storulykker 
skjer, og har strenge krav til  
beredskapssystemer som kan håndtere en 
uønsket hendelse. Ett av de mest sårbare 
objektene i kommunen er AS Norske 
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Shells oljetankeanlegg på Vestvika depot. 
Tankanlegget forsyner Bodø og 
Saltenregionen med oljeprodukter, og 
anlegget lagrer raffinerte oljeprodukter 
som bensin, diesel, fyringsolje og parafin. 
Anlegget forsynes av tankbåter som legger 
til på eget kaianlegg ca. 500-700 meter fra 
kaiene i Bodø sentrum, men også flere 
viktige samfunnsfunksjoner ligger i relativt 
kort avstand til anlegget. En 
(eksplosjonsartet) brann på anlegget kan 
medføre røykutvikling med farlige 
kjemikalier, som avhengig av vind og 
værforhold kan medføre behov for 
evakueruing av beboere. I tillegg 
transporteres det daglig store mengder 

petroleumsprodukter, bensin, diesel og 
fyringsoljer. Kommunen har også annen 
industri som benytter kjemikalier og gass, i 
tillegg lagres og transporteres farlig gods 
(farlige stoffer) langs på vei og bane, 
eksempelvis flydrivstoff.  
 
Avhengig av hvor et utslipp av farlige 
stoffer oppstår kan en hendelse berøre 
mange, og få store konsekvenser. 
Hendelsen antas å påvirke/berøre 
følgende kritiske samfunnsfunksjoner:  
 
 

 

 

 

Ivaretakelse av 

behov for husly og 

varme  

En hendelse med utslipp av farlige stoffer vil medføre at politiet vil 
evakuere det området som er mest eksponert av utslippet.  

 

 

Fremkommelighet 

for personer og 

gods  

Hendelsen kan medføre store forstyrrelser for fremkommelighet og 
transport av personer og gods avhengig av hvor hendelsen oppstår. 
Dette vil være midlertidig og pågå frem til man har kontroll på 
situasjonen.  
 

 

 

Nødvendige helse- 

og 

omsorgstjenester  

Hendelsen kan medføre direkte dødsfall avhengig av årsaken til 
hendelsen, eksempelvis ved eksplosjon. Flere vil også kunne få 
røykskader, kroniske luftveisinfeksjoner. Hendelsen antas å påvirke 
nødvendige helse- og omsorgstjenester i stor grad.   
 

 

 

Nød- og 

redningstjeneste 

Hendelsen vil i stor grad berøre nød- og redningstjenesten. Både 

industrivern, Salten Brann IKS og politiet vil ha en vikitg rolle i 

håndteringen av hendelsen. Politiet vil ta stilling til behov for 

evakuering og befolkningsvarsling.  

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Kommunen må varsle internt til egne berørte virksomheter, som 

skole, barnehage, sykehjem i det berørte området. Relevante 

oppgaver for kommunen er å bistå politiet med befolkningsvarsling, 

opprette pårørendesenter, evakueringssenter og etablere 

psykososialt kriseteam.  
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7.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen 

kan inntreffe i løpet av ett år: 1 % 
     1 gang i løpet av 100- 

1000 år  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av utslipp av farlige stoffer avhenger av varslingstid fra oppstått situasjon til 

eksplosjonstidpunktet, type farlig stoff som utslipper, hvorvidt årsaken til hendelsen (eks. ekspplosjon) kritisk 

IKTinfrastruktur som kabelgater, servere mv, eller sentrale bygg eller tunneler, eller medfører evakuering og 

avsperring av større og sentrale områder. 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  
Døde       1-2 døde i ulykken 

Skader og 

sykdom  

     6-20 skadde  

Samfunns-

stabilitet 
Sosial uro      Psykososial påkjenning: 

Ekstrem høy. 

Påkjenninger i 

dagliglivet 
     50-200 personer i 2-7 

dager  

Natur og miljø   

  
     Mellom 1 år og 10 år.   

Stort område og/eller 

spesielt sårbart 

område.   

Økonomi  

  
     5-10 mil. 

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Stopp 5-10 dager.   

Redusert 15-30 dager.  

Kommunens omdømme   

  
     Avhenger av om den 

kommunale 

håndteringen har vært 

mangelfull.    

Samlet vurdering av 

konsekvens:  

     Middels  

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen vil medføre behov for befolkningsvarsling og informasjon om 

forholdsregler i situasjonen (nødtetatene).   

Behov for evakuering  Det vil bli behov for evakuering i et avgrenset område. Ved en større 
hendelse kan evakuering av omgivelsene være aktuelt. Omfanget er 
avhengig av mengde, konsentrasjon og vindretning som igjen kan 
påvirke kommunens primære tjenesteytelser. En ev. evakuering kan 
påvirke den kommunale tjenesteproduksjonen. 

Usikkerhet  Høy  Stor usikkerhet tilknyttet type utslipp og følgekonsekvensene.  

Styrbarhet  Middels  Kommunen kan påvirke konsekvensene gjennom planverk, 

befolkningsvarsling og arealplanlegging.  

Overførbarhet  Overførbart til andre hendelser med utslipp av farlige stoffer til luft og 

miljø.   
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7.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

 

Tiltak  
Tilsyn   For å sørge for at faren er lavest mulig er det viktig å være 

nøye med tilsyn. 
 

Arealplanlegging  
  

 Skille bebyggelse og virksomheter som bruker farlige stoffer 

Beredskapsplaner   Etablere rutiner for befolkningsvarsling, vurdere behovet for 
lokasjonsbasert varsling (UMS)  

 Tilgjengeliggjøre virksomhetens informasjon til befolkningen 
som er bosatt i områder på kommunens hjemmeside.  

 Samordne overordnet beredskapsplaner med 
storulykkesvirksomheter i kommunen ¨ 

 Kartlegge hvilket system for befolkningsvarsling 
storulykkesvirksomheter har  
 

Øvelser  Gjennomføre øvelse med relevant scenario  
 

Kart/detaljanalyser    Lage spredningskart/detaljanalyse for stasjonære anlegg med 
farlige stoffer  

 Kartlegge hvilke farlige stoffer/kjemikalier som 
håndteres/transporteres i egen kommune.  
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 8   Langvarig strømbortfall   
 

8.1 Beskrivelse av risikoområdet  

Analysen tar utgangpunkt i en hendelse 

hvor Bodø kommune i en vintermåned får 

et langvarig strømbortfall på ≤ 72 timer.  

8.2 Årsaker   

Årsaker til strømbrudd kan være:  

 Naturhendelser: storm, sterk vind, 

store snømengder, kulde med is- og 

snølaster, tordenvær/lynnedslag og 

skred.   

 Tekniske feil  

 Overbelastning  

 Mastebrekk og ledningsbrudd 

 Terror/tilsiktet hendelse, særlig 

sannsynlig mot sentralnettet. 

Nødvendigheten for strømrasjonering, ev. 

mindre planlagte og varslede utkoblinger 

kan oppstå, men dette er forutsigbart og 

man vil da ha god tid til å forberede og 

iverksette nødvendige tiltak.  

 

8.3 Sannsynlighetsvurdering  

Feil i det lokale nettet kan deles i tre 

grupper, nemlig på det overliggende 66kV 

nettet, i 22kV distribusjonsnettet eller på 

lavspenningsnettet. De forbedringer som 

er gjort i nettet de senere år, kombinert 

med nettets og systemenes stabilitet og 

robusthet gjør at sannsynligheten for 

langvarige strømbrudd har blitt mindre. 

Kommunen må være forberedt på mindre 

eller lokale bortfall over noe tid, og 

planlegge for bortfall av kraft da det ikke 

kan garanteres for avbruddssikker 

strømforsyning. Endringer i klima fører til 

mer ekstremvær, noe som sannsynliggjør 

langvarig bortfall av strøm. 

Et langvarig strømbortfall har middels 

sannsynlighet, og forventes å inntreffe 1 

gang i løpet av 50 til 100 år. Det er knyttet 

høy usikkerhet til vurderingen.  

8.4 Relevant risiko utenfor kommunens 

geografiske område  

En større feil i regional- eller sentralnettet 

kan medføre strømbrudd i Bodø 

kommune.   

8.5 Sammenlignbare hendelser  

Siden andre verdenskrig har det vært tre 
bortfall av strøm i kommunen, hvorav det 
siste, i januar 2012, hadde en varighet på 
en time. Det har imidlertid vært lokale 
bortfall over noe tid, samt at enkelte lokale 
trafostasjoner har vært ute av drift. 
 
Statistisk sett er det uvær, samt underkjølt 
regn og nedising som har ført til langvarig 
strømbrudd:  
 Ekstremværet «Ole» (2014)  

 Ekstremværet «Hilde» (2013)  

 Ekstremværet «Dagmar» (2011)  

 Langvarig strømbrudd i Steigen 

(2006)  

 Ekstremværet «Gudrun» (2005)  

 Kvandal (2011)  

 Tyskland (2005)  

 Skibotn (1998)  

 Canada (1989)  

 Fardal (1975)  

8.6 Eksisterende tiltak  

 Overordnet beredskapsplan med 

tiltakskort  

 Prioriteringsplan for strømleveranse 

ved strømrasjonering  

 Nødstrømsaggregat -  sykehjem og 

vannverk 

 Beredskapsplan – kraftleverandører  

 Etatvise risikoanalyser og 

beredskapsplaner for lengre bortfal av 

strøm i virksomheter i kommunen  

 6 satelitttelefoner – også plassert på 

Givær, Helligvær og Kjerringsøy 

8.7 Sårbarhetsvurdering  
Bodø kommune har kraftlinjer langs skred- 

og rasutsatte områder, og pga. topografien 

er kraftforsyningen utsatt for alle 

værmessige påkjenninger som opptrer i 

regionen/fylket. Det er imidlertid mindre 

sannsynlig at en værmessig påkjenning vil 

ramme hele kommunen samtidig. Den 

største sårbarheten til kommunen er 
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utendørsanlegget i Hopen, som er sentral 

for forsyningen av Bodø, stor skade på 

dette anlegget anses som en av de største 

risikoene innenfor kraftforsyningen. I tillegg 

har Bodø sentrum svært begrenset 

redundans. Det finnes et mindre kraftverk i 

Heggmoen/Hopen, samt et lite 

småkraftverk på Kjerringøy.  

Kraftforsyningen er en av bærebjelkene i 

samfunnet, og samtlige av alle viktige 

samfunnsoppgaver og -funksjoner er 

kritisk avhengige av et velfungerende 

kraftsystem. Svikt i kraftforsyningen vil ha 

omfattende dominoeffekter og store 

konsekvenser for andre kritiske 

samfunnsfunksjone, ogå for den 

kommunale tjenesteproduksjonen. Størst 

konsekvens vil oppstå i Bodø sentrum som 

er tettest befolket og der det er mest 

industri og aktører med kritiske 

samfunnsfunksjoner.  

Kommunen har satellitt-telefoner og 

nødstrømsaggregat, men det er variabelt 

hvilken kapasitet nødstrømsaggregatene 

og satellitt-telefonene har, samt hvor stort 

drivstofflager kommunen har. Mangel på 

rutiner for testing, opplæring og 

vedlikehold av utstyr, eks. satellitt-

telefoner og nødstrømsaggregat, kan gi 

falsk trygghet. 

Alle virksomheter i det private og 

offentlige, som er kritisk avhengig av 

elektrisitet skal selv ha en egen beredskap 

for å ivareta behovet for nødstrøm for 

egne anlegg og funksjoner.20
 I tillegg kan 

offentlige bygg som skoler, barnehager, 

institusjoner bli kalde, mørklagte og uten 

varmt vann, og kan måtte stenges ev. 

evakueres

 Forsyning av mat 

og medisiner  

Et omfattende strømbrudd vil få store konsekvenser for verdikjeden i 
handelssystemet, eksempelvis drift av lager, distribusjon av matvarer og 
butikkdrift. Flere butikker og apotek kan stå i fare for å måtte stenge. Matvarene 
og medisiner finnes, men utfordringen ligger i å opprettholde eller finne alternative 
løsninger for distribusjon og varehandel (betaling). Det er stor usikkerhet tilknyttet 
hvorvidt kjøpesenter/apotek vil være åpen. Et strømbrudd vil også få 
konsekvenser for både landbruksnæringen (drift og produksjon) og 
sjøoppdrettsnæringen. Sett i forhold til landbruk vil husdyrbesetninger som er 
avhengig av ventilasjon og klimatisering raskt få konsekvenser for dyrehelsen.  
 

 

 

Ivaretakelse av 

behov for husly 

og varme  

I den kalde årstiden vil mange hjem bli kalde, mørklagte og uten varmt vann noe 

som vil medføre behov for evakuering av utsatte grupper og/eller områder. Det 

bygges stadig flere boliger uten alternative varmekilder. I 2000 var det 11000 

husstander i Bodø som ikke hadde alternative varmekilder. Fjernvarme spiller en 

stadig viktigere rolle som energibærer for oppvarming av bygg spesielt i 

byområder. Det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt tredjepart i verdikjeden til 

fjernvarmeanlegg har aggregat for å drifte anleggene. 

 
 Forsyning av 

drivstoff  

Vanskelig tilgang til drivstoff. Kommunen har drivstofflager, men det er usikkert 

hvor mange liter drivstoff som er i beredskap.  

 
 Tilgang til 

elektronisk 

kommunikasjon  

Bortfall av strøm vil etter relativt kort tid føre til svikt i elektronisk kommunikasjon. 

Dette gjelder i hovedsak de minst sentrale og spredtbygde områder. Det er 

knyttet stor usikkerhet til hvor lang back-up basestasjonene har i kommunen, da 

dette er i løpende endring gjennom utbygginger og forbedringsarbeid i telenettet. 

Telenor vil ha mulighet til å respondere med konsekvensreduserende tiltak i 

forhold til den konkrete situasjonen som har oppstått. Tiltak kan være utplassering 

av mobile aggregat eller andre prioriterte tiltak koordinert mot Fylkesmannens 

beredskapsavdeling i forbindelse med en oppstått krisesituasjon.21 

                                                           
20 «Egenberedskap viktig ved strømbrudd» 
(NVE 20.12.15)  

21 Jf. mail fra Telenor.   
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 Forsyning av 

vann og 

avløpshåndtering  

Hendelsen vil kunne medføre frostskader på rør, tanker og pumper  
Vannforsyningen kan vanskeliggjøres for deler av kommunen.    
Mulig for kloakkforurensning.   
 

 Oppfølging av 

særlig sårbar 

gruppe  

Strømbruddet vil føre til at trygghetsalarmer vil slutte å fungere etter kort tid. 
Stadig mer innføring av medisinsktekniske hjelpemidler i hjemmet og 
velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren er økende. Dette i kombinasjon 
med at eldre skal bo lengst mulig hjemme og økt utskriving/redusert innskriving 
fra sykehus for oppfølging og behandling i hjemmet medfører at strømbrudd i stor 
grad vil berøre en stor og sårbar gruppe. Dette medfører krav til oppfølging av 
pasienter som krever livsnødvendig behandling.  
 

 

 

Nødvendige 

helse- og 

omsorgstjenester  

Hendelsen vil i stor grad berøre nødvendige helse- og omsorgstjenester, 
eksempelvis vil medisinsk diagnostikk og behandling vanskeliggjøres. 
Strømbrudd vil også medføre økt bemanning for helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene, med behov for bistand fra frivillige organisasjoner. 
Nordlandssykehuset, legevakten og 6 av 7 sykehjem har nødstrøm.22 Disse vil 
kunne opprettholde tilnærmet ordinær drift, men det antas at strømbruddet vil 
medføre redusert drift på Nordlandssykehuset, eksempelvis vil planlagte 
operasjoner utsettes i en begrenset periode. I tillegg kan det bli behov for å flytte 
enkelte sårbare grupper til sykehjem. Strømbrudd over lengre tid vil kunne få 
omfattende konsekvenser for liv og helse, og behandlingsoppleggene rundt den 
enkelte må sikre at livsnødvendig behandling opprettholdes også ved kortvarige 
strømbrudd, alternativt må de sikres opplegg for rask nok retur til sykehuset. 
Medisinsk diagnostikk og behandling vanskeliggjøres, medisiner som trenger 
kjøling vil stå i fare for å bli ødelagt. Strømbrudd synliggjør sårbarheten av den 
økende digitaliseringen i helsesektoren. 
  

 

 

Nød- og 

redningstjeneste 

Nødnettet vil bare fungere lokalt. Det organisatoriske kan ved et strømbrudd bli 

utfordrende for nød- og redningstjenesten, eks. utkalling av mannskap og ekstra 

mannskap. Nød- og redningstjenesten har god egenberedskap ved strømbrudd, 

og hendelsen vurderes dermed å påvirke nød- og redningstjenesten i liten grad. 

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Langvarig strømbrudd vil involvere mange aktører og ha sektorovergripende 

konsekvenser. Hendelsen vil kreve samordning av krisehåndteringen på lokalt og 

regionalt nivå for koordinering av tiltak og ressurser og utarbeidelse av 

situasjonsoversikter og informasjon. Informasjonsbehovet i befolkningen og 

media vil være stort ved et langvarig strømbrudd og informasjonsberedskapen i 

kommunene kan bli utfordret. I tillegg vil bortfall av mobilnett ha store 

konsekvenser for den kommunale kriseledelsen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 I løpet av 2018 vil alle sykehjemmene i kommunen ha nødstrømsaggregat.  
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8.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  

Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen kan 

inntreffe i løpet av ett år: 1-2 %  

     1 gang i løpet av 

50 til 100 år  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene avhenger av hvilken egenberedskap aktører med viktige samfunnsfunksjoner har, samt hvor lenge 

strømbruddet varer, værforhold og årstid, men også hvilken egenberedskap innbyggerne har (matlager, alternative 

strømkilder som ved etc.) Dersom langvarig bortfall av strøm er sammenfallende med en lengere kuldeperiode kan 

dette raskt bli kritisk for deler av befolkningen.  

Samfunnsverdi Konsekvenstype  Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       Ingen døde  

Skader og sykdom       3-5 med 
lettere/moderate 
skader  

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Middels  

Påkjenninger i 

dagliglivet 

      < 1000 personer 

i 2-7 dager  

Natur og miljø   

  

     Ubetydelige 

konsekvenser   

Økonomi  

  

     5-10 mil   

Kommunal tjenesteproduksjon      Stopp: Mellom 

10-30 dager. 

Redusert: 

Mellom 30-60 

dager.   

Kommunens omdømme   

  

     Alvorlig 

omdømme eller 

fare for dette 

Samlet vurdering av konsekvens:       Store  

Behov for befolkningsvarsling  Innbyggerne må få informasjon om hvilke tiltak de kan iverksette.  

Behov for evakuering  Kommunen må ta hånd om sårbare grupper.  

Usikkerhet  Moderat  Det er moderat usikkerhet tilknyttet konsekvensene og sannsynligheten 

av et langvarig bortfall av strøm.  

Styrbarhet  Middels  Kommunen kan påvirke konsekvensene gjennom risikoreduserende tiltak.  

Overførbarhet  Overførbar til hendeser med bortfal av ekom og perioder med 

strømrasjonering.  

 
 

«Liten usikkerhet»    -      «Moderat usikkerhet»       -    «Stor usikkerhet» 
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8.9 Forslag til risikoreduserende tiltak  

Tiltak  
Beredskapsplaner   Det bør utarbeides en telefonliste over satellittelefonnr. til 

relevante aktører.  
 Manglende testing av utstyr 

(satellittelefoner/nødstrømsaggregat) kan medføre falsk 
trygghet, det anbefales derfor at det utarbeides rutiner for 
test av utstyr som skal ha en funksjon ved strømbrudd.  

 Kommunene bør skaffe oversikt over boliger uten 
alternative varmekilder i egen kommune, samt kartlegge 
sårbare grupper i egen kommune.  

 Nye boliger bør oppfordres til å bli etablert med minimum 
en alternativ varmekilde, i tillegg til strøm. 

 Et forebyggende tiltak vil være å sikre at ethvert kommunalt 
bygg har en mulighet for alternativ oppvarming. 

 Påse at det eksisterer 

batteribank/aggregat/reservestrømløsning i større 

bygninger som kan husere større mengder mennesker 

 
 

Øvelser  Gjennomføre øvelse med relevant scenario  
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 9    Svikt i IKT-infrastruktur     
 

9.1 Beskrivelse av risikoområdet  

Analysen tar utgangspunkt i en hendelse 
tilknyttet et omfattende bortfall av 
kommunale IKT-systemer. Følgende 
forutsetninger ligger til grunn for analysen:  
 

 Varighet på bortfallet: ≤ 72 timer.  
 Bortfallet skjer midt i en normal 

arbeidsuke  
 Hendelsen rammer vesentlige deler av 

IKT-systemene i kommunen, herunder 
Gerica og sak/arkivsystem.  

 
9.2 Årsaker 

Årsaker til svikt i IKT-infrastruktur:  
 

 Kabler kan ødelegges ( graving, 

sprengning, trafikkuhell osv.) 

 Strømforsyningen kan svikte helt eller 

delvis i nettet, det vil da kun være de 

enheter som har generatordrift som har 

mulighet for å være operative. 

 Tekniske svikt, herunder feil med 

programvare, maskinvare 

 Brann på serverrom  

 Cyberangrep  

 Bortfall av ekom 

9.3 Sannsynlighetsvurdering  

En omfattende svikt i IKT-infrastruktur 

antas å ha «Høy sannsynlighet», og 

forventes å inntreffe en gang i løpet av 10-

50 år. Det er stor usikkerhet tilknyttet 

vurderingen.  

9.4 Relevant risiko utenfor kommunens 

geografiske område  

Bortfall av IKT-infrastruktur kan komme 

som en konsekvens av cyberangrep eller 

langvarig bortfall av strøm eller ekom utfor 

kommunens geografiske område .  

9.5 Sammenlignbare hendelser  

Ingen kjente.  

 

9.6 Eksisterende tiltak  

 Analyser IKT sikkerhet i kommunen 

(begrenset og gradert).  

 Helpdesk-  24/7 tjeneste. 

 Databehandleravtaler  

 Daglige back-up rutiner  

 Back-up systemer  

9.7 Sårbarhetsvurdering  

Bodø kommune er, i likhet med andre 

kommuner og offentlige virksomheter, 

svært avhengig av fungerende IT-

systemer, og mye av den kommunale 

tjenesteproduksjonen, samt det 

administrative arbeidet er og blir i stadig 

økende grad digitalisert. Samtidig som 

digitaliseringen øker effektiviteten, bedrer 

velferden og muliggjør innovasjon øker 

digitaliseringen samtidig sårbarheten. 

Verdikjedene i de digitale løsningene blir 

lange og komplekse, og medfører at det er 

utfordrende å ha en fullstendig oversikt 

over sårbarheten, men også hvilke 

konsekvenser et langvarig bortfall av IKT 

infrastruktur vil ha i kommunen.  

Den største sårbarheten et bortfall av IKT-

systemer vil ha for Bodø kommune er den 

kommunale tjenesteproduksjonen. Dersom 

IKT-infrastrukturen faller ut vil 

tjenesteproduksjon på mange områder bli 

direkte berørt, og etter kort tid stoppe helt 

opp. Bortfall av Sak/arkivsystemet i 

kommunen vil umiddelbart medføre 

betydelig ulempe for alle som jobber med 

arkiv/journaloppgaver, saksbehandlere etc. 

De systemene som ligger i skyløsninger vil 

imidlertid kunne nås fra andre lokaliteter. 

Spesielt sårbart er helse- og 

omsorgstjenesten hvor et stadig inntog av 

velferdsteknologi (eRom, LMP, Roomate), 

vil gjøre kommunen særlig sårbar for 

bortfall, noe som etter kort vil kunne føre til 

store konsekvenser for liv og helse.                                        
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Det antas at et omfattende IKT-bortfall vil påvirke og berøre følgende kritiske 

samfunnsfunksjoner:  

 
 

 

Tilgang til 

elektronisk 

kommunikasjon  

Bortfallet av IKT-systemene vil medføre at det kommunale 
telefonsystemet som er basert på IP-telefoni vil falle ut, i likhet med 
internettilgang.  Alt innen telefoni og data er elektronisk, og kan 
dermed slutte å fungere. 

 

 

Forsyning av vann 

og 

avløsphåndtering  

Bortfall IKT-infrsatrukturen vil påvirke forsyning av vann og 
avløpshåndtering. Vann- og avløpshåndteringen er i stor grad 
digitalisert, herunder overvåkings- og styringssystemet tilknyttet 
vannverkene. Spesielt sårbare lokaliteter er pumper, samt 
overvåking- og styringssystemer. En vil ikke kunne få varsling om feil 
ved vannverkene. Dette gjør kommunen spesielt sårbar ved 
sammenfallende hendelser, og kan i verste fall resultere i stopp i 
leveranser.  
 

 Oppfølging av 

særlige sårbare 

grupper  

Bortfall av IKT- infrsatruktur vil i stor grad påvirke/berøre oppfølging 
av særlig sårbare grupper som barnevern og de som mottar 
helsehjelp.  

 

 

Nødvendige helse- 

og 

omsorgstjenester  

Ved et større IKT-brudd vil de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene være en spesiell sårbar tjeneste og 
konsekvensene kan bli svært store. Hendelsen antas å påvirke 
nødvendige helse- og omsorgstjenester i stor grad. Utførelsen av 
helsetjenester vil ikke stoppe opp, men effektiviteten i helsevesenet 
vil bli redusert. Ekom er nødvendig for de fleste tjenestene i 
helsesektoren, eksempelvis tilgang til digitale pasientjournaler, 
medisinsktekniske hjelpemidler og sikker kommunikasjon. Uten 
pasientjournaler vil det være svært vanskelig å opprettholde en 
forsvarlig drift i helse- og omsorgstjenesten.  
Hendelsen vil også medføre økt belastning for hjemmesykepleien da 
de får et større antall pasienter som må følges opp på grunn av et 
stort antall brukere som benytter medisinsk tekniske hjelpemidlene og 
trygghetsalarmer. Bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten er 
stadig økende, noe som vil øke avhengigheten og sårbarheten. 
 

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Hendelsen vil medføre behov for kommunal kriseledelse og 

krisehåndtering. I begynnelsen vil situasjonen være uavklart, og det 

vil være stor usikkerhet om hvor lenge bruddet vil vare. Kommunen 

må sikre alternaitve løsninger for opprettholdelse av daglig drift og 

omfordele personellressurser der det er nødvendig.  
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9.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  

 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen 

kan inntreffe i løpet av ett år:2-10 % 
     1 gang i løpet av 10 til 

50 år.  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av hendelsen avhenger av omfangen og årsaken til svikt i de kommunale IKT-systemene, 

alternative løsninger for kommunal tjenesteproduksjon.  

Samfunnsve

rdi 
Konsekvenstype  Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       Ingen  

Skader og sykdom       6-20 lettere skader  

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Innbyggerne får ikke 
kontakt med kommunen 
og tjenestene  

Påkjenninger i 

dagliglivet 
     Kommunens ansatte 

hindres i å gjøre jobben 

Natur og miljø   

  
     Ubetydelig    

Økonomi  

  
     ≤ 1 mil  

 

Kommunal tjenesteproduksjon       Stopp: Mellom 10-30 

dager. Redusert: 

Mellom 30-60 dager. 

Kommunens omdømme   

  
     Alvorlig omdømme eller 

fare for dette pga. 

manglende kontakt med 

kommunen.  

Samlet vurdering av 

konsekvens:  

     Middels  

Behov for befolkningsvarsling  Nei.  

Behov for evakuering  Nei.  

Usikkerhet  Høy  Lignende hendelser er ikke kjent., det er derfor høy usikkerhet tilknyttet 

konsekvensene.  

Styrbarhet  Middels  Utarbeide effektive defensive tltak for å sikre manuelle rutiner for utførsel av 

viktige oppgaver dersom IT og tele faller ut, nødstrømsagggregat til viktige 

funksjoner. Dialog med leverandør.  

Overførbarhet  Overførbar til bortfall av ekom og strømbrudd.  
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9.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 
 

Tiltak  
Beredskapsplaner   Beredskapsmessige tiltak som bør er at det bør etableres 

manuelle rutiner for utførsel av viktige oppgaver dersom IT 

og tele faller bort.  Forebyggende tiltak kan være å sikre 

nødstrøm til de viktigste funksjoner. I de tilfeller der bortfall 

av IT og tele ikke skyldes bortfall av strømforsyning, er 

forebyggende tiltak og god dialog med leverandører av 

tjenesten om systematiske tiltak for å redusere 

sannsynligheten form bortfall. Utarbeide 

databehandleravtaler for alle våre leverandører inn IKT. 

Bygge redundante løsninger som driftes av nødstrøm, for 

de mest kritiske tjenester, som for helse- og 

omsorgstjenester.  

 Utarbeide konfigurasjonsoversikt over hvordan IKT-

systemene i kommunen holder sammen.  

 Utarbeide beredskapsplan IKT  

 Utarbeide ROS-analyse IKT 

 
 

Øvelser  Gjennomføre øvelse med relevant scenario  
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10   Svikt i vannforsyning     
 

 

10.1 Beskrivelse av uønsket hendelse    

Analysen tar utgangspunkt i en hendelse 
med svikt i hovedvannforsyningen i Bodø 
kommune hvor forurenset drikkevann 
(e.coli) blir sendt ut på nett. E.coli-
utbruddet blir oppdaget ved en 
rutinemessig kontroll.  
 
10.2 Årsaker 
 

Med svikt i vanntilførsel menes her fysisk 

svikt, enten på grunn av teknisk stopp eller 

at vann ikke kan leveres som en følge av 

andre hendelser. Svikt i vannforsyning kan 

komme som en konsekvens av:  

 

 Undertrykk ved spyling av 

vannledninger kan føre til innsug / 

tilbakeslag fra abonnenter. Dette kan 

være innsug eller inn pumping fra 

tanker i bedrifter, gårdsbruk med 

drikkekar og lignende. Slik forurensing 

kan være vanskelig å oppdage. Ved 

innsug kan konsekvensene bli svært 

variable alt etter hva som kommer inn i 

ledningene. En kan ikke se bort fra 

alvorlige følger for liv og helse. Avfall i 

vannkildene blir håndtert med 

avstenging en viss tid. Her kan en 

regne mindre skader.  

 Høydebassengene kan være utsatt for 

forurensning ved fugler, rotter, 

innsekter, støv og lignende kommer inn 

i anleggene.   

 Svikt i vannbehandlingsanlegget ved 

hygieniske barrierer, innbrudd og 

hærverk kan gi forurenset drikkevann.   

 Planlagt og kortvarig bortfall av vannet 

gir få eller ingen konsekvenser. 

Planlagt bortfall blir alltid varslet slik at 

befolkningen kan tappe opp nødvendig 

vann før avstengning.   

 Tilsiktede hendelser – terror eller 

sabotasje 

 Ledningsbrudd   

 Stopp i leveranse pga. kjemisk 

forurensning (da vil ikke vannet kunne 

brukes, kokevarsel hjelper ikke).  

 Vannbrudd av hovedvannledning   
 Strømstans over lengere tid  
 Tomme høydebassenger  

 
10.3 Sannsynlighetsvurdering  
Svikt i vannforsyning med forursenet 

drikkevann antas å ha «Middels 

sannsynlighet», og forventes å inntreffe en 

gang i løpet av 50-100 år. Det er stor 

usikkerhet tilknyttet vurderingen.  

10.4 Relevant risiko utenfor kommunens 
geografiske område  
Kommunen har ingen interkommunale 
vannforsyningssystem, men bortfall av 
strøm eller ekom kan påvirke 
vannforsyningen i kommunen.  
 
10.5 Sammenlignbare hendelser  
Bodø kommune har ikke hatt alvorlig svikt 

i vanntilførselen med unntak av noen få 

tilfeller av E-coli og Intestinale 

enterokokker i drikkevannet som har 

medført varsel om koking.  

 

 Innbrudd i Sørstrupen høydebasseng 
(2018) – mistanke om forurenset 
drikkevann.  

 Skutvik vannverk, Hamarøy kommune 
(2010)- urenset vann sendt ut fra 
renseanlegget  

 Eide vannverk, Hemne kommune 
(2016) - funn av e.coli i råvann og 
nettprøver 

 Vestre Toten kommune (2011) - funn 
av e.coli i Skjelbreia vannverk  

 Walkerton, Canada (2000) - E.coli i 

drikkevannskilde 
 

10.6 Eksisterende tiltak  

 Drikkevannsforskriften  
 Beredskapsplaner (vannverk, Bodø 

kommune, Teksnisk avdeling)   
 VESUV (utbruddsbase)  
 MSIS  
 Hygieniske barrierer i 

vannforsyningssystemer 
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 Kompetansekrav til teknisk 
personell(VVA),  

 Risikobasert tilsyn med produksjon og 
servering av mat (opplæring, 
hygieneregelverk) 

 Reservevannkilde og 
reservedesinfeksjon 

 LABORA må varsles straks slike 
forhold blir oppdaget. De må bemanne 
opp analysekapasiteten og forberede 
vaktordninger. De er nøkkelen til 
lokalisering av forurensningskilden. 

 Regelmessige tverrfaglige 
(tverrsektorielle) øvelser 

 Trenet personell innen VVA, 
helse/teknisk personell.  

 Aggregat – vannverk  
 Døgnkontinuerlig vannvaktordning  
 Alarm og overvåkingssystemer på 

kritiske installasjoner tilknyttet 
hovedvannverket  

 ROS-analyser  
 Vannkvaliteten blir rutinemessig 

kontrollert   
 Nødvann  
 

10.7 Sårbarhetsvurdering  

Bodø kommune har et godt vannsystem 

med høy kvalitet på drikkevannet. Totalt 

leverer Bodø kommune vann til over 

42000 innbyggere i Bodø kommune, i 

tillegg til en rekke sårbare abonnenter som 

Nordlandssykehuset, næringer, skoler og 

sykehjem. Dette forutsetter tilstrekkelige 

vannressurser til drikkevannsformål og at 

vannforsyningssystemet har evne og 

kapasitet til å produsere og transportere 

rent og trygt drikkevann til forbrukerne. 

Kommunen har evne til å levere 

tilstrekkelig mengde drikkevann til 

befolkningen og virksomheter med kritiske 

samfunnnfunksjoner, og 

høydebassengende samt 

hoveddrikkevannskilden har god kapasitet 

til å levere tilstrekkelig mengde drikkevann 

til innbyggerne. Det er imidlertid usikkerhet 

tilknyttet kapasiteten til de andre 

kommunale vannverkene. Kommunen er 

sårbar da den kun har en hovedvannkilde 

og to hoved bearbeidings anlegg for vann 

(der det ene anlegget står for hoved 

leveransen + reservevannkilde). 

Vågøyvannet er reservevannkilde. 

 

Vannforsyningen består av mange 

installasjoner som er kritiske for en sikker 

vannforsyning. Det er utfordrende å sikre 

samtlige av installasjonene 100 % mot 

tilsiktede handlinger.  

 

Forurenset drikkevann er kritisk både for 

befolkningen, matproduksjon, kritiske 

samfunnsfunksjoner og næring, og 

forurenset drikkevann vil få store 

konsekvenser for samfunnet. Hendelsen 

vil imidlertid medføre at tilgangen til vann 

er til stede, men det forutsetter at vannet 

må kokes før det kan benyttes til 

drikkevann. Drikkevannet vil også kunne 

forsyne brann- og redningsvesenet med 

slukkevann, og hendelsen vil ha liten 

betydning for nød- og redningstjenesten. 

En stor andel av kommunens innbyggere 

er mottakere av drikkevannet, og et stort 

antall av innbyggerne vil være utsatt for 

e.colismitte.  

 

 
 Oppfølging av 

sårbar gruppe  

Det antas at hendelsen vil berøre oppfølging av særlig sårbare grupper i 

stor grad. De fleste befolkningen er i utgangspunktet mottagelige for 

e.coli, men spesielt små barn under 10 år, eldre, gravide og deres fostre 

og personer med nedsatt immunsystem er sårbare for bakterien. 

Oppfølging av sårbar gruppe avhengig av type e.coli, hvor mange og 

hvem som blir syke av e.coli bakterien.  

 
 Forsyning av vann 

og 

avløpshåndtering  

Det vil være tilgang på vann til hygieniske og sanitære forhold, men 
vannet må kokes for at det skal kunne benyttes som drikkevann. 
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Nødvendige helse- 

og 

omsorgstjenester  

Bortfall av rent drikkevann kan bli problematisk i institusjoner som 

sykehus og sykehjem. Det er svært viktig at disse sårbare abonnentene 

blir varslet. At forurenset drikkevann har vært distribuert på nettet i en 

begrenset periode kan medføre stor pågang på lokalt helsevesen, da en 

andel av befolkingen vil være bekymret for at de er blitt smittet.  

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Hendelsen vil medføre at deler eller helse kriseledelsen blir etablert. 

Kommunen vil ha oppgaver i forhold til varsling av abonnenter, avventing 

av prøveresultater (vannprøvene) og hendelsen antas å medføre stort 

informasjonsbehov i befolkningen, internt i kommunen og media.   
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10.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen    

 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  

Beskrivelse  

Sannsynligheten for at hendelsen 

kan inntreffe i løpet av ett år:1-2 % 

     En gang i løpet 

av 50 til 100 år.  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene avhenger av årsaken til hendelsen, hvorvidt og hva vannet blir forurenset av (forurensnigsgraden), 

samt hvor lenge forurenset drikkevann har blitt distribuert på nett.   

Samfunnsverdi Konsekvenstype  Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       1-2 døde     

Skader og sykdom       20-100 syke   

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Høy 

Påkjenninger i 

dagliglivet 

     > 1000 i 2-7 

dager  

Natur og miljø   

  

     Ingen  

Økonomi  

  

     1 til 5 mil. 

Kommunal tjenesteproduksjon  

 

     Stopp 1-5 dager.  

Redusert 1-15 

dager 

Kommunens omdømme   

  

     Alvorlig 
omdømme eller 
fare for dette, 
ved forurensning 
av drikkevann.  

Samlet vurdering av konsekvens:       Store  

Behov for befolkningsvarsling  Varsling av abonnenter og varsel om koking av vannet.  

Behov for evakuering  Nei  

Usikkerhet  Middels   Usikkerheten er tilknyttet hendelsesforløpet og hvor aggressivt e.colien er.  

Styrbarhet  Middels  Vanskelig å sikre det totale vannforsyningssystemet 100 %, men gode 

varslingsrutiner vi   

Overførbarhet  Svikt i styringssystemene for vannforsyning og lengre vannrasjonering.  
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10.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Tiltak  
Generelle tiltak   Det er viktig med jevnlig kontroll av renseanlegg, 

høydebassenger og nedbørsfelt. Sette krav om 

tilbakeslagsventiler og brutt vannspeil for sprinkelanlegg, 

bedrifter og gårdsbruk må gjennomføres. Tvangstiltak kan 

bli nødvendig.   

 Beredskapsmessige tiltak er å ha en plan for utkjøring av 

vann.   

 Sørge for minimal tilgang til anleggene for uvedkommende  

 Bedrifter som kan utgjøre en fare for tilbakeslag må 

kartlegges og få krav om tiltak.  

 I nedbørsfeltet er det satt opp skilt der en ber turgåere om 

å varsle dersom de ser noe mistenkelig.   

 Må bestrebe å ha vann i ledningsnettet under spyling og 

reparasjon. Hvis mulig, stenge av dammer dra 

drikkevannet i tilstrekkelig tid ved forurensning i vannet 

eller nedbørsfeltet.  

 Sørge for å ha tilgjengelig strømaggregater.  

 Ha tilstrekkelig reservedeler på lager til reparasjon  

 Ha kontroll / inspeksjoner / oppgradere reservevannkilden 

 Sørge for å ha god bassengfylling til enhver tid. 

 Ha god overvåkning og gode alarmsystemer som sikrer 

anleggene mot uvedkomne 

 

Øvelser  Realistiske øvelser som involverer flere fagmiljøer er viktig for 
å begrense skadevirkninger når en hendelse oppstår 
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[TILSIKTEDE HENDELSER] 

 

 11   Terrorangrep  
 
 

11.1 Beskrivelse av uønsket hendelse    

Analysen tar utgangspunkt i et terrorangrep 

i Bodø sentrum, hvor to terrorister starter et 

koordinert angrep mot to forskjellige mål i 

Bodø sentrum. Følgende forutsetninger 

ligger til grunn for analysen:  

 

 Angrep 1.  Bil kjører inn i større 

folkemengde før terroristene begynner 

å skyte. 

 Angrep 2. Eksplosiver rettet mot 

samfunnskritisk (kommunalt) bygg.  

 Terroristene blir skutt etter to timer. 

 Terrorangrepene utføres av ekstreme 

islamister.  

 

11.2 Årsaker   

I Sikkerhetsloven defineres 
terrorhandlinger som handlinger med 
ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av 
makt eller vold mot personer og eiendom 
for å oppnå politiske, religiøse eller 
ideologiske mål. 23

 Et sentralt kjennetegn 
ved terrorhandlinger er at de skaper frykt i 
befolkning for å oppnå målene. Ekstreme 
islamister, herunder IS24, representerer den 
største og mest sannsynlige terrortrusselen 
mot Norge.25

  

Norge anses som et legitimt, men ikke 

prioritert mål blant både al-Qaida og IS. IS 

oppfordrer sympatisører til å gjennomføre 

angrep på egen hånd mot mål med få eller 

ingen sikringstiltak. Det mest sannsynlige 

scenarioet «vil være lite komplekst angrep, 

dvs. angrep utført av en til to personer som 

kan anvende stikkvåpen, kjøretøyer eller 

enkle eksplosive innretninger.»26  

 

Gjerningspersonene bak terroraksjonene i 

Europa de siste årene har en del fellestrekk 

med de som radikaliseres i Norge; det er 

multietniske menn med lav utdannelse og 

                                                           
23 Sikkerhetsloven § 131.   
24 IS er forkortelse for Den islamske staten.   
25 "Trusselvurdering 2018" (PST)   

løs tilknytning til arbeidslivet. I tillegg har 

mange kriminell bakgrunn og en 

voldshistorikk. I tillegg til ekstreme 

islamister kan venstreekstreme og 

høyreekstreme gjennomføre terrorangrep i 

Norge, jf. 22. juli. Trusselen fra 

høyreekstreme miljøer er økende. 

 

PST oppfordrer norske offentlige 

virksomheter til å ta høyde for at 

terrorangrep kan skje.27   

 

11.3 Trusselvurdering  

Basert på PSTs trusselvurdering (2018) 

anses det som «mulig» at et terrorangrep 

kan skje i Norge, det betyr at det er like 

sannsynlig som usannsynlig å forvente at 

hendelsen skjer. At terrorangrep blir 

vurdert som mulig, tilsvarer middels 

sannsynlighet i «ROS Bodø».  

 

Det er knyttet høy usikkerhet til vurderingen 

av sannsynligheten, da trusselbildet er 

dynamisk og både intensjon, kapasitet og 

trusselen kan endre seg raskt.  

 

11.4 Relevant risiko utenfor kommunens 
geografiske område  
Terrorhendelser utenfor kommunens 

geografiske område kan få betydning for 

Bodøsamfunnet dersom noen av 

kommunens innbyggere er direkte eller 

indirekte berørt av hendelsen, jf. 22. juli 

2011 som hadde virkninger på Bodø og 

hele landet. Terrorangrep i andre land kan 

også ha konsekvenser for 

samfunnssikkerheten i landet, og også 

Bodø.  

 

11.5 Sammenlignbare hendelser  
 Terrortrussel mot Norge sommeren 

2014  

26 Ibid.  
27 Ibid.  

https://www.pst.no/trusselvurdering-2018/
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 Terrorangrepene (Regjeringskvartalet 

og Utøya) 22. juli 2011 

 Terrorangrep Manchester Arena 3. juni 

2017  

 Terrorangrep Nice  14. juli 2016  

 Terrorangrep Brussel internasjonale 

lufthavn og mrtrostasjonen – 22. mars 

2016  

 Terrorangrep Paris – 13. november 

2015  

 

11.6 Eksisterende tiltak  

 Åpne trusselvurderinger (PST, NSM 

og E-tjenesten)  

 Overordnet beredskapsplan  

 Nasjonal prosedyre – Nødetatenes 

samvirke ved pågående livstruende 

vold (PLIVO prosedyre)  

 Psykososialt kriseteam  

 Veileder i terrorsikring 

 Terrorsikring – en veiledning i sikrings- 

og beredskapstiltak mot tilsiktede 

uønskede handlinger (NSM, POS og 

PST 2015)   

 Politiråd 

 

11.7 Sårbarhetsvurdering 

Sammenlignet med de andre kommunene i 

fylket er det en del faktorer som gjør 

terrortrussel mer sannsynlig i Bodø enn de 

andre kommunene i fylket. Bodø kommune 

er fylkeshovedstad, lokalisering av 

SAMLOK av nødetatene (ALbertmyra), har 

høy befolkningstetthet og er i tillegg en 

forsvars by. Bodø hovedflystasjon er 

lokalisert bare 1 km fra Bodø sentrum og er 

i dag Norges største militære flybase, i 

tillegg ligger sentrale trafikkknutepunkter 

for personer og gods tilknyttet jernbane, 

veitrafikk, luftfart og skipsfart i nær 

beliggenhet til sentrum. Det er kun 

lufthavnen som har kontroll eller 

begrensning i adgang til offentlige 

kommunikasjonsårer. Personer som 

ønsker å ramme mål i kommunen kan 

derfor lett gjøre anslag mot 

infrastrukturene.  

 

Relevante terrormål i Bodø kommune:  

 Store arrangementer  

 Kritisk infrastruktur som vannverk, 

kraftforsyning, jernbane, bruer, fly.  

 Kritiske/viktige bygg som Rådhuset, 

Nordlandssykehuset, Albertmyra, 

andre offentlige bygg etc.. 

 Myndighetspersoner eks. politikere 

eller andre offentlige 

myndighetspersoner.  

 

Hendelsen antas å påvirke følgende kritiske samfunnsfunksjoner:  

 

 

Nødvendige helse- 

og omsorgstjenester  
Mange skadde og drepte vil utfordre helse- og omsorgstjenesten, og 

både legevakt og Nordlandssykehuset vil få et betydelig trykk. 

Katastrofealarmen vil gå ved Nordlandssykehuset, og det store antallet 

skadde vil utfordre kapasiteten ved sykehuset. Avhengig av 

skadeomfanget til pasientene kan det bli behov for å sende noen 

pasienter til andre sykehus. Behandling av det store antallet skadde kan 

medføre behov for prioritering av pasientgrupper med den konsekvens at 

enkelte pasientgrupper må vente på behandling. Kommunen har ansvar 

for å følge opp etterlatte, overlevende og pårørende. Kommunens 

psykososiale team vil ha en viktig rolle i oppfølgingen av de berørte; både 

pårørende og fysisk uskadde. Hendelsen kan medføre at flere berørte 

påføres traumastiske utfordringer, noe som vil medføre behov for lengre 

oppfølging i helsevesenet og fravær fra jobb, skole etc.   

 

 

Nød- og 

redningstjeneste 
Hendelsen vil i stor grad påvirke og utfordre nød- og redningstjenesten. 

Alle nødetatene vil raskt være mobilisert med store styrker på 

skadestedet. Den daglige beredskapen er noe sårbar, både i form av 

Salten Brann IKS og AMK er dimensjonert og forberedt på å håndtere 

hendelser med noen få personer involvert. Nødetatenes håndtering av 

hendelsen faller inn under «Nødetatenes samvirke ved livstruende vold - 

PLIVO-prosedyren». Politiet vil sette stab under hendelsen, og politiets 

operasjonsleder vil ha det overordnede ansvaret for ledelsen i aksjonen, 
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mens politiets innsatsleder har den operative ledelsen på 

innsatsområdet. Politiets oppgaver vil i aksjonsfasens første fase være å 

få raskest mulig kontroll på gjerningspersonene. Situasjonen vil være 

uavklart i lang tid, både med tanke på å identifisere gjerningspersonene 

samt taktisk etterforskning. Innsatspersonell fra brann og helse (AMK) 

deltar også i aksjonen, og har som hovedoppgave å sikre liv og helse. 

Nordland Sivilforsvarsdistrikt må være forberedt på å imøtekomme 

anmodninger fra politi og andre nødetater om bistand til eksempelvis 

førstehjelp og evakuering. Avhengig av hendelsesforløpet kan politiet be 

om bistand fra Forsvaret. Nødnett og samlokalisering av nødetatene på 

Albertmyra vil bidra til god samhandling, struktur og kommunikasjon 

mellom nødetatene.  

 Tilgang til elektronisk 

kommunikasjon  
Midlertidige begrensninger (kortvarig nedetid i det lokale mobilnettet) 

pga. overbelastning da mange bruker nettet samtidig. Telenor kan øke 

mobilkapasiteten i forhold til behovet i området.   

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Hendelsen vil være en nasjonal hendelse koordinert av Justis- og 
beredskapsdepartementet. Hendelsen vil kreve en samordnet innsats fra 
ulike aktører, hvor også Bodø kommune vil ha en sentral rolle. Blant 
annet må kommunen være forberedt på å stille med representanter i 
politiets stab, samt bistå med psykososialt kriseteam, etablering og drift 
av Evakuerte og pårørendesenter, støtte nødetatene og 
innsatspersonellet, gi støtte og omsorg til de involverte og tjenester fra 
tekniske etater. Den uroen og frykten hendelsen vil skape i befolkningen 
krever effektiv og samordnet krisekommunikasjon. Befolkningen vil ha et 
akutt behov for informasjon, og spørsmål om ansvar, hva som skjer, hva 
myndighetene gjør og hvordan de som enkeltpersoner skal forholde seg 
vil gjøre seg gjeldende. Tydelig, tilgjengelig, åpen, samordnet og 
etterrettelig informasjon vil bli viktig. Mediatrykket fra både lokal, nasjonal 
og internasjonal presse mot kommunen og andre beredskapsaktører vil 
være betydelig. Håndtering av hendelsen vil prege kommunen i lang tid 
etter akuttfasen, både i forhold til oppfølging av pårørende og 
overlevende, men også i forhold til å ivareta gjenoppbyggingen; komme 
tilbake til normalen. Kommunen vil ha behov for å samarbeide med 
frivillige organisasjoner for å løse sine oppgaver, spesielt innenfor den 
helsefaglige oppfølgingen. I etterkant av hendelsen vil kommunen følge 
opp og delta i aktiviteter tilknyttet offisielle minnesermonier. 
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11. 8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  

Beskrivelse  

«Mulig»       Like sannsynlig 

som usannsynlig  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av et terrorangrep avhenger blant annet av hvor koordinert, strukturert og planlagt 

angrepet er, hvilket kritisk bygg som blir angrepet, hvordan de berørte reagerer, samt hvor raskt nød- og 

redningstjenesten er i stand til å mobilisere. 

Samfunnsve

rdi 

Konsekvenstyp

e  

Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       10 døde. Svært 

mange 

savnet/ikke gjort 

rede for.   

Skader og 

sykdom  

     Mer enn 20 

alvorlig skadde 

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Svært stor 
psykososial 
påkjenning.   

Påkjenninger i 

dagliglivet 

     200-1000 

personer i 2-7 

dager 

Natur og miljø   

  

     Ikke relevant  

Økonomi  

  

     5 til 10 mil   

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Stopp 5-10 

dager/redusert 

15-30 dager. 

Kommunens omdømme   

  

     Ikke relevant  

Samlet vurdering av 

konsekvens:  

     Store  

Behov for befolkningsvarsling  Ja.   

Behov for evakuering  Hendelsen medfører behov for evakuerings- og pårørendesenter.  

Usikkerhet  Høy Det er stor usikkerhet tilknyttet hendelsesforløpet.  
 

Styrbarhet  Lav  Kommunen kan i liten grad påvirke selve hendelsen, men kan påvirke 
krisehåndteringa eks. gjennom informasjon og støtte til pårørende, 
berørte etc.  

Overførbarhet  Hendelsen er overførbar til andre PLIVO-hendelser som kan oppstå i 

kommunen.  
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12.9 Forslag til risikoreduserende tiltak  

Tiltak    
Beredskapsplanverk   Kommunene må samordne beredskapsplanverk med nødetatene.  

 Forbered tiltak som kan iverksettes ved en skjerpet trussel (eks. 
adgangskontroll)  

 Etablere samarbeidsavtale med frivillige organisasjoner  
 

Fysisk sikring   Kommunene bør gjennomføre en sikringsrisikoanalyse av 
virksomheten for å kartlegge hvilke verdier som må beskyttes, 
hvilke trusler kommunen kan være utsatt for og hvilke sårbarheter 
som kan utnyttes.  

 Gjennomgå og vurdere om den nåværende fysiske sikringen til 
viktige kommunale bygg er tilfredsstillende i forhold til å beskytte 
informasjon, objekt og personell.  

 Kommunene bør vurdere og identifisere mulige sikringstiltak til 
kommunale bygg, samt vurdere fysiske hindringer på områder hvor 
det oppholder seg større ansamlinger av folk.  

 
Øvelse   Test beredskapsplanverk og sikringstiltakene gjennom øvelse.  

 Eks. mottak av terrortrusler, bombetrusler, truende personer  

Prosedyre   Utarbeide prosedyre for planlegging av store arrangement og 
begivenheter 
- Tenke terrorsikring i en tidlig fase ved planlegging av store 

arrangment og begivenheter. Etterretningsinformasjon må 
innhentes tidlig og forebyggende tiltak må iverksettes for å 
unngå eller redusere muligheten for en slik hendelse.  

 Det samme gjelder planlegging av offentlige områder være seg 

nye bygg eller større renoveringer av bygg. Innarbeidelse av 

dekning for nødnett er også essensielt for å sikre 

nødkommunikasjon. Å planlegge terrorsikring i en tidlig fase vil i 

større grad bidra til å forebygge hendelser av en slik karakter enn 

å måtte implementere tiltak i etterkant.  Etterfølgende tiltak kan 

være vanskelig å gjennomføre og være fordyrende for 

objekteiere. Et annet eksempel er at det planlegges for muligheter 

til fysisk adgangskontroll hvis nytt trusselbildet tilsier behov for 

dette. Byplanleggere må ha fokus på fysisk sikring rundt definerte 

områder eller bygg som ivaretar både informasjon, sikkerhet for 

de ansatte samt befolkningen. 

 

 Begrepet "Designing out crime", der sikkerhet, arkitektur og 

estetikk ligger til grunn i planleggingen bør være med i en tidlig 

fase i planarbeidet. Det finnes publikasjoner som beskriver dette 

på en god måte. 
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12   PLIVO i utdanningsinstitusjon  
 

 

12.1 Beskrivelse av risikoområdet 
 

Voldshandlinger i skoler, herunder 

skoleskyting, knivangrep eller trussel om 

skoleskyting, er hendelser som kan få 

store og alvorlige konsekvenser for 

kommunen og befolkningen. Skoleskyting 

har først og fremst blitt ansett som et 

amerikansk fenomen, men har også i de 

senere år forekommet hyppigere i Europa. 

I Norge har det ikke vært alvorlige 

uønskede hendelser i skoler, men en 

rekke trusler dukker med jevne mellomrom 

opp også mot skoler i Nordland og Bodø. 

ROS-analysen tar utgangspunkt i en 

alvorlig voldshendelse – herunder skyting 

– på en av grunnskolene i Bodø 

kommune. Til grunn for analysen ligger 

følgende forutsetninger: i et storfriminutt 

kjører en bil kjører i stor fart inn i en 

skolegård full av elever, deretter løsner 

gjerningspersonen skudd mot elever og 

lærere både i skolegården og inne på 

skolen.   

 

12.2 Årsaker 
 

De fleste alvorlige uønskede hendelsene i 

skoler, herunder skoleskyting, er 

hevnmotivert og ses i sammenheng med 

tidligere eller nåværende mobbing, 

utestengelse e.l. på skolen. Skolen er et 

bevisst åsted som gjerningspersonen har 

eller tidligere har hatt et forhold til, og 

skolen representerer ofte både samfunnet 

og det fellesskapet som 

gjerningspersonen føler seg avvist av.  

Tilsvarende uønskede hendelser i skoler 

kan også komme som et resultat av andre 

tilsiktede hendelser som terror, 

barnefordelingssaker, psykiske syke e.l.  

Fellestrekk ved skoleskytingshendelser:  

                                                           
28 "Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland" 

(DSB 2015)   
29 
https://statistikk.siu.no/details?country=0&county=0

 Handlingene utføres ofte alene av 

unge menn.  

 Er nøye planlagte og ofte meddelt på 

forhånd.  

 Er et uttrykk for frustrasjon, skuffelse, 

hat og sinne. 

 Innebærer ofte både mord og 

selvmord.  

 

12.3 Trusselvurdering  
 

DSB vurderer at forutsetningene for denne 

type hendelse er tilstede i det norske 

samfunnet.28 Det vurderes som «Mulig» at 

hendelsen kan inntreffe, herunder forstått 

som like sannsynlig som usannsynlig at 

hendelsen inntreffer. Dette tilsvarer 

«Middels» sannsynlighet i «ROS Bodø». 

Det er høy usikkerhet tilknyttet 

vurderingen basert på at trusselen kan 

endre seg raskt.  

 

12.4 Relevant risiko utenfor kommunens 

geografiske område  
 

En tilsvarende hendelse andre steder i 

landet eller i utlandet kan påvirke Bodø 

dersom det er elever, lærlinger eller 

studenter fra Bodø på den aktuelle skolen. 

I 2017 var det 6859 elever, lærlinger og 

studenter fra Norge i utlandet, de fleste av 

disse hadde studieoppholdet sitt i 

Storbritannia, Australia, USA, Danmark og 

Polen.29 Alvorlige skolehendelser i 

utlandet vil, avhengig av art og omfangen 

av hendelsen, kunne medføre behov for 

krisehåndtering og oppfølging av berørte 

og pårørende i Bodø kommune, jf. Utøya 

2011.  

 

12.5 Sammenlignbare hendelser  
 

&level=0&institution=0&portfolio=0&program=0&fro
m=0&to=2018&&dimension=&bookmark=MobilityOu
tgoing&freetext=&tableVar=Any&rowVar=Country&c
olumnVar=Year  

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2016/Tema/NRB2015skoleskytingNordland/
http://www.dsbinfo.no/DSBno/2016/Tema/NRB2015skoleskytingNordland/
https://statistikk.siu.no/details?country=0&county=0&level=0&institution=0&portfolio=0&program=0&from=0&to=2018&&dimension=&bookmark=MobilityOutgoing&freetext=&tableVar=Any&rowVar=Country&columnVar=Year
https://statistikk.siu.no/details?country=0&county=0&level=0&institution=0&portfolio=0&program=0&from=0&to=2018&&dimension=&bookmark=MobilityOutgoing&freetext=&tableVar=Any&rowVar=Country&columnVar=Year
https://statistikk.siu.no/details?country=0&county=0&level=0&institution=0&portfolio=0&program=0&from=0&to=2018&&dimension=&bookmark=MobilityOutgoing&freetext=&tableVar=Any&rowVar=Country&columnVar=Year
https://statistikk.siu.no/details?country=0&county=0&level=0&institution=0&portfolio=0&program=0&from=0&to=2018&&dimension=&bookmark=MobilityOutgoing&freetext=&tableVar=Any&rowVar=Country&columnVar=Year
https://statistikk.siu.no/details?country=0&county=0&level=0&institution=0&portfolio=0&program=0&from=0&to=2018&&dimension=&bookmark=MobilityOutgoing&freetext=&tableVar=Any&rowVar=Country&columnVar=Year
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 Skolemassakren på Stoneman 
Douglas High School (2018). 17 
personer drept.  

 Skoleangrepet i Peshawar, Pakistan 
(2014) – 132 skoleelever drept.   

 Skolemassakren på barneskolen 
Sandy Hook Elementary School 
(2012) – 26 personer drept.  

 Virginia Tech-massakren, USA (2007) 
- 32 mennesker drept.  

 Kanebogen barneskole, Harstad 
(2009) – 9 år elev tok med seg en 
enkeltløpet hagle, patronbelte med 
skarpeskudd til skolen. Et skudd ble 
avfyrt. Ingen ble skadet. Årsaken: 
konflikt med en eldre elev.  

 

12.6 Eksisterende tiltak  
 

 Alvorlige hendelser i barnehager og 

utdanningsinstitusjoner (Udir)  

 SLT koordinator i kommunen 

(underlagt barnevernet)  

 Beredskapsplaner skoler med 

tiltakskort mot PLIVO i skoler.  

 Strenge våpenlover i Norge  

 Psykososialt kriseteam  

 PLIVO politiet – prosedyre  

 Samarbeidsavtale med Bodø Røde 

Kors  

 Bodø kommune har et nært 

samarbeid med Salten politidistrikt 

angående trusselbildet i skoler. 

 

12.7 Sårbarhetsvurdering  

 

I 2017 var det totalt 6153 elever på 

grunnskolen i Bodø kommune, hvorav 

6069 av disse var tilknyttet de kommunale 

grunnskoler. I gjennomsnitt var det ca. 264 

elver pr. kommunale grunnskole. De fleste 

skolene har mangler i forhold til fysiske 

sikringstiltak, og få skoler har 

varslingssystemer.  

Alle nødetatene vil raskt være mobilisert 

med store styrker på skadestedet. Det er 

en styrke at nødetatene er samlokalisert 

på Albertmyra, noe som vil medføre bedre 

utnyttelse av ressursene, samt styrke 

samhandlingen mellom nødetatene.  

I forhold til politiets innsatstid er det 

Kjerringøy skole og Misvær skole som er 

de mest sårbare skolene, da de befinner 

seg i overkant av 40 km (+ ferge) og 60 

km unna sentrum, noe som medfører 

betydeligere lengre innsatstid enn de 

sentrumsnære skolene. Dessverre er det 

de senere år registrert flere alvorlige 

handlinger utført av personer i psykisk 

ubalanse og det er knyttet bekymring og 

usikkerhet til hvilke konsekvenser 

endringene i psykiatriloven vil ha.  

Det store antallet alvorlige skadde vil være 

en utfordring for Nordlanssykehuset. Den 

daglige beredskapen er noe sårbar, både i 

form av Salten Brann IKS og AMK er 

dimensjonert og forberedt på å håndtere 

hendelser med noen få personer involvert.  

Kommunen må være forberedt på å bistå 

med evakuering av elever, personell og 

varsle pårørende. Andre relevante 

oppgaver for kommunen; opprette og drifte 

evakuerte og pårørendesenter, 

psykososial omsorg og støtte, transport 

eks. hjemkjøring av elever, vakthold og 

forpleining av evakuerte. 

Informasjonsapparatet i kommunen vil bli 

utfordret ved at både pårørende, presse 

og andre vil ta kontakt med kommunen for 

informasjon. Hendelsen vil skape frykt og 

og utrygghet i skole og barnehage, noe 

som kan gjøre det utfordrende for 

kommunen å komme tilbake til 

normalsituasjon.  

Det antas at følgende kritiske 

samfunnsfunksjoner vil bli berørt og 

utfordret ved denne type hendelse: 
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Oppfølging av 

sårbare grupper  

 

Ettersom hendelsen skjer på en grunnskole med i snitt 264 elever vil 

behovet for oppfølging være stort for en stor sårbar gruppe. De fleste 

skolene i kommunen har også et stort antall 

fremmedspråklige/flyktninger/asylsøkere som basert på tidligere 

opplevelser kan være spesielt sårbare ved denne type hendelser. 

Oppfølgingen av traumatiserte og berørte elever kan bli langvarig, og kreve 

samarbeid med frivillige organisasjoner, skole, psykososialt kriseteam, 

skolehelsetjenesten (helsesøster) og ev. flyktningkontoret. 

  

Nødvendige helse- 

og 

omsorgstjenester  

 

Kommunens helse- og omsorgstjenester vil få en krevende oppgave med å 

håndtere de mange fysisk og psykisk skadde, pårørende og berørte. 

Hendelsen vil medføre at katastrofealarmen på sykehuset og på Bodø 

legevakt går. Det kan bli behov for å kalle inn fastleger etc. På skadestedet 

vil det bli gjennomført triage, og de alvorlige skadde vil bli fraktet til 

Nordlandssykehuset HF, mens Bodø legevakt vil ta hånd om de mindre 

alvorlige skadde. Avhengig av kapasiteten til sykehuset og omfanget og 

alvorlighetsgraden av skadene kan det bli behov for å sende pasienter til 

andre sykehus.  

 

Nød- og 

redningstjeneste  

 

Hendelsen vil håndteres i henhold til den nasjonale prosedyren – 

Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold – PLIVO. Åstedet 

(innsatsområdet) vil bli delt i tre ulike risikosoner, hvor området med størst 

risiko – herunder HOT sone er det området hvor det anses somsannsynlig 

at gjerningspersonen oppholder seg. Her er det kun politiet som kan 

oppholde seg. Hendelsen vil utfordre nød- og redningstjenesten, og politiet 

vil ha omfattende oppgaver i forhold til taktisk og teknisk etterforskning, 

mottakssenter, pårørendeoppfølging etc.  

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

 

Hendelen vil påvirke flere sektorer i kommunen, og kreve kommunal 
krisehåndtering. Hendelsen fører til stort press på kommunens kriseledelse 
fra pårørende, media og egne ansatte. Hendelsen vil raskt få internasjonal 
interesse. I den første tiden etter hendelsen vil det oppstå et 
«informasjonsvakuum» med stort informasjonsbehov. Hendelsen vil 
medføre behov for opprettelse og drift av evakuerte- og pårørendesenter, 
psykososialt kriseteam og samordning og god koordinering mellom 
kommunen, samtlige av skolene i kommunen, nødetatene, frivillige 
organisasjoner, men også Fylkesmannen, jf. samordningsansvaret til 
kommunen ved uønskede hendelser. I etterkant av hendelsen vil 
kommunen følge opp og delta i aktiviteter tilknyttet offisielle 
minnesermonier. 
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12.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen 

 

Trusselvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  
Beskrivelse  

«Mulig»      Like sannsynlig som 

usannsynlig.  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av en alvorlig PLIVO hendelse i skoler avhenger av en rekke forhold, herunder politiets innsatstid, fysiske 

utforming av skolen (rømmingsmuligheter, varslingssystemer), beredskapstiltakene i skolene, hvor lang tid det tar før 

gjerningspersonen blir tatt, kapasiteten til gjerningspersonen, skuddhold etc.  

 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Beskrivelse  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       7 drepte, 14 skadde  

Skader og sykdom       40 utvikler 

posttraumatisk 

stressyndrom.  

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Sterke reaksjoner, 

sinne og bekymring i 

befolkningen.  

Påkjenninger i 

dagliglivet 
     200-1000 personer i 2-7 

dager 

Natur og miljø   

  
     Ikke relevant  

Økonomi  

  
     Ombyggingskostander 

for skolen.  

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

Redusert 15-30 dager.  

Kommunens omdømme   

  
     Omdømme avhenger 

av hva kommunen har 

gjort for å forbygge 

hendelsen.   

Samlet vurdering av konsekvens:       Store   

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen medfører behov for befolkningsvarsling.  

Behov for evakuering  Kan bli behov for evakuering av nærområdet til skolen, i tillegg vil skolen 

(elever/lærer) bli evakuert.  

Usikkerhet  Høy  Høy usikkerhet tilknyttet hendelsesforløpet.   

Styrbarhet  Middels  Kommunen kan i liten grad påvirke selve hendelsen, men kan påvirke 

krisehåndteringa eks. gjennom informasjon og støtte til pårørende, berørte etc, 

fysiske sikringstiltak i skolene.  

Overførbarhet  Analysen er til en viss grad overførbar til andre type lignende (PLIVO) hendelser  

rettet andre kommunale institusjoner/bygg.  
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12.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Tiltak 

Forebygging   Handlingsplan mot mobbing i skolene.  
 Tilsyn – miljørettet helsevern med fokus på beredskap i skolene  
 Meldingstjeneste for å kunne si ifra om kritikkverdige forhold på 

skolene. Tilpasset barn og foreldre.  
 Kommunen bør vurdere å etablere et trusselhåndteringsteam for å 

behandle, evaluere og treffe tiltak ved trusselsituasjoner 
 Ta hensyn til denne type hendelse ved utforming av skoler, men 

også andre kommunale bygg.  
 Utarbeide  

 
Beredskap   Se på rutiner og verktøy for varsling til pårørende og ansatte ved 

krisesituasjoner. 

 Kommunens skoleledelse på alle nivå må ha eierskap til skolenes 

planverk hva gjelder hendelser definert som PLIVO. Eierforhold 

skapes ved scenariobevissthet, bidrag i planlegging, deltagelse på 

øvelser, samt oppfølgning og revisjon av planverket.  

 

Beredskaps-

planverk  

 Politiet ønsker til enhver tid å ha oppdaterte planverk på skolene slik 

at operasjonssentralen og styrkene raskest mulig får oversikt over 

nødvendig informasjon, og kan på best mulig måte planlegge den 

operative innsatsen ved en hendelse. Det handler om å gjøre 

responstiden så kort som mulig slik at skadeomfanget reduseres og 

konsekvensene minimeres. 

 Kommunikasjonen rundt samhandlingsstrukturen vedrørende 

planverk bør foregå mellom kontaktpunkt i kommunen og 

kontaktpunkt i politiet. Dette vil på mange måter effektivisere 

samhandlingen slik at både kommune og politi forholder seg til et 

kontaktpunkt for informasjonsdeling. Dette vil etter vår mening bidra 

til en mer ansvarliggjøring av arbeidet med planverket samt en bedre 

kontroll på f.eks. revisjoner. 
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13   Masseankomst av flyktninger  
 

13.1 Beskrivelse av risikoområdet  

Sensommeren og høsten opplevde Norge 

og resten av Europa en ekstrem økning i 

antall ankomster av asylsøkere. For 

Norges del var antallet rundt tre ganger 

høyere enn gjeldende prognose. Analysen 

tar utgangspunkt i en situasjon der 

tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere 

til landet og kommunen er på et høyere nivå 

enn i 2015, og følgende forutsetninger 

ligger til grunn for analysen: 

 Ekstraordinær tilstrømning av 

flyktninger i løpet av kort tid.   

 Situasjonen har en varighet på 20 uker 

og i snitt må flere enn 70 flyktninger 

bosettes midlertidig eller fast i Bodø 

kommune pr. uke. 30 

 En stor overvekt av flyktningene er 

enslige mindreårige asylsøkere (EMA).   

13.2 Årsaker  

Årsaken til masseankomst av flyktninger og 

asylsøkere er internasjonale hendelser og 

utvikling. Masseankomst av flyktninger og 

asylsøkere kan komme som en 

konsekvens av naturhendelser, vann- og 

matmangel, politisk uro og kriminalitet. I 

2018 var 68,5 millioner mennesker på flukt, 

over 28,5 milioner av disse flyktet over en 

landegrense. 31  I tillegg kan nasjonale 

politiske beslutninger innen asylpolitikken 

kan påvirke.   
 
13.3 Sannsynlighetsvurdering  

Erfaringer fra de siste årene har vist store 
svingninger i ankomster av flyktninger til 
landet, de siste toppene i 2008-09 og i 
2015. Dette skyldes ulike kriser og 
hendelser andre steder i verden. Med dette 
vurderes samlet sett hendelsen å ha svært 
høy sannsynlighet, og forventes å inntreffe 
en gang i løpet av 10 år.  

                                                           
30 Antallet utgjør % flere bosettinger av 
flyktninger enn det Bodøs bystyre vedtok for 
2017 (140).  

13.4 Relevant risiko utenfor kommunens 

geografiske område  

Se årsaker under pkt. 13.2.  
 

13.5 Sammenlignbare hendelser  

 Flyktningkrisen (2015).   
 
13.6 Eksisterende tiltak  

 Oversikt over mulige mottakssteder i 
kommunen  

 Beredskapsplan –FLY  
 Samarbeidsavtale med Bodø Røde 

Kors.  
 Overordnet beredskapsplan  

 
13.7 Sårbarhetsvurdering  

Bodø kommune er en stor kommune, og vil 
i utgangspunktet være godt rustet til å 
håndtere den plutselige 
befolkningsøkningen Kommunen har 
bygningsmasse tilrettelagt for innkvartering 
av flyktninger; herunder et stort antall 
idrettshaller, samt eksisterende 
overnattings- og reiselivsbedrifter. 
Utfordringer ligger i forhold til å ha 
tilstrekkelige ressurser for innkvartering, 
innlosjering etc.  I tillegg er det etablert et 
«Flyktningekontor» i kommunen som har 
som hovedoppgave løpende bosetting og 
introduksjonsprogram for flyktninger. 
Flyktningekontoret har 30 årsverk fordelt 
på følgende fire avdelinger; Drift, Bosetting, 
Kvalifisering og Enslige mindreårige.  
 
Den største sårbarheten ved denne type 
hendelse er innen den kommunale 
tjenesteproduksjonen; spesielt innen 
helse- og omsorgstjenester ettersom et 
stort antall mennesker vil ha behov for 
helse- og omsorgstjenester. Hendelsen vil 
påvirke og føre til økt belastning på flere 
sektorer i kommunen, og spesielt OK og 
HO-avdelingen vil få økt belastning, og det 
antas at både fastlegeordningen, 
smittevern, helsestasjoner, legevakt, 
jordmortjenesten og kommunepsykiatrien 

31 https://www.fn.no/Flyktninger 
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vil bli berørt. I tillegg vil hendelsen medføre 
økt behov for tjenester innen skole, 
barnevern og flyktningetjenesten. 
Kommunen må være forberedt på å ha 
oversikt over mulige mottakssenter i 
kommunen, dekke behovet for økte 
tjenester innen sosialtjenesten, helse, 

skole, barnevern, samt levere pålagte og 
nødvendige tjenester til mottak etablert i 
kommunen. Et stort antall av 
flyktningene/asylsøkerne er 
fremmedspråklige, og 
kommunikasjonsmessig kan det medføre 
utfordringer.  

 
Det antas at følgende kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt av hendelsen:  
 
 

 

Ivaretakelse av 

behov for husly og 

varme  

Hendelsen vil medføre behov for husly og varme for et stort antall 
mennesker. Kommunen har et kommunalt asylmottak som det 
må etableres og skaleres leveranser av pålagte og nødvendige 
tjenester til. I tillegg har kommunen bygningsmasse til å 
innkvartere flyktninger/asylsøkere, men den største utfordringen 
ligger i forhold til forlegning, herunder å ha nok senger. 
Sivilforsvaret har 52 senger i Bodø kommune, mens de 
resterende er i Mo i Rana og skal være ressurser for samtlige av 
kommunene i Nordland som vil ha like utfordringer. Slik sett kan 
det ikke påberegnes at samtlige av sengene vil kunne benyttes i 
Bodø.  
 

 

 

Nødvendige helse- 

og omsorgstjenester  
Hendelsen vil i stor grad berøre og ha påvirkning for nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Avhengig av hvorvidt og i hvilken 
grad flyktningene har spesielle behov som spesialpedagogiske 
tiltak i skole og barnehage, omsorgsoverdragelse og ulike helse- 
og omsorgstjenester.  
 

 

 

Nød- og 

redningstjeneste 
Hendelsen vil i stor grad påvirke nød- og redningstjenesten. 

Politiet vil ved en slik situasjon måtte foreta registering av de 

ankomne. Alt etter omfanget av flyktninger vil politiet måtte 

dimensjonere og organiserer seg slik at alle elementene i 

saksgangen blir ivaretatt på korrekt måte. God dialog og 

kommunikasjon med øvrige etater i prosessen ved en slik 

hendelse er viktig for å etterleve lov, regel og instruksverk. 

 

 

Kommunens 

kriseledelse og 

krisehåndtering  

Hendelsen har tverrsektorielle konsekvenser, noe som i stor grad 

antas å påvirke kommunens kriseledelse og krisehåndtering. 

Dette gjelder både i forhold til håndtering, omfattende 

rapportering og iverksettelse av tiltak. Med utgangspunkt i at 

hendelsen eskalerer over tid vil behovet for møter og 

krisehåndtering kunne bli en langvarig hendelse. Hendelsen vil 

kreve samarbeid og samhandling med en rekke andre 

beredskapsaktører.  

 

 
 
 
 
 
 



  

 Side 75  

  

  

13.8 Skjematisk presentasjon av risikoanalysen  

 

Sannsynlighetsvurdering  Svært  

lav 

Lav  Middels  Høy  Svært  

høy  

Forklaring  

Sannsynligheten for at hendelsen 

kan inntreffe i løpet av ett år: > 10 

%.  

     En gang i løpet av 

10 år.  

Konsekvensvurdering/forventet verstefall:  

Konsekvensene av hendelsen avhenger av følgehendelser som sykdomsutbrudd, sosial uro og ev. demonstrasjoner.  

Samfunns-

verdi 

Konsekvenstype  Konsekvenskategori Forklaring  

 Svært 

små 

Små Middels Store Svært 

store 

Liv og helse  

  

Døde       Ingen.  

Skader og sykdom       Mulig utbrudd av 

smittsom sykdom. 

Samfunns-

stabilitet 

Sosial uro      Lokalbefolkning 

kan oppleve 

usikkerhet/ 

utrygghet.  

Påkjenninger i 

dagliglivet 

      

Natur og miljø   

  

     Ikke relevant.  

Økonomi  

  

     De fleste utgiftene 

vil dekkes av 

Staten gjennom 

vertskommunetilsk

udd.  

Kommunal tjenesteproduksjon       

 

 

Kommunens omdømme   

  

     Kommunens 

omdømme 

avhenger av 

håndteringen og 

kommunikasjon 

med befolkningen   

Samlet vurdering av konsekvens:       Middels  

Behov for befolkningsvarsling  Hendelsen vil ikke medføre behov for befolkningsvarsling, men 

informasjonsbehovet vil være stort i media og blant befolkningen.    

Behov for evakuering  Nei, men et stort behov for bygningsmasse og forlegning.  

Usikkerhet  Liten  Lignende hendelser er kjent. Den største usikkerheten er i forhold til antallet 

flyktninger.  

Styrbarhet  Liten  Kommunen har i liten grad mulighet til å påvirke sannsynligheten av 

hendelsen.  

Overførbarhet  Hendelsen er overførbar til andre type hendelser som medfører behov for 

masseankomst av mennesker og økt behov for kommunale tjenester.  
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13.9 Forslag til risikoreduserende tiltak 

Tiltak 

Beredskap   Ha oversikt over mulige lokaliteter i egen kommune  
 Ha planer for å dekke økt behov for tjenester innen helse, skole og 

barnevern.  
 Revidere beredskapsplan for flyktningetjenesten.  
 Revidere kommunens evakueringsplan med fokus på å kartlegge 

ressurser  
 Kartlegge språk/tolkeressurser i kommunen  
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Sannsynlighet 

DEL 4. OPPSUMMERING 
 

4.0 Risiko og sårbarhet i Bodø kommune  
 

«Risikobilde Bodø 2018»   
I dette kapittelet presenteres de samlede 

resultatene av de 13 uønskede hendelsene 

som er analysert i «ROS Bodø». Hensikten 

er å gi et bilde av hvilke hendelser som har 

størst risiko i kommunen, samt hvilke 

hendelser som har høyest sannsynlighet 

og de største samfunnsmessige 

konsekvensene.  

For å visualisere og systematisere risikoen 
tilknyttet de ulike hendelsene er det 
utarbeidet en risikomatrise, jf. figuren 
under. Risikomatrisen gir et bilde av den 
samla risikoen (sannsynlighet x 
konskevens)  som hver enkelt hendelse 
har, samt hvilke hendelser som har størst 
risiko i kommunen. Risikomatrisen er 
systematisert på den måten at det er 
stigende risiko jo lenger opp til høyre de 
ulike hendelsene er plassert i matrisen. 

 

 

 
 

 

NATURHENDELSER  STORE ULYKKER  TILSIKTEDE HENDELSER 
1. Smitteutbrudd  

1.1. E.coli utbrudd  

2. Sterk vind og ekstreme 

nedbørsmengder 

3. Kvikkeleireskred 

4. Områdebrann  

5. Flyhavari Bodø lufthavn  

6. Uønsket hendelse til sjøs  

7. Utslipp av farlige stoffer 

7.1 Atomulykke 

8. Langvarig strømbortfall 

9. Bortfall av IKT-

infrastruktur  

9.1 Bortfall av elektronisk 

kommunikasjon (ekom)  

10. Svikt i vannforsyning  

11. Terrorangrep  

11.1 Hacking av kommunale 

IKT-systemer  

12. PLIVO i 

utdanningsinstitusjon 

13. Masseankomst av 

flyktninger/asylsøkere 
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Basert på risikomatrisen kan hendelsene rangeres fra høyest til lavest på følgende måte:  

 
 

Høyest sannsynlighet  
Sannsynligheten for at hendelsene skal 

inntreffe i «ROS Bodø» vurderes på en 

skala fra svært lav til svært høy. 

Sannsynligheten tar utgangspunkt i en 

vurdering av hvorvidt en spesifikk hendelse 

inntreffer, og ikke hvorvidt en generell 

hendelse innenfor et risikoområde 

inntreffer. Det betyr at forutsetningene som 

ligger til grunn for analysen av de ulike 

hendelsene legger store føringer for 

hvilken sannsynlighet hendelsen får. Andre 

forutsetninger kunne ha medført at 

hendelsen fikk større eller mindre 

sannsynlighet. Det er derfor viktig at 

kommunen i oppfølgingsarbeidet 

iverksetter og jobber forebyggende med 

risikoreduserende tiltak innenfor samtlige 

av risikoområdene.  

 

I figuren nedenfor er hendelsene 

kategorisert fra høyest til lavest 

sannsynlighet, og ut fra tabellen ser vi at 

hendelsen som vurderes å ha høyest 

sannsynlighet er den tilsiktede hendelsen 

«Hacking av kommunale IKT-systemer», 

som har svært høy sannsynlighet. Deretter 

etterfølges hendelsene «Sterk vind og 

ekstreme nedbørsmengder» og 

«Masseankomst av flyktninger». De tre 

hendelsene som vurderes å ha lavest 

sannsynlighet er «Atomulykke», «Utslipp 

av farlige stoffer» og «Flyhavari Bodø 

lufthavn».  

 

Når det gjelder sannsynlighetsvurdering av 

de tilsiktede uønskede hendelsene er de 

basert på trusselvurderinger. Det er verdt å 

merke seg at trusselbildet er dynamisk, og 

både kapasiteten og intensjonen, som 

danner bakgrunnen for 

sannsynlighetsvurderingen 

(trusselvurderingen), kan endre seg raskt. 

Det er derfor knyttet stor usikkerhet til 

sannsynlighetsvurderingene av de 

tilsiktede hendelsene som «Terrorangrep», 

«PLIVO i utdanningsinstitusjon» og 

«Hacking av kommunale IKT-systemer».  
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Høyeste konsekvens  
Konsekvensene av de ulike hendelsene tar 

utgangspunkt i fem definerte 

samfunnsverdier med tilhørende 

konsekvenskategorier. Konsekvensene av 

hendelsene er systematisert i forhold til 

konsekvenskategoriene svært små til 

svært store konsekvenser. Tabellen under 

viser de samlede samfunnsmessige 

konsekvensene av hendelsene. Av 

tabellen ser vi at hendelsene smitteutbrudd 

og langvarig bortfall av kritisk infrastruktur 

av ekom og strøm som samlet sett vil ha de 

største samfunnsmessige konsekvensene 

for Bodø kommune. Det er også disse 

hendelsene, basert på analysene av 

scenarioene, som vil ha de største 

konsekvensene for samfunnsverdien liv og 

helse og kommunal tjenesteproduksjon.  

 

 

 
 

Sårbarhetsmatrise  
Analysen har hatt til hensikt å 
synliggjøre/belyse hvilke og i hvilken grad 
kritiske samfunnsfunksjoner og tap av 
infrastruktur som blir berørt av de ulike 
hendelsene, disse er oppsummert i 
sårbarhetsmatrisen under.  
 

Som vi ser av tabellen er det hendelsene 
«Store nedbørsmengder og sterk vind», 
«Bortfall av ekom» og «Langvarig bortfall 
av strøm» som berører flest kritiske 
samfunnsfunksjoner. Bakgrunnen for dette 
er følgehendelsene som oppstår som en 
konsekvens av ekstremvær, samt bortfall 

0
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av kritisk infrastruktur; herunder elektronisk 
kommunikasjon og kraftforsyning.   
 
Kritisk infrastruktur defineres som «de 
anlegg og systemer som er helt nødvendig 
for å opprettholde samfunnets kritiske 
funksjoner som igjen dekker samfunnets 
grunnleggende behov for befolkningens 
trygghetsfølelse» (NOU 6:2006 s. 31). 
Samfunnet er i stor grad avhengig av 
kritiske infrastrukturer, og bortfall av ekom 
og kraftforsyning vil medføre en rekke 

dominoeffekter med potensial for store 
konsekvenser for samtlige av 
samfunnsverdiene.  
 
En kombinasjon av samfunnets økende 
kompleksitet og avhengighet til disse 
systemene medfører økt sårbarhet og 
dominoeffekter som er vanskelig å holde 
oversikt over ved bortfall.  Det er derfor 
viktig at kommunene har planverk som tar 
høyde for bortfall av elektronisk 
kommunikasjon og kraftforsyning.   
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1. Smitteutbrudd  x       x x x x x  

1.1. E.coli utbrudd         x x  x   

2. Store 

nedbørsmengder og flom  

  x  x x x  x x x   

3. Kvikkleireskred        x  x x x x x 

4. Områdebrann   x     x  x x x x x 

5. Flyhavari Bodø 

lufthavn  

 x     x x x x x  x 

6. Uønsket hendelse til 

sjøs  

 x     x  x  x x  

7. Utslipp av farlige 

stoffer  

 x     x  x x x x x 

7.1 Atomulykke x x    x  x x x x x x 

8. Langvarig 

strømbortfall  

x x  x x x  x x x x x  

9. Bortfall av IKT-

infrastruktur  

    x x  x x  x   

9.1 Bortfall av elektronisk 

kommunikasjon  

x  x x x  x x x x x   

10. Svikt i vannforsyning       x  x x  x  x 

11. Terrorangrep       x   x x x x x 

11.1 Hacking av 

kommunale IKT-

systemer  

       x x x x   

12. PLIVO i 

utdanningsinstitusjon  

       x x x x x x 

13. Masseankomst av 

flyktninger  

 x       x x x x  
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4.7 Oppsummering og veien videre   
I «ROS Bodø» tas det ugangspunkt i 17 

konkrete hendelser innenfor 

hendelsestypene naturhendelser, store 

ulykker og tilsiktede hendelser. Hensikten 

har vært å synliggjøre relevant risiko og 

sårbarhet i kommunen. Risiko- og 

trusselbildet er dynamisk, og kommunen 

skal oppdatere risiko- og 

sårbarhetsanalysen ved endringer i risiko- 

og sårbarhetsbildet, jf. forskriftens § 6, 

første ledd. Det anbefales derfor at 

kommunen, med bakgrunn i risiko- og 

trusselbildet, minimum annet hvert år, 

utarbeider en eller flere risikoanalyser som 

omhandler relevante hendelser.  

 

For hver enkelt hendelse har det kommet 

forslag til risikoreduserende tiltak. Dette er 

innspill til tiltak kommunene bør 

implementere i sin oppfølging av 

samfunnssikkerhet og beredskap, 

eksempelvis behovet for detaljanalyser og 

tiltak som vil styrke beredskapsplanverket.   

Forslag til risikoreduserende tiltak for 

kommunen er oppsummert i 

«Oppfølgingsplan – helhetlig og 

systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid». Tiltakene vil styrke 

krisehåndteringsevnen og beredskapen i 

kommunen.  
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VEDLEGG  

Vedlegg 1 «Konsekvenskategorier» 
 

Liv og helse  
 

Kategori  Dødsfall  

5 > 10  

4 6-10 

3 3-5 

2 1-2 

1 Ingen  

 

 

 

 
 

 

Samfunnsstabilitet  

Påkjenninger i hverdagen 
Samfunnsverdien dekker «Manglende dekning av grunnleggende behov» (mat, drikkevann, 
varme og medisiner), samt «Forstyrrelser i dagliglivet»; som at befolkningen ikke får 
kommunisert via ordinære kanaler, kommer seg ikke på jobb eller skole, mangler tilgang på 
offentlige tjenester, infrastrukturer og varer.  
 

               Ant. 
berørt 

Varighet 

< 50 personer 50-200 

personer 

200-1000 

personer 

> 1000 personer 

> 7 dager  Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 

2-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

1-2 dager  Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

< 1 dag  Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

 

Sosiale og psykologiske reaksjoner  
Sosiale og psykologiske reaksjoner kan oppstå når en hendelse, eller håndteringen av den, 
setter sterke følelser i sving og påfører deler av befolkningen store psykologiske 
påkjenninger. Enkelte kjennetegn ved hendelser kan skape uro, usikkerhet, frykt, sinne, 
avmakt og mistillit til myndighetene.32  
 
 
 
 

                                                           
32 "Fremgangsmåte for utarbeidelse av Nasjonalt risikobilde" (DSB 2015)  

Kategori  Skader og sykdom  

5 > 100 

4 20-100 

3 6-19 

2 3-5 

1 1-2 

Kategori  Alvorlige skadde 

5 > 100 

4 20-100 

3 6-19 

2 3-5 

1 1-2 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/fremgangsmaate_utarbeidelse_nasjonalt_risikobilde.pdf
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Følgende tabell er hentet fra «Fremgangsmåte for utarbeidelse av Nasjonalt risikobilde», og 
danner grunnlaget for vurderingene av sosiale og psykologiske reaksjoner.   
 

Kjennetegn  Forklaring  
1. Ukjent hendelse Hendelsen, årsaken til og/eller konsekvensene av hendelsen er 

ukjent. 

 

Jo mindre kunnskap om hendelsen, jo større frykt og uro antas 

den å skape. 

2. Hendelsen 

rammer sårbare 

grupper spesielt 

Hendelsen oppleves som urettferdig og krenkende fordi den 

rammer sårbare grupper spesielt. Sårbare grupper kan for 

eksempel være barn, personer med nedsatt funksjonsevne, syke 

og andre som er avhengige av hjelp. 

 

I jo større grad hendelsen rammer sårbare grupper, jo større 

følelsesmessige reaksjoner antas den å skape. 

3. Tilsiktet hendelse Hendelsen er et resultat av handlinger som er gjort med vilje 

og/eller planlagt av en person eller en gruppe personer. 

 

Jo tydeligere det er at hendelsen er gjort med vilje og/eller 

planlagt, jo mer frykt og sinne antas den å føre til. 

4. Manglende 

mulighet til å 

unnslippe 

Hendelsen er av en slik art at de berørte ikke kan flykte fra den 

eller beskytte seg mot konsekvensene av den. De berørte er 

overlatt til et hendelsesforløp de ikke kan påvirke. 

 

Jo mindre mulighet de berørte har til å hjelpe seg selv, jo større 

grad av redsel, usikkerhet og avmakt antas hendelsen å skape. 

5. 

Forventningsbrudd 

Hendelsen fører til brudd i forventningen om at myndighetene 

burde ha forebygget hendelsen. Og/eller hendelsen fører til brudd 

i forventningen om myndighetenes evne til å håndtere hendelsen. 

 

Jo flere brudd i forventningene til myndighetene når det gjelder 

forebygging og/eller håndtering, jo mer sinne og mistillit antas 

hendelsen å skape. 

6. Manglende 

mulighet til å 

håndtere hendelsen 

Hendelsen og umiddelbare konsekvenser av den gjør det 

vanskelig for nødetatene og søk- og redningspersonell å få 

tilgang til det berørte området. 

 

Jo vanskeligere det er å få tilgang til området, jo større grad av 

uro, usikkerhet og avmakt antas hendelsen å medføre. 

 

Kommunal tjenesteproduksjon  
Svært 

store 

Stopp: >30 dager.  

Redusert: >60 dager.  

Store  Stopp: Mellom 10-30 dager.  

Redusert: Mellom 30-60 dager.  

Middels  Stopp 5-10 dager.  

Redusert 15-30 dager.  

Små  Stopp 1-5 dager.  
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Redusert 1-15 dager.  

Svært 

små  

Forbigående stopp. Redusert ≤ 1 dag  

Natur og miljø – Skade på naturmiljø  
 

 < 3 km²/km 3-30 km²/km 30-300 km²/km > 300 km²/km 

> 10 år  Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

3-10 år  Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

 
 

Natur og miljø – Skade på kultumiljø   
 
            
Fredningsstatus/ 

verneverdi 

Grad av  

ødeleggelse 

 

Verneverdige 

kulturminner 

Verneverdig 

kulturmiljø  

Fredete 

kulturminner  

Fredet 

kulturmiljø  

Omfattende 

ødeleggelser 

Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

Begrenset 

ødeleggelser  

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

 

Materielle verdier  
De samfunnsmessige kostnadene, både direkte og indirekte økonomiske tap som følge av 

hendelsen.  

Kategori  Økonomiske tap 

5 ≥ 50 mil  

4 10-50 millioner  

3 5-10 millioner   

2 1-5 millioner  

1 0-1 millioner  
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Vedlegg 2. Eksterne høringsinstanser «ROS Bodø 2018» 

Høringsinstanser  Mottok høringsuttalese fra 

Avinor avd. Bodø lufthavn   

Beiarn kommune   

Bodø Havn KF   

Bodø Røde Kors   

Fauske kommune   

Fylkesmannen i Nordland   

Geoforum Nordland   

Gildeskål kommune   

Hamarøy kommune   

Kystverket avd. hovedkontor Kabelvåg  

Mattilsynet Lokasjon Bodø  x 

Meløy kommune   

Nordland politidistrikt  x 

Nordlandssykehuset HF   

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Nord  

Redningsselskapet Bodø   

Saltdal kommune   

Salten Brann IKS   

ST1 Norges depot Vestervika   

Statens Vegvesen Region Nord   

Steigen kommune   

 

I tillegg ble «ROS Bodø 2018» sendt til arbeidsgruppen på høring, jf. pkt 2.4.  

 


