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1. Bakgrunn 

1.1. Kommunens beredskapsplikt 

Kommunen har en beredskapsplikt med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser 

som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og 

hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og 

sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (heretter ros-analyse). 

Beredskapsplaner skal ta utgangspunkt i resultatet av ros-analysen. Kommunens 

eksisterende ros-analyser var sist revidert i 2008 og derfor foreldet.  

I arbeidet med å revidere analysene, er det tatt utgangspunkt i de eksisterende analyser fra 

2008, Nasjonalt risikobilde 2013, fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (dsb), samt 

erfaringer fra hendelser lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

1.2. Definisjoner 

Risiko: 

Den fare som uønskede hendelser utgjør for mennesker, miljø, økonomiske verdier og 

samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten for og konsekvensen av 

uønskede hendelser. 

Sårbarhet: 

Et uttrykk for graden av robusthet – systemets/virksomhetens evne til å fungere og oppnå 

sine mål når det utsettes for påkjenninger. 

Krise: 

En hendelse som har potensial til å true samfunnssikkerheten eller andre viktige verdier og 

som virksomhetene som har ansvar for dette ikke greier å håndtere på vanlig måte. 

 

1.3. Vurdering av sannsynlighet 

 

Begrep Frekvens eksempel 

Usannsynlig Lite sannsynlig at hendelsen vil inntreffe 

Mindre sannsynlig Mindre enn én gang hvert 50. år 

Sannsynlig Mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50. år 

Meget sannsynlig Mellom én gang hvert år og én gang hvert 10. år 

Svært sannsynlig Mer enn én gang hvert år 
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1.4. Vurdering av konsekvenser 

 

Begrep Mennesker Miljø Materielle verdier 

Ubetydelig Ingen personskader Ingen miljøskader Ubetydelig skade på 
materiell 

Mindre 
alvorlig 

Få og små 
personskader 

Mindre miljøskader Små økonomiske 
konsekvenser 

Alvorlig Få, men alvorlige 
personskader 

Store skader på miljøet Økonomiske 
konsekvenser inntil 5 
millioner 

Meget 
alvorlig 

Tap av menneskeliv 
Opp til 5 alvorlig 
skadde 
Opp til 10 evakuerte 

Alvorlige skader på 
miljøet 

Økonomiske 
konsekvenser inntil 10 
millioner 

Svært 
alvorlig 

Over 5 døde 
Over 5 alvorlig skadde 
Over 10 evakuerte 

Svært alvorlige og 
langvarige skader på 
miljøet 

Økonomiske 
konsekvenser over 10 
millioner 

 

 

1.5. Risikomatrise 

 

 Konsekvens 

S
a

n
n

s
y

n
lig

h
e
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 1 

ubetydelig 

2 mindre 

alvorlig 

3 

alvorlig 

4 meget 

alvorlig 

5 svært 

alvorlig 

5 svært 

sannsynlig 
5 10 15 20 25 

4 meget 

sannsynlig 
4 8 12 16 20 

3 sannsynlig 

 
3 6 9 12 15 

2 mindre 

sannsynlig 
2 4 6 8 10 

1 

usannsynlig 
1 2 3 4 5 
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 Høy risiko Risiko er så høy at den ikke kan aksepteres. Tiltak må iverksettes 

for å redusere risiko til akseptabelt nivå. 

 Middels risiko Tiltak for å redusere risiko hvis hendelsen skulle inntreffe må 

vurderes.  

 Lav risiko Risiko er akseptabel. Det er fortsatt risiko for at hendelser kan 

forekomme, men vurderes å kunne håndteres innenfor etablerte 

systemer og kontrollrutiner. 

 

.  

2. Oversikt over scenarioer 
 

 

Nummer Scenario Dato 
1. Naturhendelser  

1.1 Ekstremvær – Storm i indre Oslofjord  

1.2 Ekstremvær – Store nedbørsmengder på kort tid  

1.3 Langvarig strømbortfall  

1.4 Epidemi  

1.5 Stor skogbrann  

1.6 Brann i institusjon  

1.7 Romvær – solstorm  

   

2. Store ulykker  

2.1 Skipsulykke  

2.2 Atomulykke  

2.3 Trafikkulykke med mange involverte  

2.4 Vulkanutbrudd  

2.5 Ulykke med farlige stoffer  

   

3. Tilsiktede hendelser  

3.1 Terrorangrep  

3.2 Vold i barnehage eller skole  

3.3 Cyberangrep  
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3. Naturhendelser 1 
 

Ekstremvær er værsituasjoner med stormer, orkaner, ekstreme temperaturer og store 

nedbørsmengder, som regn eller snø, som medfører fare for liv og helse, miljø og materielle 

verdier. Det har vært en rekke ekstremværhendelser ulike steder i landet de siste årene, med 

flom, ras og strømbortfall som konsekvenser. Det er ventet mer ekstremvær grunnet 

klimaendringer i årene som kommer. På Nesodden har det vært hendelser av begrenset 

omfang med overvann og skade på veier grunnet store nedbørsmengder. 

Nesodden har en topografi med hellende terreng og har ingen kvikkleireområder eller andre 

spesielt rasutsatte områder. Det finnes noen små områder med risiko for 

overvannsproblemer. Det er byggeforbud i flomutsatte områder.  

Nesodden ligger ganske beskyttet innerst i Oslofjorden. Det er mye høy skog i kommunen 

som skjermer mot vind, men høye trær gir også risiko for trefall ved kraftig vind. Risiko for 

ukontrollert spredning av skogbrann er mindre her enn på steder med mye kraftig vind. 

Nesodden har én dobbel ekstern tilførselslinje. Nettselskapet anser sannsynligheten for at 

det i fredstid vil oppstå katastrofer i en slik størrelsesorden at det får følger for forsyningen til 

Nesodden over et lengre tidsrom, som svært liten. Maksimum tid for å gjenopprette skade 

antas å være to døgn. Samme instans vil på kort tid være i stand til å skaffe 

nødstrømsaggregat til forsyning av enkelte viktige forbrukere. I tillegg har kommunen selv 

nødstrømsaggregat til vannverkene og sykehjemmet Kommunesenteret har også nødstrøm 

som blant annet sikrer data og telefoni. Nesodden har i tillegg et større aggregat, samt en del 

mindre aggregater til eget bruk. 

De geografiske forholdene gjør det svært lite sannsynlig at Nesodden vil få 

katastrofelignende tilstander ved ekstremvær. Veinettet har god standard. Det er gjennomført 

sikringstiltak mot oversvømmelse av veier, hindre utvasking. Det finnes alternative ruter om 

en vei blokkeres.  
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3.1. Ekstremvær – Storm i indre Oslofjord 1.1 

 

Ekstremvær - Storm i indre Oslofjord  1.1 

Overordnet Dato: 1.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

 

Storm med vindstyrke 20m/s med vindkast på mer enn 32 m/s (orkan). Medfører trefall som 

kan sperre veier, skade bygninger og strømledninger, samt telefoni. Hvis hendelsen 

inntreffer på vinteren med lav temperatur, får hendelsen konsekvenser for oppvarming av 

hus. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

 

Ingen mulighet for å påvirke at scenariet ikke 

oppstår. 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

 

Rydder «brede gater» langs linjenett. 

Planlegger alternative strømforsyninger.  

Sikker lagring av løse objekter. 

Konsekvensbeskrivelse: 
 
Mennesker: Strømbortfall med kalde boliger. Vanskelig framkommelighet med mangel på 
viktige varer og tjenester. Personskader grunnet bygningskollaps, trefall eller flyvende 
gjenstander. 
 
Miljø: Kan medføre skade på miljøet. Rasering av skog. Forurensing av kjemikalier grunnet 
manglende strøm til pumper. 
 
Materielle verdier: Kostnader til opprydding, reparering og ny investering etter 
ødeleggelser. 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det vurderes som sannsynlig at hendelsen vil inntreffe. 

Basert på prognoser, er dette en 100-årsstorm 

Sårbarhetsvurdering: 

Hendelsen vil kunne få alvorlige konsekvenser. 

 

Kommentarer: 

Nesodden ligger ganske godt beskyttet innerst i Oslofjorden. Har mye skog som 

skjermer mot vind, men dette øker sårbarheten for skader som følge av trefall. Noe 

utsatt bebyggelse i strandsonen ved stormflo. Totalvurdering 9, som utgjør middels 

høy risiko. 
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3.2 Ekstremvær – Store nedbørsmengder på kort tid 1.2 

 

Ekstremvær – Store nedbørsmengder på kort tid 1.2 

Overordnet Dato: 1.12.2013 Godkjent: 
Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Store nedbørsmengder på minimum 50 mm på kort tid. Medfører utvasking av veier og 

oversvømmelse av bekker, samt overvannproblemer fordi grunnen ikke greier å absorbere 

vannet. Kommer nedbøren som snø, blir det vanskelige kjøreforhold og hovedveien inn til 

kommunen sperres av store kjøretøy som ikke kommer opp bratte bakker. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Ingen påvirkningsmulighet for å forhindre 

ekstremvær. 

 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak:  

Grøfter og dreneringsrør 

Sikrer åpne overvannsavløp 

Gis ikke tillatelse til bygging i flomutsatte 

områder 

Konsekvensbeskrivelse: 

 

Mennesker: Evakuering ved oversvømte hus. Urent drikkevann. Smittefare ved 

kloakkoversvømmelse 

 

Miljø: Elver og bekker graver nye løp. Jord og sørpeskred. 

 

Materielle verdier: Skadet infrastruktur, vei, vann og avløp. Skadde bygninger og tekniske 

installasjoner. Kostnader knyttet til evakuering. 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det vurderes som sannsynlig at hendelsen vil inntreffe. 

Sårbarhetsvurdering: 

Hendelsen vil få mindre alvorlige konsekvenser. 

 

Kommentarer: 

Geografiske forhold og skadeforebyggende tiltak, reduserer konsekvensene i 

kommunen. Totalvurdering 6, krever ingen strakstiltak.  
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3.3 Langvarig strømbortfall 1.3 

 

Langvarig strømbortfall 1.3 

Overordnet Dato: 1.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen:  

Langvarig strømbortfall grunnet skade på distribusjonsnettet. Hvis hendelsen inntreffer på 

vinteren med lav temperatur, får hendelsen konsekvenser for oppvarming av bygninger, 

kritiske tjenester og leveranser til husholdninger. Private og offentlige virksomheter rammes. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Fysisk sikring av anlegg for strømforsyning. 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Alternative strømforsyninger. 

Alternative oppvarmingskilder 

Planer for evakuering til oppvarmede lokaler 

Planer for alternativ kommunikasjon. 

Konsekvensbeskrivelse: 

 

Mennesker: Tap av liv grunnet stans i livsnødvendig utstyr for alvorlig syke. Manglende 

kommunikasjon, som telefoni og data. Tap av oppvarmingsmuligheter. Problemer med 

minibanker, betaling i butikker, drivstoffpumper. 

 

Miljø: Lokale problemer med vanntilførsel og kloakkavløp. Utslipp av kjemikalier grunnet 

pumpesvikt. 

 

Materielle verdier: Ingen 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er mindre sannsynlig at strømbortfall grunnet ekstremvær vil bli langvarig. 

Sårbarhetsvurdering: 

Langvarig strømbortfall under gitte forhold vil få meget alvorlige konsekvenser. 

 

Kommentarer: 

Totalvurdering 8, som ikke krever strakstiltak. Det er imidlertid kontinuerlig fokus på 

tiltak for å redusere sårbarheten ved langvarig strømbortfall.  
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3.4 Epidemi 1.4 

 

Epidemi 1.4 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

En epidemi av omfang som klassifiserer som pandemi, hvor 25% av befolkningen er smittet, 

med sykdomsvarighet ca 10 døgn. Dråpesmitte med inkubasjonstid 1-2 dager. Vaksine er 

ikke tilgjengelig. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Risikogrupper tilbys vaksinering. 

Informasjon til befolkningen om 

smitteforebyggende tiltak. 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Plan for vaksinasjon. 

Plan for ressursbruk ved pandemi. 

Konsekvensbeskrivelse: 

 

Mennesker: Fare for liv for risikogrupper. Redusert tjenestetilbud grunnet personalmangel.  

 

Miljø: Ingen  

 

Materielle verdier: Ingen  

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er sannsynlig at en pandemi med dette omfang vil inntreffe i Norge i løpet av 50-100 år.  

Sårbarhetsvurdering: 

Mindre alvorlig. Kun hver 4. arbeidstaker er borte fra jobb dersom alle er syke samtidig- noe 

som er svært usannsynlig. 

 

Kommentarer: 

Totalvurdering 4. Ingen strakstiltak nødvendig. En pandemi hvor 25% av befolkningen 

er syke, er alvorlig, men vil ikke lamme samfunnet eller kommunens tjenestetilbud.  
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3.5 Stor skogbrann 1.5 

 

Stor skogbrann  1.5 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Stort område i brann med fare for spredning til bygninger. Tørt og utilgjengelig terreng 

medfører at brannen er ute av kontroll. Med kraftig vind, er brannspredningen stor. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Forbud mot åpen ild i naturen. 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Brannvesenet har god kunnskap om lokale 

forhold. 

Sikret tilgang på slukkevann. 

Planer for evakuering av befolkning som er 

utsatt. 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Luftveisplager etter røykeksponering.  

 

Miljø: Ødelagt skog og natur. 

 

Materielle verdier: Bygninger kan gå tapt. 

Sannsynlighetsvurdering: 

Mindre sannsynlig, men kan ikke utelukkes. 

Sårbarhetsvurdering: 

Hendelsen kan få alvorlige konsekvenser på miljø og materielle verdier.. 

 

Kommentarer: 

Totalvurdering 6, ingen strakstiltak nødvendig. Nesodden har mye skog, så ved en 

brann av denne størrelse vil både skogsverdier og boligbebyggelse i nærheten kunne 

gå tapt. Slokkingsarbeidet er ofte vanskelig i slike tilfeller. 
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3.6 Brann i institusjon 1.6 

 

Brann i institusjon 1.6 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Brann i institusjon med mange hjelpetrengende og imobiliserte mennesker. 

Forutsetninger for scenarioet:  

Røykutvikling og evt åpen ild. Hele eller deler av bygget må evakueres..  

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Sprinkleranlegg i 2/3  av bygget. 

Gode brannforebyggende rutiner. 

Automatisk varsling til brannvesenet. 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Kjente brann- og evakueringsrutiner. 

Alt personale er hyppig øvet i rutinene. 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Store konsekvenser med døde og skadde, samt traumatiserte mennesker. 

Behov for alternativt tjenestested. Fare for liv og helse ved mangel på livsnødvendig utstyr.  

 

Miljø: Ingen langvarige konsekvenser. 

 

Materielle verdier: Moderate økonomiske konsekvenser. Kan medføre kostnader å 

etablere alternativt tjenestested. 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er sannsynlig at hendelsen kan inntreffe. 

Sårbarhetsvurdering: 

Konsekvensene kan bli alvorlige. Meget økt sårbarhet mellom 16.00 og 07.30 pga lav 

bemanning, eks kun 6 ansatte på natt på 106 pasienter. 

 

Kommentarer: 

Totalvurdering 9. Det er brannskiller en rekke steder i bygget. Store deler av bygget har 

direkte utgang til bakke fra det enkelte rom. Sprinkleranlegg på de deler av bygget hvor 
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det ikke et tett med dører ut på bakkeplan.  

 

 

 

3.7 Romvær, solstorm 1.7 

 

Romvær, solstorm 1.7 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Solstorm som forårsaker svikt i elektroniske systemer. Forutsetter at elektromagnetisk 

stråling, en protonskur og en geomagnetisk storm inntreffer samtidig. Daglige satellitt-

observasjoner gir 18 til 72 timers forvarsel. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Solstormer kan ikke forebygges. 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Alternative strømforsyninger, aggregater. 

Lager av drivstoff til aggregater og kjøretøy. 

God sikkerhetsrutiner for å hindre tap av 

data. 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Svært små konsekvenser for mennesker. 

 

Miljø: Ingen direkte konsekvenser, kun indirekte, eks renseanlegg og lignende. 

 

Materielle verdier: Ingen konsekvenser 

Sannsynlighetsvurdering: 

Lite sannsynlig, vurderes som 100-årshendelse. 

Sårbarhetsvurdering: 

Mindre alvorlige konsekvenser. 

 

Kommentarer: 

Totalvurdering 4. Ingen særskilte tiltak nødvendig ut over de sikkerhetstiltak som er 

etablert. I følge dsb’s ros-analyse, vil sannsynligvis ikke konsekvensene bli langvarige. 

Det er vanskelig å vurdere dette lokalt. 
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4. Større ulykker 2 

 
Kollektivtrafikken på og til/fra Nesodden er av en slik karakter at den er sårbar for 

alvorlige ulykker, hvis uhellet skulle være ute. Bussene kan bli innblandet i og/eller 

forårsake ulykker, dels på veiene ved kollisjoner med andre kjøretøyer, og dels ved 

utforkjøringer på utsatte strekninger. Det transporteres brann- og eksplosjonsfarlige 

kjemikalier på veiene. 

Erfaringer fra ulykker med få, men unge mennesker involvert, viser at ulike deler 

kommunens kriseledelse og tjenesteapparat er blitt aktivert. Dette på grunn av den store 

oppmerksomheten ulykker hvor barn og unge er involvert får. 

Nesoddbåtene har i rushtiden et meget høyt antall passasjerer. Risikoen for store ulykker 

er ikke stor, men erfaringen har vist at også ferjetrafikken i indre havnebasseng kan 

komme ut for mindre uhell/ulykker, både ved kollisjoner og ved tillegging. 

Også større passasjerbåter passerer Nesodden flere ganger daglig. Heller ikke her 

bedømmes risikoen som særlig høy. Erfaringen har vist at passasjerferjer kan utsettes for 

brann. Sannsynligheten for at en slik situasjon oppstår utenfor Nesodden er ikke stor, og 

det vil i stor grad være andre instanser som settes inn i redningsarbeidet. I ekstreme 

tilfelle kan det være aktuelt med å ta i mot og ta hånd om overlevende på Nesodden. 

Nesodden har lang kystlinje og har hatt hendelser med grunnstøting av skip mot land. 

Det er hendelser som har potensiale til å kunne være alvorlige for miljøet. 

 

Årsaksreduserende tiltak på land vil først og fremst være knyttet til utbedring av veinettet, 

som god veibredde, sikre veiskuldre og oversiktlige veikryss, dernest 

sikkerhetsforebyggende arbeid i busselskapet i form av skolering av sjåfører og 

vedlikehold av materiellet. Liknende tiltak som sistnevnte vil også være de mest 

vesentlige for trafikken på sjøen sammen med selskapenes egne sikkerhetsrutiner og 

beredskapsplaner. 

På den skadebegrensende side dreier det seg først og fremst om effektiv 

redningstjeneste. I tilfelle ekstreme hendelser må det være planer for ekstraordinær 

innsats og eget mottaksapparat for midlertidig ivaretagelse av rammede. 
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4.1 Skipsulykke 2.1 

 

Skipsulykke  2.1 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Grunnstøting eller kollisjon mellom passasjerbåter utenfor Nesodden, eller. Sammenstøtet 

er kraftig og resulterer i døde og skadde passasjerer. Ulykken skjer så nært opp til 

kommunens kystlinje at det er naturlig at passasjerer tas i land på Nesodden.  

 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Båtrederienes egne forebyggende planverk 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Rednings- og ambulansebåter som raskt kan 

frakte skadde i land. 

Beredskapsplaner for evakuering til land. 

Lenseutstyr for oljelekkasjer. 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Kan medføre mange døde og skadde. 

 

Miljø: Forurensing og skader på dyreliv ved oljelekkasje. 

 

Materielle verdier: Ingen kjente 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er mindre sannsynlig at en så kraftig kollisjon skjer. 

Sårbarhetsvurdering: 

Konsekvensene av hendelsen kan bli meget alvorlig med døde og skadde. 

 

Kommentarer: 

Totalvurdering 8. Det er liten sannsynlighet for at en ulykke med alvorlig utfall skjer. De 

ulike redningsetatene har koordinerte planer for denne type hendelse. Søndre Follo 

brannvesen har båt og lenseutstyr for å igangsette tiltak raskt.  
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4.2 Atomulykke 2.2 

 

Atomulykke  2.2 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Atomulykke i reaktor som medfører radioaktivt nedfall på Nesodden. 

 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Ingen 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Kommunens tilfluktsrom 

Evakueringsplaner 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Kan få alvorlige konsekvenser for mennesker som eksponeres. 

 

Miljø: Kan få merkbare konsekvenser 

 

Materielle verdier: Ingen konsekvenser 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er lite sannsynlig at Nesodden vil bli merkbart berørt. 

Sårbarhetsvurdering: 

Hendelsen vil få mindre alvorlige konsekvenser. 

 

Kommentarer: 

Kjernefysiske reaktorer i nærområdet er så små og godt sikret at sannsynligheten for 

skadelig stråling ved hendelse i fredstid er lite sannsynlig. Ved behov, vil 

evakueringsplaner iverksettes. Totalvurdering 4. 
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4.3 Trafikkulykke med mange involverte 2.3 

 

Trafikkulykke med mange involverte  2.3 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Trafikkulykke med mange involverte og døde og skadde. Kollisjon mellom buss og annet 

kjøretøy. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Sikre trygge veier og kjøreforhold. 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Store konsekvenser med døde og skadde, samt traumatiserte mennesker som 

involverte og pårørende. 

 

Miljø: Ingen 

 

Materielle verdier: Ingen 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det meste av veinettet i kommunen har fartsgrenser på 50 og 60 km/t. Kun få km med 

høyere tillatt fart, men en del veier er smale og svingete. Busser kjører kun langs 

fylkesveier. Sannsynligheten for en større trafikkulykke vurderes som: 3 = sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering: 

Alvorlige konsekvenser for de involverte og berørte. 

 

Kommentarer: 

Totalvurdering 9. Lave fartsgrenser på det meste av veinettet i kommunen, med 

oversiktlig trafikkbilde. Lokalmiljøet er vant til busstrafikken. Det er mange barn og unge 

som har skoleskyss, så det vil være meget alvorlig hvis en ulykke med skolebuss 

hender. 
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4.4 Vulkanutbrudd 2.4 

 

Vulkan  2.4 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Langvarig, kraftig vulkanutbrudd på Island. Det er vinter og kaldt. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Ingen aktuelle 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Ingen aktuelle 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Risikogrupper utsettes for helsefare ved inhalasjon av askepartikler. 

 

Miljø: Svært små 

 

Materielle verdier: Svært små lokalt 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er mindre sannsynlig at hendelsen vil berøre kommunen 

Sårbarhetsvurdering: 

Konsekvensene vurderes som mindre alvorlig 

 

Kommentarer: 

Totalt 4. Ingen tiltak nødvendige 
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4.5 Ulykke med farlige stoffer 2.5 

 

Ulykke med farlige stoffer  2.5 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Ulykke eller eksplosjon med utslipp av farlige stoffer, eks fra kjemikalieanlegg på 

Fagerstrand eller tankbil. Medfører utslipp av kjemikalier i grunn, vann og luft. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Kontroll av sikkerhetsrutiner ved anlegget. 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Tilgang til lenseutstyr. 

Planer og system for rask 

befolkningsvarsling og evakuering 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Store ved eksponering av farlige stoffer. 

 

Miljø: Kan få langvarige konsekvenser for miljø i grunn og vann 

 

Materielle verdier: Ingen spesielle 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er sannsynlig at hendelsen kan skje. 

Sårbarhetsvurdering: 

Hendelsen kan få alvorlige konsekvenser. 

 

Kommentarer: 

Totalt 9. Viktig å sikre forebyggende tiltak. Kommunen har planer for 

befolkningsvarsling. Aktuelle anlegg ligger ikke tett på boligområder. Tankbilulykke kan 

skje i tettbebygd område. 
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5. Tilsiktede hendelser 3 
 

Tilsiktede hendelser er blitt mer aktualisert de senere år. Utøvelse av vold eller trussel om 

vold i det offentlige rom har økt. Her kan det dreie seg om to typer motiver. Den ene er av 

typen psykisk forstyrret person med skytevåpen eller sprengstoff. Terroren 22. juli 2011 viste 

oss at også Norge kan oppleve utenkelige hendelser. Vi er kjent med alvorlige hendelser 

med tragisk utgang fra andre land, blant annet på skoler.  

Det andre motivet kan være politisk eller religiøst (fundamentalistisk), det vil si et 

terroranslag. Aktuelle åsteder på Nesodden for sistnevnte type er kjøpesenter, buss og båt. 

Det er likevel vanskelig å planlegge for slike hendelser, fordi de kan være så forskjellige og 

er vanskelig å forutse. 

Alvorlige voldshendelser mot offentlig ansatte har skjedd her i landet, siste gang på et NAV-

kontor, med dødelig utfall. Frustrerte personer i psykisk ubalanse utgjør er risiko for vold i 

møte med saksbehandlere. En større del av behandlingen av psykisk syke er overført til 

kommunene og statistikk viser at det medfører også en viss økt risiko for vold knyttet til 

enkelte diagnosegrupper. 
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5.1 Terrorangrep 3.1 

 

Terrorangrep  3.1 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Trussel om bruk av, makt eller vold mot personer og eiendom, i et forsøk på å legge press 

på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, 

religiøse eller ideologiske mål. Ulike hendelser som medfører materielle skader og/eller tap 

av menneskeliv. 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Fysisk sikring av aktuelle mål. 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Alarmsystem for utsatte ansatte-grupper 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Skade på og tap av menneskeliv 

 

Miljø: Langvarig skade på miljø 

 

Materielle verdier: Store økonomiske konsekvenser 

Sannsynlighetsvurdering:  

Det er ikke gjort sannsynlighetsberegninger for dette terrorscenarioet siden man for 
tilsiktede hendelser ikke vurderer sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe, slik man 
gjør for naturhendelser og store ulykker. 
Det er sannsynlig at hendelser med vold mot enkeltpersoner kan skje. 

Sårbarhetsvurdering: 

Vanskelig å vurdere fordi potensialet for ulike typer hendelser er for vidt. 

Konsekvens for enkeltpersoner som utsettes for vold er alvorlig. 

Kommentarer: 

En alvorlig terrorhendelse er vanskelig å vurdere sannsynligheten av i kommunen. 

Hendelser med utøvelse av vold mot enkeltpersoner, er mer sannsynlig, eks på 

kommunalt ansatt. Totalvurdering 9 
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5.2 Vold i barnehage eller skole 3.2 

 

Vold i barnehage eller skole 3.2 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

En alvorlig voldshendelse på en skole eller i en barnehage. 

 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

Ingen særskilte for denne type hendelse 

 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Lokale beredskapsplaner 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Store ved alvorlig voldshendelse 

 

Miljø: Ingen 

 

Materielle verdier: Ingen 

Sannsynlighetsvurdering: 

Det er ikke foretatt sannsynlighetsvurdering for dette scenarioet, fordi man for tilsiktede 

hendelser ikke vurderer sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe, slik man gjør for 

naturhendelser og store ulykker. 

Sårbarhetsvurdering: 

En hendelse som skoleskyting eller annen hendelse i samme kategori vil kunne få svært 

alvorlige konsekvenser. 

 

Kommentarer: 

Det er vanskelig å foreta vurdering av denne type scenario. Det er også vanskelig å 

lage detaljerte beredskapsplaner for slike hendelser, selv om hendelser har skjedd i 

andre land. 
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5.3 Cyberangrep – svikt i alle betalingsterminaler 3.3 

 

Cyberangrep – svikt i alle betalingsterminaler 3.3 

Overordnet Dato: 31.12.2013 Godkjent: 

Ansvarlig: 

Rådmannen 

Beskrivelse av hendelsen: 

Cyberangrep som lammer betalingsterminaler 

Eksisterende forebyggende tiltak: 

 

 

Eksisterende skadereduserende tiltak: 

Konsekvensbeskrivelse: 

Mennesker: Ingen akutt fare for liv og helse.  

 

Miljø: Ingen konsekvenser 

 

Materielle verdier: Ingen store konsekvenser lokalt. 

Sannsynlighetsvurdering: 

Mindre sannsynlig at hendelsen inntreffer 

Sårbarhetsvurdering: 

Mindre alvorlige konsekvenser 

 

Kommentarer: 

Lav risiko, som vurderes som akseptabel. Det er lite som kan gjøres lokalt i kommunen 

for å forebygge eller redusere sårbarhet. Befolkningen vil oppleve en utrygghet og 

betydelige belastninger i dagliglivet. Kommunen må sikre egne ikt-systemer mot trusler 

utenfra. Totalvurdering 4. 

 

 


