Risiko- og sårbarhetsanalyse
02.03.2016

1

Innholdsfortegnelse
3.0
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.3.4
3.3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.1.5
3.4.1.6
3.4.1.7
3.4.1.8
3.4.1.9
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
3.4.4
3.4.4.1
3.4.4.2
3.4.4.3
3.4.4.4
3.4.5

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Innledning
Hjemmelsgrunnlag
Bakgrunn for ROS-analysen
Mål
Sammendrag
Metode
Definisjoner av begreper
Gjennomføring
Risikomatrisen/vurderingsgrunnlag
Tabell for sannsynlighet
Tabell for konsekvens
Sårbarhet
Akseptkriterier
Avgrensing
Hendelser
Infrastruktur
Flyulykker
Veg/jernbaneulykke med stor personskade
Skipsulykke med stor personskade og evakuering
Skipsulykke farlig/forurenset last
Transportulykke over land med farlig/forurensende gods.
Kanalbrua ute av drift. FV 308 stengt
Ecom og IT
Tap av energileveranser
Drikkevannsforsyning
Helse
Dyrehelse
Høyt personellfravær i egen og samarbeidende
virksomheter.
Natur og klima
Skred med effekt på bebyggelse og/eller
kommunikasjonslinjer
Jordskjelv
Ekstremvær nedbør: Flom, springflo og sterk vind
Ekstremvær vinter: Sterk kulde og mye nedbør
Brann
Bybrann, brann i kulturhistorisk viktige bydeler.
Skogbrann, lyngbrann.
Industribrann
Brann i kommunale bygninger.
Katastrofer og hendelser som medfører store psykiske
2

3.4.5.1
3.4.5.2
3.4.5.3
3.4.6
3.5
3.6

påkjenninger
Terror, gissel, drap, skyting i offentlige rom
Evakuering av deler av egen befolkning
Hendelser og katastrofer som rammer egne innbyggere
annet sted i Norge, eller i utlandet.
Utslipp av radioaktivt materiale
Vurdering
Kommunens behov for beredskap

3

3.0 Risiko- og sårbarhetsanalyse
3.1 Innledning
3.1.1 Hjemmelsgrunnlag
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) trådte i kraft 1 januar 2010. Loven er en endring av den gamle
Sivilforsvarsloven av 1953, og navneendringen viser hvor viktig den kommunale beredskap
blir ansett å være i dag.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 7. oktober 2011.
Hjemmelsgrunnlaget for kommunens ROS-analyse finner man i Lovens §15 jfr Forskriftens
§2: "Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder
kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan
inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen".
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.
Analysen skal som et minimum omfatte:







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 når den utsettes for en uønsket
hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.
behovet for befolkningsvarsling og evakuering.

Lovens § 15 2. og 3. ledd hjemler i tillegg kommunens plikt til å legge ROS analysene til
grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder også i
arbeidet med reguleringsplaner, arealplaner og kommunedelplaner etter Plan- og
Bygningsloven.

3.1.2 Bakgrunn for ROS-analysen
Gjennom årene har det vært gjort mange ROS-analyser knyttet til konkrete problemstillinger
som bedrifter i storulykkeregisteret. På Helse og sosialsektoren er det gjort ROS analyser
knyttet til Lov om Helse- og Sosial beredskap som kom i 2000. På teknisk sektor har man
drevet et ganske kontinuerlig beredskaps- og sikkerhetsarbeid i mange år.
Dagens ROS-analyse tar utgangspunkt i 25 hendelser som kan ramme kommunen.
Gjennom et gruppearbeide ledet av Fylkesmannens Beredskapsavdeling i 2010,
gjennomførte man en kartlegging av alle Hendelser som kan påvirke kommunene i Vestfold.
Listen ble revidert i 2013. Kommunens har tatt utgangspunkt i denne hendelseslisten, og
supplert med egne vurderinger.
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DSB publiserte i fjor "Nasjonalt risikobilde 2012". Dette er en vurdering av sannsynligheten
for og konsekvensene av særlig alvorlige hendelser. Vurderingen av kritiske hendelser i
Vestfold Fylkes Hendelsesliste helt i tråd med det Nasjonale Risikobildet:

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens
sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen utgjør således det lokale
fundamentet i den nasjonale beredskapen. Den nasjonale beredskapen bygger på
prinsippene om nærhet, likhet og ansvar.




Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige
organiseringen.
Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i
en krise.

Det er foretatt en vurdering av mulige aktuelle hendelser, hvor fylkesROS er lagt til grunn og
en vurdering på de ulike tjenesteområder.

3.1.3 Mål
Denne ROS-analysen skal gi et bilde av risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen på et
overordnet nivå, med vekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn, kommune og
tjenesteproduksjon.
Gjennom dette arbeidet skal ROS-analysen bidra til å møte kommunens plikter iht
Sivilbeskyttelsesloven, og danner grunnlaget for arbeid med kommunale beredskapsplaner;
og med arealplanlegging og kommunedelplaner.
5

Analysen, som grunnlag for planlegging i kommunens virksomhet, skal sikre en strukturert
tilnærming til kommunens risiko områder, og med det redusere sannsynligheten for at en
uønsket hendelse inntreffer. Samtidig skal analysearbeidet føre frem til konkrete forslag om
forebyggende og avbøtende tiltak som kan begrense skadene en hendelse fører med seg.
Til slutt skal det utarbeides Beredskapsplaner for å møte den restrisiko som man sitter igjen
med etter gjennomført analyse prosess.
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3.2 Sammendrag
Tønsbergs kystlinje retter seg ut mot sterkt trafikkerte Oslofjorden. E18 går gjennom
kommunen, og innflygningen fra nord til Torp flyplass går delvis over kommunen. Videre er
det landtransport med raffinert olje fra Esso-raffineriet. Dett gjør Tønsberg sårbar for ulykker
med personskade og miljøskade fra infrastrukturen.
Videre har samfunnet blitt mer avhengig av elektronisk kommunikasjon. Her er Tønsberg, i
likhet med resten av samfunnet, nokså sårbar.
Avhengighet av elektrisk strøm er også stor, selv om det bygges ut vannbåren varme i
kommunen. Det er ikke bare oppvarming som trenger strøm, men også livsnødvendig
medisinsk utstyr. Elektronisk kommunikasjon og vannforsyning er også avhengig av elektrisk
strøm.
Klimabaserte hendelse er etter hvert blitt svært aktuelle, og er hendelser som ut fra påvist
forskning antas vil øke i hyppighet og omfang i løpet av noen tiår. Selv om disse hendelsene
i dag utgjør en relativt beskjeden risiko, er det viktig at forberedelsene begynner i dag med
forebyggende tiltak, der en legger til rette i kommunal arealplanlegging og forvaltning for
denne økte risikoen. En stor del av Tønsberg ligger på marine avsetninger og dermed leire.
Mye av denne leiren er påvist kvikk.
Tønsberg har en gammel og fin trehusbebyggelse. Byen har ofte blitt ødelagt av bybranner i
historien, og vi må unngå at dette gjentar seg. Forebygging og beredskap mot bybrann er
derfor særdeles viktig for Tønsberg.
Det antas økende sannsynlighet for pandemier i årene som kommer. Dette kan få
katastrofale konsekvenser. En av kommunens viktigste rolle i en krise, er å holde samfunnet
i gang. Dette blir svært utfordrende hvis mange av kommunens ansatte blir smittet.
Det er også en økende risiko for terror, gissel, drap, skyting i offentlige rom. Dette er svært
vanskelig å forebygge.
Risiko og sårbarhetsanalysen viser at Tønsberg kommune kan, og vil bli utsatt for en del
uønskede hendelser, og at noen av disse kan få alvorlige konsekvenser for liv & helse, miljø
og materielle verdier. Noe kan forebygges, men det er helt sentralt at kommunen har planer
for hvordan det skal ageres når en hendelse er der. Planer er i seg selv ikke godt nok, hvis
man ikke vet hvordan de skal brukes. Øvelse er kanskje den viktigste aktiviteten for å
minimere konsekvenser av uønskede hendelser.
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3.3 Metode
3.3.1 Definisjoner av begreper
Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser utgjør for liv & helse, miljøet,
samfunnsviktige funksjoner og økonomiske verdier. Risiko kan uttrykkes som produktet av
sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og konsekvensene av hendelsen dersom den
inntreffer.
Sannsynlighet er i denne sammenhengen et uttrykk for hvor ofte en tror at en hendelse vil
forekomme. Anslaget kan være basert på historiske fakta, for eksempel erfaringer med flom
og nedbør, eller trafikkulykker. Eller så kan sannsynligheten vurderes i lys av nye
opplysninger og antakelser, slik som klimaendringer og forventningen om en ny
influensapandemi.
Konsekvens er i denne sammenhengen beskrivelsene av følgene av en hendelse. For
kommunesamfunnet er det viktig å kunne holde tjenestene i gang, fordi det er et sterkt fokus
på å unngå skade på helse og tap av liv. Derfor har vi lagt noe mer vekt på konsekvenser
enn på sannsynlighet i kommunens ROS-analyser.
Sårbarhet er et uttrykk for godt kommunen håndterer påkjenninger og bevarer sin
funksjonsevne. I betydningen at kommunen greier å vedlikeholde produksjonen av tjenester
slik at skade på helse og tap av liv begrenses i størst mulig grad.

3.3.2 Gjennomføring
Tønsberg kommune har valgt å gjennomføre ROS analysene og planarbeidet med
arbeidsgrupper i alle Virksomheter og på alle tjenestesteder. Dette for å sikre en bred
tilnærming til ROS-analysene og beredskapsplanene, og at nærheten til hendelser og
kunnskapen om disse er forankret der virkningene vil bli opplevd – helt ut på
tjenestestedsnivå.
Dette arbeidet danner også grunnlaget for den overordnede ROS-analysen.
Plankrav etter særlov, da særlig Lov om Helse- og Sosial beredskap, er tilfredsstilt gjennom
egen plan. Lovens Formål er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig
helsehjelp, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under
krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.
For de store virksomhetsområdene som Hjemmetjenester/Hjemmesykepleie, Institusjonene
og alle boliger med helsdøgns omsorg og pleie; er det gjennomført nye ROS-analyser og
laget beredskapsplaner som møter de sentrale kravene i Loven. For de andre områdene i
denne sektoren, gjenstår en revisjon og oppdatering av ROS-analysene og
handlingsplanene.
Det har vært gjennomført møter med beredskapslederne i nabokommunene som ledd i
samarbeide rundt hendelser som vil omfatte flere kommuner samtidig. Eksempler er
industribrann, ulykker på fjorden med skade på mennesker og forurensing, transportulykke
jernbane, og virkningene av ekstremvær. Den største sannsynligheten knytter seg til risiko
for forurensing fra skip, og kommunene deltar sammen i IUA (Inter kommunalt Utvalg for
Akutt forurensing). Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) har foretatt risiko- og
sårbarhetsanalyse innen industri, bolig og skogbrann.
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Tønsberg kommune har utarbeidet en egen organisasjonsplan for det løpende arbeid og
oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap. I hovedsak følger organiseringen normalt
linjeansvar. Kommunaldirektører følger opp virksomhetenes arbeid med ROS-analyser og
beredskapsplaner på sine områder.

3.3.3 Risikomatrisen/vurderingsgrunnlag
Utgangspunktet for risikomatrisen er en tradisjonell matrise der risiko er produktet av
sannsynlighet og konsekvens. Hensyn til konsekvens er vurdert høyere enn sannsynlighet.
Videre er konsekvens vurdert etter tre kriterier; liv & helse, miljø og materielle verdier – der
hensynet til liv og helse veier tyngre enn miljø som igjen veier tyngre enn materielle verdier.
På bakgrunn av dette beregnes risikopoeng. Risikopoeng er i utgangspunktet produktet av
verdien av sannsynlighet og verdien av konsekvens, der verdien konsekvens er multiplisert
med en vekt avhenging av konsekvenskriteriet, liv og helse, miljø og materielle verdier. I
matrisen vises høyeste risikopoeng, dvs sannsynlighet multiplisert med det
konsekvenskriteriet som har høyest vektet verdi.

Lite sannsynlig Noe sannsynlig

Sannsynlig

Svært
sannsynlig

Ubetydelig

3

8

13

18

En viss fare

5

16

26

36

Alvorlig

8

23

39

55

Kritisk

10

31

51

73

Katastrofalt

13

39

65

91

3.3.3.1 Tabell for sannsynlighet
3.3.3.2 Tabell for konsekvens

Verdi

Ufarlig/ubetydelige virkninger

En viss fare

Farlig

Kritisk

Liv og helse

Miljø

Materielle verdier

2

Få og små
personskader

Ubetydelig skade på Skader for inntil
miljøet
50.000

4

Lettere
personskade, Ingen Miljøskader som
dødsfall
krever mindre tiltak

Skader for inntil
500.000

6

Alvorlig
personskade.
Dødsfall kan
forekomme

Skader for inntil
5.000.000

8

Alvorlig
konsekvenser. Inntil Omfattende og
2 døde. Flere
langvarige skader på Skader for inntil
skadede.
miljøet
50.000.000

Miljøskader som
krever større tiltak

9

Katastrofalt

10

Svært alvorlige
konsekvenser.
Mange skadede og
mer enn 2 døde.

Omfattende og
uopprettelige skader Skader for over
på miljøet
100.000.000

Konsekvenskriteringen er vektet for å oppnå en differensiering mellom kategoriene for å
synliggjøre at liv & helse teller mer enn hensynet til miljø, som igjen teller mer enn hensynet
til materielle verdier.

Liv & helse

Miljø

Materielle verdier

1,70

1,20

1,00

3.3.3.3 Sårbarhet
3.3.3.4 Akseptkriterier
Med akseptkriterier menes ikke en forutseting om at en skal akseptere risiko, men at
akseptkriterier er et målbart tall som indikerer hvilken risikokategori en hendelse kan
klassifiseres innenfor. Risikokatogoriene er delt inn i tre; normal risiko, betydelig risiko og
uakseptabel risiko.
Normal risiko håndteres av den daglige stående beredskapen. Risikonivået er dagligdags og
vi aksepterer denne lille risikoen som en "normal" risiko forbundet med det daglige liv.
Enkelte hendelser i denne kategorien kan imidlertid ha høyere konsekvenser enn det den
daglige beredskapen kan håndtere, men sannsynligheten for disse hendelsene er svært
lave.
Betydelig risiko omfatter hendelser som både kan føre med seg skade på liv & helse, miljø
og materielle verdier, samtidig som de kan inntreffe relativt hyppig. Det betyr at den daglige
stående beredskap ikke er tilstrekkelig. Altså vil vi ikke akseptere denne risikoen dersom det
går an å forebygge hendelsen eller virkningene av den innenfor realistiske økonomiske
rammer.
Uakseptabel Risiko. Omfatter hendelser med så stor risiko at ytterligere ressurser og bistand
må tilføres.
Forebyggende tiltak som iverksettes i forhold til den enkelte hendelse må imidlertid vurderes
kritisk i forhold til kost/nytte, og ses i sammenheng med ønsket/oppnåelig grad av
risikoreduksjon.
Kommunens skal til hver hendelse vurdere sannsynlighetsreduserende tiltak. Noen
hendelser med betydelig risiko er imidlertid utfordrende eller umulig for kommunen å
redusere, enten som følge av manglende virkemidler eller fordi hendelsene skjer langt
utenfor kommunens grenser. Eksempler på dette er Radioaktivt utslipp fra ulykke med
kjernefysisk materiale. Kommunen må da avbøte virkningene gjennom
konsekvensreduserende tiltak.
Kommunen har en del folk i daglig beredskap for å redusere konsekvensen av relativt
hyppige hendelser. Typisk er dette legevakten, hjemmesykepleien, brannstasjonen samt
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daglig beredskap for hendelser med vann og avløp og IKT. Tilsvarende har leverandørene
av elektrisk kraft og ecom tjenester sin stående beredskap.

3.3.3.5 Avgrensing
En matematisk oppstilling av risikoene gir et bilde av hvor risikoområdene finnes, ved bruk
av matematiske avgrensninger.
Dette er imidlertid en teknisk øvelse, og i den endelige vurderingen av risikoområdene er det
gjort menneskelige vurderinger (sunn fornuft) i sammenheng med den tekniske/matematiske
resultatmatrisen.
Det er her vektlagt en skjønnsmessig vurdering av sårbarheten til det enkelte system. Det er
bl.a. sett på sammenfallende enkelthendelser, og hvordan de påvirker hverandre.
Eksempelvis "langvarig bortfall av strøm" i sammenheng med "langvarig kuldeperiode". Det
vil imidlertid alltid finnes flere sammenfallende hendelser som gjensidig påvirker hverandre
enn det som er kartlagt og vurdert i denne analysen.
Til tross for et omfattende kartleggings og analysearbeid vil det med stor sannsynlighet være
enkelt hendelser og sammenhenger som ikke er avdekket i denne ROS-analysen. Analysen
er derfor ikke uttømmende for alle forhold i kommunen, og bør derfor være et levende
dokument som oppdateres jevnlig.
Ettersom hendelsene i denne analysen er vurdert på et overordnet kommunalt nivå, med
utgangspunkt i konsekvenser for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon, gir ikke
analysen en detaljert beskrivelse av opplevd risiko og konsekvens på lavere nivå,
eksempelvis virksomhets-, avdelings eller individnivå.
Som følge av dette er ikke analysen selvstendig dekkende for alle forhold i kommunen.
Eksempelvis, utbyggings- og arealplaner blir analysert særskilt i hvert enkelt tilfelle, som et
supplement til overordnet ROS-analyse.
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3.4 Hendelser
Mulighetene for at uønskede hendelser som berører Tønsberg kommune inntreffer, er i
varierende grad sannsynlig. De mest omfattende hendelsene lar det seg ikke gjøre å
forebygge i særlig grad. Kommunen må derfor ha gode planer for å håndtere virkningene av
Hendelsene.
ROS-analysen vurderer 23 hendelser som kan ramme kommunen.
1.
2.
3.
4.
5.

Flyulykke.
Veg/jernbaneulykke med stor personskade.
Skipsulykke med stor personskade og evakuering.
Skipsulykke farlig/forurensende last.
Transportulykke over land med farlig/forurensende gods. Utslipp av helseskadelige
flyktige stoffer.
6. Skred med effekt på bebyggelse og/eller kommunikasjonslinjer.
7. Jordskjelv.
8. Ekstremvær nedbør: Flom, springflo og sterk vind.
9. Ekstremvær vinter: Sterk kulde og mye nedbør.
10. Kryssing av kanalen på FV 308 begrenset eller umulig.
11. Tap av energi leveranser. (El-kraft, fjernvarme, drivstoff).
12. Bortfall av drikkevannsforsyningen ved teknisk svikt.
13. Forurensning av drikkevannsforsyning
14. Industribrann.
15. Bybrann
16. Skogbrann.
17. Brann i kommunale bygninger.
18. Terror, gissel, drap, skyting i offentlige rom
19. Forstyrrelser i elektronisk kommunikasjon, herunder kommunens IT system.
20. Høyt personellfravær i egen og samarbeidende virksomheter.
21. Evakuering av deler av egen befolkning.
22. Tap eller forstyrrelser av offentlig kommunikasjon (Telefon, mobiltelefon,
radiosamband).
23. Epidemier & katastrofer: Stort antall syke som trenger helsehjelp, pleie og omsorg.
24. Utslipp av radioaktivt materiale. (Atomulykke).
25. Hendelser og katastrofer som rammer egne innbyggere annet sted i Norge, eller i
utlandet.
Innspill fra eksterne parter er innarbeidet i de enkelte hendelsene, som en del av den totale
vurderingen.
Hendelsene er vurdert ut fra både risikopoeng, samfunnsmessige konsekvenser og hvilken
sammenheng de kan ha med andre forhold.

3.4.1 Infrastruktur
Dagens samfunn er avhengig av infrastrukturen, både med tanke på samferdsel og ikke
minst med tanke på digital kommunikasjon. For noen tiår tilbake var samfunnet mye mindre
sårbar i forhold til datakommunikasjonen og telekommunikasjon. Teknologien vi omgir oss
med i dag, som vi er avhengige av, er sårbar og med det følger at også samfunnet er sårbar
i forhold til bortfall av dette.

3.4.1.1 Flyulykker
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Nr 1

Hendelse: Flyulykke
Sannsynlighet: 1
Konsekvens: Liv/helse: 10, Miljø: 6; Materielle verdier: 10
Høyeste risikopoeng: 17
Korrelasjon med: 6, 13, 14, 16, 21

En flyulykke kan utløses av værforhold, teknisk svikt, menneskelig svikt m.m., og skjer
umiddelbart etter avgang eller ved innflyging og/eller landing. Risikoen for at en flyulykke
rammer kommunen er liten, men det er mye flytrafikk i luftrommet over deler av kommunen
da kommunen ligger i innflygingssonen til Torp flyplass.
Ved en flyulykke kan brann inntreffe, forurensning av miljø kan forekomme og skader på
infrastruktur og natur(skog, dyrket mark). En flyulykke innebærer mange omkomne-, skaddeog berørte personer
Det vil bli stor belastning på beredskapsenheter og krisehåndtering vil være helt nødvendig.
Kommunale og regionale beredskapsenheter kan ikke bygge opp en beredskap mot dette,
men må være forberedt på at det kan skje.
Det ligger utenfor kommunal kontroll å kunne forebygge denne type hendelser. Likevel må
kommunen kartlegge innflygningsruter som berører Tønsberg. Det må foretas
skrivebordsøvelser, helst samhandlingsøvelser.

3.4.1.2 Veg/jernbaneulykke med stor personskade
Nr 2

Hendelse: Veg-/jernbaneulykke med stor personskade
Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 10, Miljø: 4; Materielle verdier: 10
Høyeste risikopoeng: 51
Korrelasjon med: 21

Både E18 og jernbanen gjennom Vestfold er innom Tønsberg kommune. Tønsberg er også
et viktig kollektivknutepunkt der det er hyppige avganger av busser.
Historiske data og økende trafikk på jernbane gir en moderat sannsynlighet (mellom hvert
10. og hvert 50. år) for ulykke med mange skadede i eller med virkning på Tønsberg
kommune.
I løpet av de siste 50 år (siden 1964) har det inntruffet omtrent 30 alvorlige jernbaneulykker
med tap av liv. De alvorligste er Tretten-ulykken i 1975 med 27 døde; Åsta-ulykken i 2000
med 19 døde; og kollisjon/brann i godsvogher med 93 tonn propan i Lillestrøm også i 2000.
Når det gjelder transportulykker på vei, inntreffer det årlig mange ulykker og antall drepte og
alvorlig skadede i Vestfold har ligget årlig på rundt 600 de 10 årene fram til 2008 da tallene
begynte å synke til 480 i 2010 og 2011. Man antar at dette skyldes at ny E18 motorvei tas i
bruk. Men hendelsen i Hanekleivtunnelen 1. Juledag i 2006 da deler av tunneltaket raste
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ned, gir grunn til bekymring. Årsaken var dårlig sikring av taket. Det viste seg at flere av
tunnelene på E18 var dårlig sikret ved nærmere undersøkelser.
Det knytter seg særlig stor bekymring til ulykker som inntreffer inne i tunneler. Det oppstår
ofte brann som følge av drivstofflekkasjer. For jernbanen er det fare for brann på grunn av
kortslutninger i det elektriske anlegget på toget.
Brann fører til røykutvikling. Røyken kan være giftig. Den kan fortrenge normal luft og derved
føre til at folk omkommer av kvelning. Tett røyk gjør det vanskelig å orientere seg og ta seg
frem til evakueringspunkter og tunnelåpningen. Brann forhindrer folk fra å komme seg ut av
tunnelen eller jernbanevognen.
Kommunen vil bli involvert i en større Hendelse på vei/jernbane på to måter:
- Dersom skadestedet ligger nær Tønsberg slik at Tønsberg blir den naturlige samleplassen.
- Dersom flere eller mange av de skadede og omkomne er våre innbyggere.
Kommunens kan forebygge noe gjennom trafikksikkerhetstiltak og i samarbeid med statens
vegvesen god arealplanlegging.
Statens vegvesenet og Jernbaneverket driver et omfattende forebyggende arbeid for å
motvirke ulykker på veg og jernbane. Sammen med akuttetaten, da spesielt brannvesenet,
er det laget beredskapsplaner som regelmessig øves for å redusere konsekvensene av slike
ulykker.
Ved en hendelse vi det måtte påregnes et stort antall døde og skadde, samt personer i
sjokk. Politi, sykehus og brannvesen vil være førsteinstansen. Kommunen må påregne å
bistå ved evakuering, pårørendesenter og psykososial omsorg.

3.4.1.3 Skipsulykke med stor personskade og evakuering
Nr 3

Hendelse: Skipsulykke med stor personskade og evakuering
Sannsynlighet: 1
Konsekvens: Liv/helse: 10, Miljø: 8; Materielle verdier: 10
Høyeste risikopoeng: 17
Korrelasjon med: 4, 8, 21

Skipsulykke med stor personskade og evakuering er en meget aktuell problemstilling på
grunn av all skipstrafikken i Oslofjorden. Selv om andre havner er valgt ut som
evakueringssentra, vil skipets posisjon og omstendighetene rundt evakueringen av
passasjerene avgjøre hvilke kommuner som blir berørte. Det er en viss sannsynlig for at
Tønsberg kommune vil måtte etablere evakuert- og pårørendesenter i nærheten av
sykehuset, men sannsynligheten for at kommunen blir involvert i en skipsulykke ansens som
mindre enn sannsyndlighet for skipsulykke i hele Oslofjordområde. Ved evakuering kan
omfanget blir stort.
DSB skriver i Nasjonal Sårbarhetsrapport 2011 at det er en klar sammenheng mellom omfanget
av skipstrafikk (utseilt distanse) og antall skipsulykker. Passasjerskip og kombinerte
14

bilferger/passasjerskip er blitt både større og sikrere i de senere år. Men den relative mangel på
evakueringsmuligheter fra et skip kombinert med det store antallet passasjerer, gjør at
passasjerskipsulykker får store konsekvenser. I Oslofjorden seiler det mange passasjerferger
hvert døgn. Sannsynligheten for et forlis eller skipsbrann er moderat, men virkningene av en slik
hendelse er katastrofale. DSB har fått etablert en samordnet beredskap for ulykker på sjøen,
RITS (RedningsInnsats Til Sjøs). I vårt område deltar Oslo kommunes Brann- og redningsetat
samt Larvik Brannvesen.
Det er lite kommunen kan gjøre for å forebygge slike hendelser. Det må foretas øvelser,
helst sammhandlingsøvelser.
Risiko og sårbarhetsanalyse med beredskapsplan for Tønsberg kommune, Tønsberg
Havnevesen gir en mer detaljert beskrivelse av hendelsen. Havnevesenet er tilgjengelig for
å hjelpe til ved ulykker på sjø eller i tilknytning sjø. I tilegg kan det dukke opp forespørsler
om nødkaiplass, ankringsplass, transport, kranoperasjon, lagring. Hendelsen kan påvirke
fremkommeligheten i hoved og biled, noe som gjør at skipsleden i verste fall blir begrenset
eller stengt.
Denne hendelsen skifter eier etter som situasjonene er avklart og ryddet opp i. Politiet er eier
av en så omfattende hendelse i startfasen med støtte fra hovedredningssentral på
Sola og Tjøme Radio. Etterhvert vil brann og redning komme til og evt kystverket,
IUA, forsvaret, sivilforsvar etc.
Ved en hendelse vi det måtte påregnes et stort antall døde og skadde, samt personer i
sjokk. Politi, sykehus , brannvesen og sivilforsvar vil være førsteinstansen. Kommunen må
påregne å bistå ved evakuering, pårørendesenter og psykososial omsorg.
Eventuell oljeforurensning, som kan true sårbare områder og naturreservat. Havnevesenet
bidrar med oppgaver ifm forurensning på sjø.

3.4.1.4 Skipsulykke farlig/forurenset last
Nr 4

Hendelse: Skipsulykke farlig/forurenset last
Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 8, Miljø: 10; Materielle verdier: 10
Høyeste risikopoeng: 30
Korrelasjon med: 3, 21, 24

Skipsulykke med farlig / forurensede last. Utslipp av kjemikalier eller oljeholdige stoffer på
sjø eller i umiddelbar nærhet til sjø, innenfor kommunens grenser. Denne hendelsen er
veldig lik hendelse nr 3; skipsulykke med stor personellskade og evakuering
Skipsulykke med farlig/forurenset last er også en meget aktuell problemstilling på grunn av
all skipstrafikken i Oslofjorden. Tønsberg er spesielt utsatt på grunn av stor trafikk av
tankskip til Slagentangen.
Politiet eier hendelsen i første fase. Etterhvert tar IUA og Kystverket over
hendelsen. Havnevesenet bidrar med "Fartøy i kystnær beredskap" innunder kystverket.
15

Risiko og sårbarhetsanalyse med beredskapsplan for Tønsberg kommune, Tønsberg
Havnevesen gir en mer detaljert beskrivelse av hendelsen. Havnevesenet er tilgjengelig for
a hjelpe til ved ulykker på sjø eller i tilknytning sjø.
Det er utarbeidet en egen miljørisikoanalyse for IUA Vestfold. Innenfor IUA Vestfolds
geografiske avgrensning er følgende aktiviteter/virksomheter vurdert som relevante opphav
til uønskede hendelser som kan medføre en interkommunal aksjon mot akutt forurensning:


Skipstrafikk i transitt langs områdets kyst



Skipstrafikk til og fra havnene Larvik, Sandefjord, Slagentangen og Horten



Veitransport, farlig gods, i transitt eller til/fra virksomheter



Spesifikke virksomheter (Kilde: MDs nettsted for bedriftsspesifikk informasjon)
Herunder ESSO Slagenstangen.

Sannsynligheten for denne hendelsen er satt til middels, da det er losplikt inn til Tønsberg for
større fartøyer og hyppig bruk av slepefartøy. Det er veldig sjelden det er møtende trafikk av
store båter til innseilingen til Tønsberg, disse får evt beskjed av losene å vente på tur.
Eventuelt er det gode ankringsmuligheter.
Konsekvenser for liv og helse er knyttet til at mennesker kan utsettes for giftige kjemikalier/
oljeprodukter og økt brann og eksplosjonsfare. Dette utgjør større risiko ved å bevege seg
langs sjøen.
Konsekvensen av forurensende last kan fort bli alvorlig for miljøet. Naturreservat og spesielt
vernede omrader gjør at de miljømessige konsekvensene lett blir alvorlige. Fare for liv i
vannet.
IUA, Skjærgårdstjenesten og Bydrift vil være i aktivitet ved en slik hendelse.

3.4.1.5 Transportulykke over land med farlig/forurensende gods.
Nr 5

Hendelse: Transportulykke over land med farlig/forurensende gods.
Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 4, Miljø: 8; Materielle verdier: 6
Høyeste risikopoeng: 29
Korrelasjon med: 13, 14, 15, 21, 24

E18 med transport av farlig og forurenset gods går gjennom Tønsberg kommune. Det går
transport av raffinerte oljeprodukter fra Slagentangen til E18. Kollisjon, utforkjøring,
feilkjøring, høy hastighet, sovne ved ratt, unnamanøver er alle kilder til mulig trafikkulykker. I
tillegg vil teknisk svikt på kjøretøy, dårlig veistandard og værforhold påvirke sannsynligheten.
Høy tetthet av kjøretøyer med potensielt farlig last gjør det sannsynlig at ulykke inntreffer.
Last er imidlertid normalt godt sikret slik at en ulykke sjelden vil føre til utslipp. Hendelsen
vurderes som mindre sannsynlig.
Hendelsen kan føre til omfattende forurensing av miljø, og i gitte tilfelle, av
drikkevannskilden. Det kan oppstå brann med giftige avgasser. Når spesielle kjemikalier
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slippes til luft kan det dannes giftige gasser som medfører akutt fare for liv og helse ved
eksponering. Kan medføre evakuering, omfattende redningsarbeide.
Politi og brannvesen eier hendelsen i første fase. Kommunen får en rolle ved evakuering og
dersom hendelsen skjer ved eller nær offentlig bygg eller kommunal infrastruktur.
Kommunen må bistå ved opprydding.
Heving av veistandard og trafikksikkerhetstiltak vil begrense sannsynlighet for at hendelsen
inntreffer.

3.4.1.6 Kanalbrua ute av drift. FV 308 stengt
Nr 10

Hendelse: Kryssing av kanalen på FV 308 begrenset eller umulig..
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 2, Miljø: 2; Materielle verdier: 4
Høyeste risikopoeng: 20
Korrelasjon med: 7, 8, 9

Kanalbrua er en 4-felts klaffebru i stål som forbinder Tønsberg by med Nøtterøy. Brua ble
bygd i 1957. Den har dobbel klaff med motvekter, og spennvidden er 38 m mellom hver
svingaksel. Bruas totale lengde er 89 meter. Fundamentet er på pæler/pilarer til fjell.
Kanalbrua ble oppgradert i 2005, elektronikk og hydraulikk er installert på vippebrua som
også er fornyet med blant annet fire nye el-motorer, to til hver av klaffene som heises opp
ved bruåpninger.
Det er Vestfold Fylkeskommune som eier Kanalbrua, men det er Statens Vegvesen som
drifter brua og som er ansvarlig for fastlandsforbindelsen til Tjøme og Nøtterøy. Ansvaret for
å utføre en ROS analyse og planlegge forebyggende og avbøtende tiltak er således delt på
flere.
Men det er helt klart at det blir kommunene som kommer til å "eie" hendelsen, gjennom
virkningene tapet av denne bruforbindelsen vil ha på liv & helse, og materielle verdier i
kommunene. Det er derfor ingen tvil om at kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme plikter
å gjennomføre en ROS analyse og lage en beredskapsplan for situasjonen som vil oppstå
dersom brua blir stengt.
Det er to måter å avbøte denne hendelsen på. Den ene er å bygge en ny, permanent
fjordkrysning i tillegg til eksisterende bru. Den andre er at Satens Vegvesen forbereder
anlegg av midlertidig bru.
Det er utarbeidet en beredskapsplan for håndtering av trafikken og organisering av transport
til og fra gangbrua. Denne planen vil tre i kraft umiddelbart når Kanalbrua blir stengt. SVV
antyder at de kan få på plass en 4-felts midlertidig bru (Baily-bru) i løpet av 1-2 uker.En
arbeidsgruppe hos SVV har utredet spørsmålet og deres konklusjon er:
Teknologien med Baileybru er godt utprøvd. Løsningen er betydelig rimeligere og krever
relativt lite bygningsmessige forberedelser. Den gir det absolutt beste
trafikkavviklingsalternativet fordi den kan knyttes tett opp mot brostedet. Løsningen byr på få
usikkerheter. Gruppen foreslår derfor Baileybru og at det i den planleggingen som må gjøres
tas endelig stilling til hvilken side som bør velges.
17

Kommunen har nylig kommet frem til at en Bailey bru må plasseres på Vestsiden av
klaffebrua. Det skal utarbeides en plan for hvilke forberedelser som må gjøres på forhånd
slik at Bailey brua kan monteres innenfor 1 uke.
I mellomtiden må kommunen legge til rette for parkering på begge sider av kanalen.
Uttrykningsbiler kan benytte gangbroen.

3.4.1.7 Ecom og IT
Nr 17

Hendelse: Forstyrrelser i elektronisk kommunikasjon, herunder kommunens IT system.
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 6, Miljø: 2; Materielle verdier: 4
Høyeste risikopoeng: 51
Korrelasjon med: 11, 22

Nr 20

Hendelse: Tap eller forstyrrelser av offentlig kommunikasjon (Telefon, mobiltelefon,
radiosamband).
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 4, Miljø: 2; Materielle verdier: 4
Høyeste risikopoeng: 34
Korrelasjon med: 11, 19

IKT seksjonen i Tønsberg kommune har ansvar for drift av interne datasystemer og
telefoner. Datarommet er plassert i underetasjen på byfogdløkka. Alle store virksomheter er i
dag knyttet opp på fiber eid av kommunen selv gjennom et selskap som heter Gigafib. Små
lokasjoner som boliger har leide linjer.
Alle virksomheter i kommunen bruker databehandling daglig i tjenesteproduksjon.
Graden av sårbarhet ved bortfall vurderes ut fra den enkeltes virksomhet mulighet til å utføre
sine pålagte oppgaver ved bortfall av de sentrale systemer.
Telefonisystemet består av en hussentral av typen alcatel. Alcatelsentralen forsyner alle
store virksomheter med telefoni, noen få over kobberkabler og resten via fibernettet til
utskutte hyller på hver virksomhet. Små lokasjoner som boliger har også her leide linjer som
isdn. Graden av sårbarhet ved bortfall vurderes ut fra den enkeltes virksomhet mulighet til å
utføre sine pålagte oppgaver ved bortfall telesystemer. Innenfor IT/Tele er det stort sett
elektronikk og kan dermed slutte å fungere. Årsak til dette kan være bortfall av strøm,
defekte kabler grunnet gravearbeid eller andre eksterne påvirkninger.
Dersom større deler av kommunen opplever bortfall av IT/Tele skyldes det alvorlige
hendelser, enten hos leverandør (f.eks strøm) eller gjennom andre hendelser. Dette vil
kunne gi forskjellige konsekvenser for forskjellige grupper av brukere. Virksomheter kan bli
vanskelig å komme i kontakt med, tjenesteproduksjon som er helt eller delvis digitalisert vil
være utilgjengelig med tilhørende konsekvens for brukere av tjenestene.
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Det er særlig i helse- og omsorgstjenestene sine analyser at tap av ecom tjenester vurderes
som kritisk. Det er fare for liv og helse ved at pasientjournaler ikke er tilgjengelige. Men også
barnehager og skoler har kommunikasjon mot foreldre og pårørernde høyt på sin liste over
kritiske funksjoner.
Økt pågang til rådhuset er en konsekvens av dette, slik at informasjonsbehovet må dekkes
via tilgjengelige kanaler.
Beredskapsmessige tiltak som må gjøres, er at det etableres manuelle rutiner for utførelse
av viktige oppgaver dersom IT/Tele faller ut.
Det vil også bli satt opp i en beredskapsmessig situasjon et eget lokale med nødstrøm og
datatilgang til sentrale systemer for virksomheter med prekære og livsviktige tjenestebehov.
Forebyggende tiltak er nødstrømtilførsel for å holde datasrommet med tilhørende systemer
oppe, slik at virksomheter med strøm/nødstrøm fortsatt kan utføre sine funksjoner. I de
tilfeller der bortfall av IT/Tele ikke skyldes strøm, er forebyggende tiltak god dialog med
leverandør av tjenester og gode interne rutiner på IT slik som backup, sjekk av loggfiler og
systematisk feilretting oppgradering av systemer..
Det er risiko for oversvømmelse i serverlokalene. Det er imidlertid gjort avbøtende tiltak. Alle
servere er flyttet opp 10cm fra gulv slik at lett vanninnstrømning takles, det er også sensorer
som alarmerer ved fukt på gulv. Brannvesen har pumper som kan rekvireres ved behov for
utpumping av vann. Vanningtrengning kan komme ovenfra og ned på datarommet via
sprukne rør, kloakkrør etc. via gulv og opp samt via vindu og inn. IKT har gode rutiner på
backup. Det tas både backup lokalt og backup til egne backupmedier som er lokalisert på
datarom på Nøtterøy.

3.4.1.8 Tap av energileveranser
Nr 11a

Hendelse: Tap av energi leveranser. (El-kraft, fjernvarme, drivstoff). Sommer
Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 2, Miljø: 2; Materielle verdier: 2
Høyeste risikopoeng: 10
Korrelasjon med: 8, 12, 19, 22

Nr 11b

Hendelse: Tap av energi leveranser. (El-kraft, fjernvarme, drivstoff). Vinter
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 8, Miljø: 2; Materielle verdier: 6
Høyeste risikopoeng: 68
Korrelasjon med: 8, 9, 12, 19, 21, 22

Korte strømbrudd må regnes som svært sannsynlig, og de kan ha en del mindre
konsekvenser særlig innen tele/data og helse/velferd. Strømbrudd over lenger tid vil kunne
få omfattende konsekvenser for liv og helse, økonomi og viktige samfunnsfunksjoner. Når
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strømmen blir borte kan det skyldes feil eller planlagte og varslede utkoblinger. Ved varslede
utkoblinger er det vanligvis en valgsituasjon og det kan styres unna de alvorligste
konsekvensene.
Ved ekstreme værforhold, så som ved orkan eller ved store eller kraftige tordenvær, vil det i
løpet av kort tid kunne oppstå langt flere feil enn det som kan repareres etter hvert og de
strømløse periodene vil da kunne bli vesentlig lengre.
Så vel næringsliv som private husholdninger og offentlige tjenester er svært avhengig av
elektrisk strøm. Selv kortvarige strømbrudd vil kunne få konsekvenser for datastyrte
driftsopplegg og føre til ekstrakostnader, forsinkelser og heft. Men telefonsentraler,
alarmsystemer og andre samfunnsviktige funksjoner vil som regel være utstyrt med
alternativer som kan takle et kortvarig strømbrudd. Tilsvarende vil nok de fleste
husholdninger og bedrifter samt primærnæringsdrivende ha erfaring med og opplegg for å
klare seg noen timer uten strøm.
Om vinteren, er manglende oppvarming er en vesentlig trussel. Mange hjem blir kalde,
mørklagte og uten varmt vann (evt. behov for forpleining og innkvartering for utsatte grupper
og/eller områder). Det må påregnes evakuering ved langvarig strømbrudd.
Stadig flere pasienter skrives tidligere ut fra sykehus med avansert elektromedisinske
behandlingsopplegg som skal fortsettes i hjemmene eller på sykehjem. Oppleggene rundt
den enkelte må sikre at livsnødvendig behandling opprettholdes også ved kortvarige
strømbrudd, alternativt må de sikres opplegg for rask nok retur til sykehuset.
Strømbrudd av noe lengre varighet vil få mange konsekvenser som:


Medisinsk diagnostikk og behandling vanskeliggjøres.



Medisiner som trenger kjølig lagring blir ødelagt.



Dataanlegg inkl. betalingsformidling med meget mer slutter å fungere.



Varslings- og alarmsystemer stopper etter en tid.



All belysning utendørs blir borte. I vinterhalvåret fører dette til øket trafikkrisiko



Offentlige bygg (som skoler, barnehager, institusjoner m.m.) blir kalde,
mørkelagte og uten varmt vann og kan måtte stenges evt. evakueres.



Off. service reduseres.



Noen bedrifter må stenge, permitteringer, redusert produksjon og økonomiske tap.



Noen bønder kan få produksjonsproblem (f.eks med melkemaskiner).



Vanskelig tilgang til drivstoff.



Heiser stopper.



Drivstoff blir utilgjengelig hvis ikke bensinstasjonene har nødstrøm til pumpene.



Avhengig av årstid: Frostskader på rør, tanker og pumper.
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Vannforsyningen kan vanskeliggjøres for deler av kommunen.



Mulig kloakkforurensing.

ROS analysen i Virksomhetene for denne virkningene av denne hendelsen avdekket flere
konsekvenser:


Kortvarige (inntil 6 timer) strømbrudd har ingen konsekvens for liv og helse.



6 til 24 timers utfall om sommeren er lite kritisk når man ser bort fra problemene
knyttet til bortfall av ecom tjenestene.



Ved lave ute temperaturer er bortfall av elektrisk kraft >12 timer kritisk for
husholdninger som ikke greier eller har mulighet til å bruke alternative varmekilder.



Ved bortfall > 24 timer om vinteren, må kommunene stenge alle bygninger som ikke
kan holdes varme ved fyring eller fjernvarme.



Enslige og uføre som ikke kan skaffe seg mat og varme må evakueres til
oppvarmede bygninger.



Sykehuset vil redusere driften og kommunen må bidra til å ta vare på de syke som
venter på behandling. Dette kan ble meget krevende dersom strømutfallet er
geografisk omfattende og langvarig.



Verken Legevaktsentralen eller fastlegene har sikret seg reservestrøm.
Allmennlegetjenesten vil gradvis opphøre ved tap av elkraft om vinteren. I
sommerhalvåret vil tjenesten fungere så lenge det er lyst og ikke for kaldt inne.

Det er foretatt følgende avbøtende tiltak i Tønsberg kommune:


Drikkevann: Det er installert aggregater for reservestrøm på alle essensielle
pumpestasjoner i kommunen slik at drikkevann forsyningen kan vedlikeholdes.



Fjernvarme: Kommunen har sikret avtale med Skagerak Varme (Kilen) om at de skal
ha nødstrøm og diesel nok til å holde produksjonen i gang og levere varmt vann på
yttervegg i alle kommunale bygg som er abonnenter i minst 1 uke.



Drivstoff: Kommunen har reservetanker med drivstoff (Diesel) til egne kjøretøy.



Matvarer: Kommunens institusjoner, enkelte barnehager og SFO avdelinger, og
bemannede boliger skal ha lager av tørrmat og liknende for inntil 5 døgns drift.



Medisinalforsyning: Det er bestemt at alle Virksomheter og tjenestesteder som har
ansvaret for medisiner, skal ha lager av nødvendige medisiner for minst 1 ukes
forventede behov.

Det er bestilt og klargjort for nødstrøm i kommunens sykehjem og på Byfogdløkka. Det siste
for å sikre opprettholdelse av datasystemene. Legevakten skal innen 2016/17 flytte til nye
lokaler der det installeres nødstrøm. Inntill dette, vil legevakten flytte til Eik sykehjem ved
langvarig strømbrudd.

3.4.1.9 Drikkevannsforsyning
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Generell forurensing av drikkevannet skyldes gjerne at VIV har fått svikt i renseeller desinfeksonsprosessene. Dette kan skje i perioder med så mye nedbør og
avrenning at råvannet blir så skittent at man ikke greier å rense nok vann til
distribusjon. Men vannforsyningen er delt mellom 2 kilder med hver sine
renseanlegg beliggende på Seierstad (Farrisvannet) og i Eidsfoss (Eikern). Det er
også bygget inn reserveløsninger på begge vannverkene. Dermed er risikoen for
slik svikt i et omfang som kan føre til alvorlig helseskade, liten.
Rent vann er en forutsetning for å holde et bysamfunn i gang. Vestfold har et av landets
beste og sikreste vannverk, VIV, som 10 av kommunene eier sammen. Etter at Eikern ble
tatt i bruk som vannkilde 2 med distribusjonsnett til kommunene i de nordlige delene av
fylket, og med sammenkobling av distribusjonsnettene; er risikoen for bortfall svært liten.
En meget liten del av befolkningen, da særlig utenfor tettstedene, har fremdeles privat
vannforsyning fra egne brønner.
Mengden drikkevann som er i rørene og høydebassengene til enhver tid, sikrer kommunene
vannforsyning i 2-3 døgn ved totalt avbrudd i vannverkene.
Det har vært gjennomført en grundig ROS analyse av vannverket og distribusjonen. Det ble
påvist en betydelig sårbarhet for bortfall av elektrisk kraft. Dette har blitt avbøtet ved at det er
montert nødstrømsaggregater på alle essensielle pumpestasjoner. Dermed vil selv langvarig
totalt bortfall av elektrisk kraft ikke føre til at befolkningen mister vannet.
Andre årsaker til bortfall av hele vannforsyningen, kan være ekstremvær med flom og ras og
brudd på ledningene.
Dersom drikkevannsforsyningen fra VIV blir borte i mange dager eller uker, har vi ikke
reservekapasitet til å forsyne hele befolkningen med drikkevann. Kloakk og avløp trenger
også vann for å fungere. Det vil ikke være mulig for hele befolkningen å forbli i byen, og det
vil måtte organiseres en (krigs)evakuering. Dette vil være en oppgave for staten. Man må
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pålegge kommunene med inntakt vannforsyning å ta i mot store deler av Vestfolds
befolkning.
Frodåstanket kan forsyne kommunen med vann i et døgn. Esso-raffineriet har egen
vannkilde som til dels kunne vært benyttet.

3.4.2 Helse

Det vises til ROS-analyse knyttet til Helse og sosial beredskap i Tønberg. kommune.

3.4.2.1 Dyrehelse

Nr 21

Hendelse: Dyrehelse
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 2, Miljø: 4; Materielle verdier: 6
Høyeste risikopoeng: 30
Korrelasjon med: 13, 20, 24

Zoonose er betegnelsen på infeksjonssykdommer som overføres fra mennesker til dyr og omvendt.
Smitten overføres direkte eller via mat, forurensning, vann eller biologisk vektor (som insekt).
Smittestoffene er bakterier, virus, prioner, sopp og parasitter.
Eksempel på sykdommer er de som er forårsaket av Salmonella (som salmonellose), bakteriegruppen
Campylobacter (kan gi diare), bakterien Yersinia entercolitica (kan gi yersiniose), Listeria-bakterien
(som gir listeriose), bakterien E.coli som kan gi livstruende tarmblødninger og nyresvikt spesielt hos
små barn.
Tuberkulose, trikinose, kugalskap, rabies (hundegalskap), bru cello se og turalemi (harepest) er også
zoonotiske.
I Norge har Veterinærinstituttet ansvar for å overvåke utviklingen av zoonoser her tillands, og
rapporterer årlig til EU, gjennom Zoonoserapporten, som lages i samarbeid med Mattilsynet,
Folkehelseinstituttet og andre sentrale organer.
Et spesielt problem er infeksjoner som spres med fugler. Her kan samme mikroorganisme spres over
kommune og landegrenser på kort tid.
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Rundt 4.000 sykdomstilfeller som skyldes zoonoser rapporteres hos mennesker i Norge hvert år. Det
reelle tallet er sannsynligvis betydelig høyere og ut fra folketallet vil det være 40 - 50 tilfeller i
Tønsberg hvert år. De fleste zoonozer i Norge kan være plagsomme, men er sjelden livstruende.
Helsepersonell er svært engstelig for at det skal oppstå en pandemi med fugleinfluensa der opp mot
halvparten av de syke menneskene vil kunne dø dersom det ikke settes inn forebyggende tiltak
(vaksiner) i tide.

3.4.2.2 Høyt personellfravær i egen og samarbeidende virksomheter.

Nr 18

Hendelse: Høyt personellfravær i egen og samarbeidende virksomheter.
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 6, Miljø: 2; Materielle verdier: 4
Høyeste risikopoeng: 51
Korrelasjon med: 13, 23, 24,

Sannsynligheten for en kraftig influensapandemi i løpet av 10 år er relativt stor, trolig minst 80 % og
konsekvensene kan bli store, særlig i akuttfasen. Det kan regnes med at over halve befolkningen vil
kunne få en sykdomsperiode, og at det kan bli mange dødsfall.
Influensavirus endrer seg hele tiden, og med få års mellomrom oppstår nye varianter. Vintre med nye
influensavarianter får derfor gjerne større influensautbrudd enn ellers. På grunn av stor reiseaktivitet
vil nye virus bringes med smittede personer hver sesong, og når sesongens utbrudd er overstått er
også influensavirus borte fra kommunen helt til nye importerte virus starter å utbre seg neste høst.
Virus opptrer ikke som geografisk distinkte varianter, i samme sesong opptrer liknende virus over hele
verden og mange år foregår det en spredning fra den sørlige halvkule til oss i nord når det blir høst og
vinter. Mange forskere forsøker å forutsi neste epidemi, og å utvikle nye vaksiner som skal brukes
påfølgende sesong.
Pandemisk influensa er betegnelsen på en influensasykdom som skyldes et helt nytt virus som ingen
er immune mot. Dette viruset vil spre seg raskt over hele verden og vil kanskje gi mer alvorlig
sykdom.
I vår del av verden regnes pandemisk influensa som en av de mest sannsynlige årsaker til akutte
krisetilstander. Pandemier opptrer med noen tiårs mellomrom og mange av de syke er utenfor de
tradisjonelle risikogruppene.
Både sentralt og lokalt utarbeides det egne planer der viktige tiltak vil være god håndhygiene, hindre
dråpesmitte og vaksinasjon etter nasjonale retningslinjer.
I fase 1 av en pandemi (utbrudd i flere land utenfor Norge) vil det være svært viktig med informasjon
til innbyggerne samt til administrasjon og sentrale politikere (kriseledelsen / beredskapsrådet). Det vil
også måtte planlegges omdisponering av helsepersonell i helseinstitusjoner og hjemmetjenestene,
samt trygge og evt. øke bemanningen av legevakten og andre samfunnsviktige funksjoner som
ordensvern, brannvern og renovasjon, næringsmiddeJforsyning m.m.
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I fase 2 (utbrudd i Norge) vil det til å begynne med være mange uvaksinerte og stor sykelighet. Det
må opprettes en registreringssentral som daglig oppdaterer tallet på sjuke og kriseledelsen vil
sannsynligvis måtte prioritere livsnødvendige tjenester ved for eksempel å legge om driften av helse
og omsorgstjenestene. Legetjenester og helsestasjoner vil måtte iverksette massevaksinasjon etter
sentrale prioriteringer, og det kan om nødvendig bli aktuelt å vurdere stenging av virksomheter.
Innbyggerne vil ha et enormt informasjonsbehov.
Konsekvenser for kommunens egenproduksjon vil være:


Personellfravær gir dårligere undervisningstilbud i skolene. Stort og eventuelt langvarig
fravær blant elevene betyr at årets eller periodens pensum ikke blir tilstrekkelig gjennomgått
og lært. Dette kan føre til at man må utvide undervisningstiden.



Helsetjenestene vil få store utfordringer pga at mange allerede svekkede individer vil bli
meget syke dersom de blir smittet av influensa.



Sykehusene vil måtte overføre mange pasienter til kommunens helsetjenester, pasienter som
man i normalsituasjonen ville ha behandlet i sykehus.



Sykehjemmene og Hjemmetjenesten må planlegge for langvarig drift som overstiger
virksomhetenes normale kapasitet.



TKE, Bydrift og nøkkelbedrifter i samfunnet vil kunne oppleve personellfravær i så stort
omfang at det går ut over evnen til å vedlikeholde kritisk infrastruktur, bygninger og anlegg.



Barnehagene må forholde seg til, og praktisere strenge smittevernregler.



Planene må inkludere hvordan beholde og pleie de som eventuelt blir syke i boligen.



Utgifter til desinfeksjonsmidler og engangsutstyr blir betydelige.



Sentraladministrasjonen og Rådmannens ledergruppe vil oppleve stort sykefravær.



Alle virksomheter vil revidere planene for høyt personellfravær slik at nøkkelstillinger ikke blir
vakante.

Beredskapsmessige tiltak blir styrt sentralt og kommunens erfaring fra den siste pandemien i 2009 influensa A (HINI) - er at det gir best resultat å bygge på eksisterende virksomheter som fastleger,
legevakt, helsestasjoner og kommunens nettsider. Distribusjonen av vaksine kan med fordel gå
gjennom apotek som har rutiner for legemiddelforsyning.
Av de mest aktuelle forebyggende tiltak er vaksinering. Vaksinering med riktig vaksine av
risikogruppene som er eldre og/eller kronisk syke med nedsatt allmenntilstand og immunforsvar.
Influensavaksine bør gis i september-november, og maksimal beskyttelse oppnås etter to uker.
Det bør også innføres ekstra hygienetiltak i dette tidsrommet, særlig dersom det er tegn som tyder på
at sesonginfluensaen kan være aven pandemisk art. Legemidler som Tamiflu og Relenza kan forkorte
sykdomsforløp noe, og bør derfor finnes på lager på lokale apotek.

3.4.3 Natur og klima
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Vestfold ligger i sin helhet innenfor det geologiske område som kalles Oslofeltet. Berggrunnen består
hovedsakelig av magmatiske bergarter. (Magmatiske bergarter er dannet ved at flytende magma
(lava) har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende
magmaet størkner og omdannes til bergarter.) I Tønsberg kommune er det lavabergarter med et
betydelig innslag av rombeporfyr som dominerer. Tønsberg kommunes landområde lå i hovedsak
under havet etter isens nedsmelting etter siste istid, og nesten all dyrket jord ligger på marine
terrasser. Marin sand og leire dekker det meste av lavlandet opp til 120 moh.

Kartet viser marine avsetninger (lysblå og mørkblå) og morener (grøn).
Klimaendringer en helt ny form for forskning, hvor det ikke er mulig å basere seg på empiriske data.
En må ta utgangspunkt i gjeldende klimasystemer og gjøre estimater ut fra værdata som endrer seg
kontinuerlig. Forskerne vektlegger derfor at det er usikkerheter i beregningene, og at vi sannsynligvis
får uforutsette konsekvenser innen klima og værfenomener som resultat av menneskeskapt C02
utslipp. Man vet likevel at det er knyttet store utfordringer til kommende klimaendringer som norske
kommuner står overfor. Kommunene har behov for kunnskap om sårbarhet for endringer og aktuelle
strategier for tilpassing. Ettersom global oppvarming vil ha ulike regionale og lokale virkninger, må
kommunene selv ha nødvendig kompetanse til å utforme lokale tilpasninger. Kommunene trenger
tverrfaglig kunnskap om klimautfordringene, konsekvenser for ulike sektorer og samfunnsområder, og
mulige måter samfunnet kan imøtekomme disse problemstillingene. Den mest merkbare
konsekvensen av klimaendringene for karmøybuen vil være oftere og mer omfattende materielle
skader som følge av været.
Ifølge middels framskriving i rapporten "Klima i Norge 2100" vil nedbøren øke med 18 prosent fram
mot 2100. Den faktiske nedbørøkningen i Norge de siste 30 årene følger derimot høy framskrivning,
og fortsetter denne utviklingen vil økningen bli 30 prosent mer nedbør fram mot 2100. Økningen i
nedbør er ventet å bli størst om vinteren. Gjennomsnittlig årsnedbør varierer frå rundt 700 mm på
kysten til opp mot 1200 mm i indre strøk.
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Problemet for Tønsberg kommune er imidlertid at nedbøren kommer mer konsentrert, og det er vel
klart at 12 timers nedbør på >50 millimeter vil føre til meget betydelige oversvømmelser og problemer
med at kloakken går i overløp.
Det er 2 områder i kommunen som er sterkt utsatt i forhold til elveflom i tilknytning til en periode med
mye nedbør. Dette er Aulieelva og Vellebekken/Kilen.

3.4.3.1 Skred med effekt på bebyggelse og/eller kommunikasjonslinjer
3.4.3.2 Jordskjelv

Nr 7

Hendelse: Jordskjelv.
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 2, Miljø: 2; Materielle verdier: 4
Høyeste risikopoeng: 20
Korrelasjon med: 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorden som er av naturlig opprinnelse. Jordskjelvet
forårsaker bølger som forplanter seg utover, og disse bølgene kan variere i størrelse fra umerkelige til
svært kraftige rystelser som gjør stor skade på bygninger og infrastruktur. Norge er ikke kjent for å
være det stedet som er mest utsatt for jordskjelv, men er likevel det området i Nord-Europa som
opplever flest jordskjelv i dag.
I de senere år har man rundt 8 registrert følbare jordskjelv i Norge hvert år. Det løper en dyp, gammel
forkastning fra Mjøsa til Skagen. Det er spenninger i denne forkastningen, og det oppstår bevegelser
som gir følbart jordskjelv omtrent 1 gang pr 10 år i Vestfold. Regiongeologen har pekt på at et nytt
jordskjelv lik det som inntraff i 1904, kan føre til betydelige skader. Det stilles ikke krav til
jordskjelvsikring av bygg i Vestfold. Et jordskjelv kan føre til ras og utglidninger, særlig av grunn med
stort vanninnhold som gammel sjøbunn ofte er. Lokale undervannsras kan gi lokale tsunamiliknende
bølger. Det er derfor ikke urimelig å vente at et skjelv under Oslofjorden med styrke rundt 6 på
Richters skala vil føre til betydelige ødeleggelser i Tønsberg. Men det er vanskelig å vurdere
sannsynligheten for at et så kraftig skjelv inntreffer. Det er også vanskelig for kommunen å vurdere
virkningene av et skjelv. Kommunen har derfor ikke laget egne beredskapsplaner for hendelse
Jordskjelv. Kommunen vil forholde seg til ny viten etter hvert som den foreligger.

3.4.3.3 Ekstremvær nedbør: Flom, springflo og sterk vind

Nr 8

Hendelse: Ekstremvær nedbør: Flom, springflo og sterk vind.
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Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 6, Miljø: 4; Materielle verdier: 8
Høyeste risikopoeng: 51
Korrelasjon med: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22

Springflo er når tidevannet har den høyeste flo. Springflo inntreffer når tidevannskreftene fra månen
og solen virker mest mulig sammen. Dette skjer når månen, jorden og solen er omtrent på linje.
Springflo inntrer altså ved hver nymåne og hver fullmåne, altså omtrent hver fjortende dag.
Effekten av springflo vil bli radikalt forsterket av sterk pålandsvind eller vind fra sør-vest som fører til
en oppstuving av vannmasser i Skagerak og Oslofjorden. Lavt lufttrykk bidrar også til at havnivået
øker grunnet redusert lufttrykk mot havflaten. Høyere sjøtemperatur gjør at vannet utvider seg og tar
mer plass. Summen av de meteorologiske bidragene kan komme opp i over en meter.
I et 50 eller 100 års perspektiv må kommunen ta høyde for at de få stormene som følger en norøstlig
bane inn i Skagerak og mot Sør Norge, vil være ha større vindhastigheter og mer nedbør enn vi har
opplevd hittil. Dette betyr at vi vil oppleve kombinasjonen ekstrem stormflo og store nedbørsmengder
som skaper flom og oversvømmelser.
I de neste 100 år kan man vente stormflo i Tønsberg på inntil 2,51 m over NN1954. Dette tallet er
viktig i forhold til bygninger og strukturer som er bygget for å vare i mer enn 100 år. Det betyr at
bygninger og boliger må være forberedt på å tåle slik stormflo dersom de bygges i strandsonen.
Tabellen under viser øvre og nedre verdier for havnivåstigning og stormflo (100 års returnivå) i
Tønsberg medregnet landheving som er beregnet til 18 cm fra år 2000 til år 2050 og ytterligere 18 cm
fra 2050 til 2100.
2050

Havstigning (cm)

2100

Stormflo (cm) relativt
NN 1954

Havstigning (cm)

Stormflo (cm) relativt
NN 1954

Min

Maks

Min

Maks

Min

Maks

Min

Maks

5

27

162

184

34

89

196

251

Tønsberg kommune har to særlig utsatte områder når vi ser på kombinasjonen av stormflo og store
nedbørsmengder. Dette er Kilen og det lavtliggende området Sem/Jarlsberg. Aulieelva har en
betydelig vannføring og ligger på kote 5 ved Broen. E18 ligger her på kote 6. Elva renner gjennom
Raet i en åpning som det går en bro over (Broen.). Vellebekken drenerer Slagendalen og renner til sjø
gjennom Kilen.Felles for områdene er at grunnen i nedslagsfeltet i store deler består av marin leire
slik at grunnen raskt blir mettet med vann når det regner, dermed vokser elvene fort og det oppstår
flom. Når vannet kommer til sjøen, flommer det utover lavereliggende områder fordi stormfloen
presser sjøvann inn i områdene.
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I tillegg til flom vil sterk vind gi utfordringer. Konsekvenser ved storm vil normalt utgjøre en viss fare
for liv & helse og materielle verdier. En sterk storm vil ha alvorlige konsekvenser for liv & helse, samt
at skader på materielle verdier vil være store. En orkan vil kunne ha katastrofale følger. Store
materielle verdier vil kunne gå tapt, faren for menneskeliv kan være stor ved for eksempel båtforlis,
busser som velter/blir tatt av vinden, flygende gjenstander som treffer en eller flere personer,
bygninger som raser sammen, etc. Videre kan stormer rive ned telefon og strømførende ledninger
som ikke ligger i bakkenett, og føre til at deler av kommunen blir isolert, uten strøm, telefon og
internett. Sterk storm/orkan kan og gi betydelig skade på materielle verdier som bygninger, biler og
løsøre. Materielle skader som følge av vind oppstår som regel under storm og orkan, og oftest som et
resultat av kraftige kast.
Kommunen må være forberedt på evakuering. Det må jevnlig utføres evakueringsøvelser.

3.4.3.4 Ekstremvær vinter: Sterk kulde og mye nedbør

Nr 9

Hendelse: Ekstremvær vinter: Sterk kulde og mye nedbør.
Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 8, Miljø: 2; Materielle verdier: 4
Høyeste risikopoeng: 68
Korrelasjon med: 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22
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Klimaendringer øker også sannsynligheten for mye nedbør vinterstid. Ofte vil lavtrykk med nedbør og
ekstrem vind etterfølges av en kuldeperiode. Dette er en situasjon som opptrer flere ganger pr 10
årsperioder.
Mye nedbør i form av snø, kombinert med vind skaper utfordringer med å rydde veier for snø. Dette
får konsekvenser for hjemmesykepleien og annen ambulerende helse- og omsorgstjeneste. Det kan
også bli utfordrende for ansatte å møte til jobb. Skoler og barnehager risikerer å måtte stenge.
Sterk kulde over lengre perioder kan skape utfordringer.
Kombinasjon mye snø, bortfall av elektrisitet og sterk kulde gir dramatiske konsekvenser. Kommunen
må i en slik situasjon forberede omfattende evakuering. Dette kan i seg selv være utfordrende hvis
veier er stengt.
Ekstremvær med sterk kulde kombinert med bortfall av strøm er svært alvorlig. Kommunen etablerer
nødstrøm på samtlige sykehjem. Disse vil måtte ta i mot evakuerte syke og funksjonshemmede ellers
i kommunen.

3.4.4 Brann

Tønsberg kommune deltar Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) sammen med
kommunene Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. VIB har en døgnkontinuerlig
vaktordning med kassernerte mannskaper på Kopstad, i Tønsberg og på Nøtterøy.

Selskapet har som formål å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter "Lov om vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) datert 14. Juni 2002, " Lov om vern mot forurensninger og om avfall"
(Forurensningsloven) kap. 6 "Akutt forurensning" samt Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og sivilforsvaret § 15 pkt 3 og 4.

VIB har gjennomført 34 scanarier hvor utvalgte hendelser er nærmere analysert. Det er vurdert
beredskapsmessige forhold med fokus på innsatstid, bemanning, øvelser og utstyr. Dette er vurdert
opp mot Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Særlig er forskrift om organisering
og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) med tilhørende veiledning utgitt av
DSB sentral.

3.4.4.1 Bybrann, brann i kulturhistorisk viktige bydeler.

Nr 13a

Hendelse: Bybrann
Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 6, Miljø: 4; Materielle verdier: 10
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Høyeste risikopoeng: 31
Korrelasjon med: 1, 5, 17, 21, 24

Den gamle trehusbebyggelsen i Tønsberg sentrum har kulturhistorisk verdi. En bybrann her vil føre til
tap langt utover forsikringssummene. Mindre branner i bolighus skjer ofte og fører til dødsfall fordi
beboerne ikke kommer seg ut. Særlig gjelder dette eldre, bevegelseshemmede personer. Det blir
stadig flere aleneboende eldre som blir boende hjemme lengre. Tilsvarende gjelder også for beboere i
kommunale eldresentra og tilrettelagte boliger uten tilstedeværende nattevakter. Brannvesenet
arbeider med forebyggende tiltak overfor denne gruppen.
Tønsberg kommune har i samarbeid vernemyndigheter og VIB jobbet over lengre tid med å sikre den
verneverdige trehusbebyggelsen i Tønsberg. Bebyggelsen består av bygninger opp mot Haugar, i
Nordbyen og i Ferdingen. Det har vært en tett dialog med alle velforeningene i disse områdene med
øvelser, befaringer og oppslag i avisene med tanke om at oppmerksomhet styrker beredskapen og
virker hemmende på enkelte individer med fyrstikker.
Det er gjennomført en rekke tiltak for å bedre brannsikkerheten i områdene:


Montering av 4" uttak til brannslanger fra rørsystemene



Forbedring av brøytingen om vinteren



Fjerning av parkeringsmulighetene i de trangeste gatene.



Kommunal innsamling av grovavfall for å fjerne tenn kilder i bakgårdene.



Montering av overrislingsanlegg på utvalgte loft i bebyggelsen



Innkjøp an en skjæreslukker for å gå gjennom yttervegger for slukking



Utskifting av søppel dunker fra plast til galvanisert stål.



Montering av 2 varmesøkende kameraer med branndeteksjon og alarm på Haugar.



Aktiv branntetting med vegger og brannglass på sentrale steder

3.4.4.2 Skogbrann, lyngbrann.

Nr 14

Hendelse: Skogsbrann.
Sannsynlighet: 1
Konsekvens: Liv/helse: 4, Miljø: 4; Materielle verdier: 8
Høyeste risikopoeng: 8
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Korrelasjon med: 1, 5, 21

Kommunen har flere sammenhengende små skogområder mellom tettstedene i kommunedelene.
Skogen har liten kommersiell verdi, men desto større verdi som rekreasjonsområder og biotoper for
en rekke arter, også rødlistede. Risikoen for større skogbrann er økende og knytter seg både til
menneskelig aktivitet, og til endrede klimatiske forhold. Langvarig vår/sommertørke og høyere
vindhastigheter øker risikoen for skogbranner som kommer ut av kontroll og truer bebyggelsen. VIB
er godt utstyrt og forberedt på å slukke vanlige branner. Men siste års store og vanskelig
kontrollerbare branner, tilsier at det er behov for å utvikle beredskapen. Også med tanke på effektiv
varsling av en truet befolkning.
For å redusere sannsynligheten for skogbrann er det begrenset med tiltak som kan iverksettes.
Informasjon gjennom media og plakater i utfartsområder er selvfølgelig viktige og av betydning.

3.4.4.3 Industribrann

Nr 13b

Hendelse: Industribrann.
Sannsynlighet: 1
Konsekvens: Liv/helse: 6, Miljø: 8; Materielle verdier: 10
Høyeste risikopoeng: 10
Korrelasjon med: 1, 5, 21

Det er først og fremst bedrifter som produserer/håndterer brannfarlige eller eksplosive stoffer som kan
føre til en brann som truer omkringliggende bebyggelse og befolkning.
Esso på Slagentangen er en slik bedrift. Bedriften kommer inn under "Storulykkeforskriften" og har
derfor eget brannvesen og beredskapsordningeer. Kommunens oppgaver knyttet til en brann eller
tilsvarende på raffineriets område, handler mest om å ta vare på befolkningen ved varsling og
evakuering. Men kommunens brannvesen og Bydrift har egne planer for å støtte bedriften under en
hendelse.
Tønsberg kommune må være forberedt på evakuering av store folkemengder. Det må foretas jevnlige
øvelser på evakuering.

3.4.4.4 Brann i kommunale bygninger.

Nr 15

Hendelse: Brann i kommunale bygninger.
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Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 8, Miljø: 2; Materielle verdier: 8
Høyeste risikopoeng: 41
Korrelasjon med: 1, 5, 21
Sykehjem og omsorgsboliger:
Ved en brann i en omsorgsbolig der flere av beboerne trenger assistanse for å kunne rømme
bygningen og der standarden på bygget ikke er av samme kvalitet som for et sykehjem og dersom
boligen heller ikke har døgnkontinuerlig betjening, vil det kunne få den konsekvens at de beboere som
ikke kan evakuere ved egen hjelp omkommer.
En brann i et sykehjem skal vanligvis ikke spre seg utover det rommet hvor brannen startet, men røyk
vil kunne spre seg videre i korridorer. Dersom tekniske installasjoner eller bygningen for øvrig har
branntekniske svakheter vil brannen kunne spre seg til hele avdelingen (brannseksjonen) og også
videre til andre avdelinger, men dette skal ikke skje hvis forskriftene er fulgt.
Beredskapsmessige utover den stående brannberedskapen vil være at kommunen må være forberedt
på å ivareta evakuerte, og å være i stand til å omplassere brukere på kort varsel.
Ansatte må få nødvendig opplæring og det må sørges for at det finnes en tilstrekkelig bemanning til
alle tider som kan utføre nødvendige tiltak ved brann før brannvesenet rekker frem.
Kommunale servicebygninger og administrasjonsbygg
Ved brann under normale forhold vil konsekvensene sannsynligvis bli størst for materielle verdier,
mens rømningsveiene vil medvirke til at personene som er til stede vil kunne redde seg ut.
Det finnes i kommunen en del større bygg for publikum som idrettshaller, forsamlingslokaler, skoler og
barnehager . Bygge- og brannforskrifter stiller spesielle krav til slike bygg og til organisatoriske forhold
knyttet til byggene.
I noen tilfeller tas også byggene i bruk til formål som de ikke er tiltenkt. For eksempel at en idrettshall
blir brukt til konserter og andre arrangementer som medfører et antall personer som langt overskrider
det bygget egentlig er tiltenkt. Ved skoler og barnehager forekommer det overnatting. En brann,
eksplosjon eller andre situasjoner som kan utløse panikk.
Brann i administrasjonsbygg kan føre til så stor skade, ikke bare på bygning, men også elektronisk
utstyr, arkiv og annet utstyr som medfører at kommunen i en tid ikke vil være i stand til å utøve
normale oppgaver.
Forebyggende tiltak vil i første rekke være å sikre at bygg holder de forutsatte krav i byggeforskrift.
Det kreves sprinkling i alle omsorgsboliger og institusjoner, selv om dette ikke stilles som krav i
gjeldende byggeforskrifter. Alternativt sjekke at det finnes, og kontrollere mobile slokkeanlegg hos de
brukerne som er mest utsatt. I tillegg bør det vektlegges gode rutiner for vedlikehold av bygg og
øvelser for de ansatte. Brannvesenet har et krav om innsats innen 10 minutter til slike objekter. Det er
derfor viktig at det tas hensyn til avstand til brannstasjon når nye institusjoner planlegges. Hyppige
brannøvelser er nødvendig.

3.4.5 Katastrofer og hendelser som medfører store psykiske
påkjenninger
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3.4.5.1 Terror, gissel, drap, skyting i offentlige rom

Nr 16

Hendelse: Terror, gissel, drap, skyting i offentlige rom
Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 10, Miljø: 2; Materielle verdier: 2
Høyeste risikopoeng: 51
Korrelasjon med: 21, 24

Med katastrofer menes dramatiske og traumatiserende hendelser, der mange personer er involvert
samtidig, og der det er tap av liv.
Katastrofer som rammer kommunens egne innbyggere, fører til sterke følelsemessige reaksjoner
blant de berørte. Katastrofer av denne type får også stor oppmerksomhet fra media.
For skoler og barnehager vil gjerne slike katastrofer være knyttet til skoleturer med busser. Av og til
har det skjedd at barn har gått seg bort, eller har druknet i forbindelse med utflukter. Generelle
eksempler er transportulykker (tog, båt, fly, etc.), naturkatastrofer (flom, ras, jordskjelv), massedrap,
storbranner, skogbrann, etc. Sjeldne hendelser for oss er drap ved skoleskyting, gisseldrama og
elever som dreper andre elever.
I Helseinstitusjoner, sosialtjenesten, asylmottak, osv; kan det oppstå situasjoner der misfornøyde
klienter eller pårørende mister besinnelsen og påfører ansatte og tilfeldige klienter og besøkende
store påkjenninger, store skader; og i verste fall tar livet av noen. Bakgrunnen for slike episoder er
ofte psykisk instabilitet og desperasjon.
Katastrofer som rammer befolkningen i nærmiljøet til en kommunal virksomhet kan involvere
virksomheten. Virksomhetene har laget en analyse av sårbarheten i forhold til katastrofale hendelser
som direkte vil påvirke virksomheten (eller tjenestestedet). Man tenker da først og fremst på
katastrofer som rammer nærmiljøet slik at virksomhetens bygning(er) naturlig blir kommunens
pårørendesenter og samleplass for berørte. Ett element i denne planleggingen skal være evakuering
av egne brukere for å kunne stille lokalene til rådighet for innsatspersonell.
Det er vanskelig å kunne forebygge slike handlinger, men beredskapsmessig må en være forberedt
på å ivareta konsekvensene av handlingen. Både med tanke på et stort antall mennesker,
psykososialt etterarbeid, informasjon og ivaretakelse av eventuelle infrastrukturelle behov. Det er
viktig med øvelser.

3.4.5.2 Evakuering av deler av egen befolkning

Nr 19

Hendelse: Evakuering av deler av egen befolkning..
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Sannsynlighet: 5
Konsekvens: Liv/helse: 2, Miljø: 2; Materielle verdier: 2
Høyeste risikopoeng: 17
Korrelasjon med: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25

I gitte situasjoner kan personer måtte flyttes fra et farlig til et trygt område. Det kan være fordi det ikke
er mulig å forsyne dem med nødvendige tjenester (vann, strøm mv.), fordi det medfører fare å
oppholde seg på stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige stoffer mv.) eller at deres
tilstedeværelse forstyrrer redningsarbeid for øvrig.
Evakueringsplan må utarbeides, organiseres og øves.

3.4.5.3 Hendelser og katastrofer som rammer egne innbyggere annet sted i
Norge, eller i utlandet.

Nr 23

Hendelse: Hendelser og katastrofer som rammer egne innbyggere annet sted i Norge, eller i
utlandet.
Sannsynlighet: 3
Konsekvens: Liv/helse: 2, Miljø: 2; Materielle verdier: 2
Høyeste risikopoeng: 10
Korrelasjon med: 21, 24

Det kan oppstå hendelser utenfor Tønsberg, som i stor grad berører mennesker hjemmehørende i
kommunen. Eksempel på denne typen hendelse er tsunamien i Asia som berørte mange av
Tønsbergs innbyggere. Hendelsen behøver ikke i inntreffe utenfor Norge for å få konsekvenser for
oss. Andre eksempler kan være større ulykker av ulik slag, terroraksjoner og naturkatastrofer. Denne
type hendelse er svært utfordrende for oss dersom det dreier seg om mange drepte, savnede eller
skadede.
Mennesker som er aktivt involvert i, eller som er vitner; til en plutselig og skremmende hendelse; kan
oppleve sterke reaksjoner. Dette er egentlig normale reaksjoner som i de fleste tilfellene vil gå over av
seg selv med alminnelige, medmenneskelige støttetiltak, Men enkelte personer som er, eller opplever
seg, mer direkte og sterkere rammet; får reaksjoner som krever faglig behandling. Kommunene skal
etter helse og omsorgsloven og Lov om helse- og sosial beredskap, ha etablert ordninger både for
alminnelige støttetiltak, og for faglig støtte og behandling av alvorlige psykososiale reaksjoner og
kriser.
For å møte behovet for omsorg og behandling av psykiske reaksjoner på kommunenivå, har
kommunen legevaktordning og en plan for etablering av en psykososial kriseteam.

3.4.6 Utslipp av radioaktivt materiale
35

Nr 22

Hendelse: Utslipp av radioaktivt materiale. (Atomulykke).
Sannsynlighet: 1
Konsekvens: Liv/helse: 10, Miljø: 10; Materielle verdier: 8
Høyeste risikopoeng: 17
Korrelasjon med: 4, 5, 14, 18, 20, 21, 25

Trusselbildet:
Forskningsreaktorer
Der er begrenset nukleær virksomhet i Norge. Institutt for energiteknikk (IFE) opererer to
forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Hendelser ved disse anleggene kan kreve iverksettelse av
tiltak i nærområdet.
Reaktordrevne fartøy
Norge grenser også til farvann hvor det tradisjonelt har vært stor trafikk av reaktordrevne fartøy, og
allierte reaktordrevne fartøy anløper jevnlig norske farvann og norske anløpshavner. Atomhendelser
ved kystnære reaktordrevne fartøy kan få store konsekvenser for befolkning og miljø.
Strålekilder i helsevesen, industri og forskning
En rekke små og store strålekilder er i bruk i helsevesen, industri og forskning i det norske samfunnet.
De største strålekildene er bestrålingsanlegg, store strålekilder ved enkelte sykehus og industrielle
radiografikilder. Hendelser med store strålekilder kan gi konsekvenser for enkeltpersoner, og kan
medføre behov for betydelig opprydningsarbeid lokalt.
Strålekilder på avveie og villede handlinger med strålekilder
Strålekilder på avveie og villede handlinger med strålekilder vil gi spesielle utfordringer. Generelt vil
slike hendelser ha lokale virkninger, som helseeffekter til de berørte og forurensning av nærmiljøet.
Bruk av radiologiske våpen, som "skitne bomber", kan gi stor uro i befolkningen og ressurskrevende
opprydning.
Utenlandske atomanlegg
Det er rundt 200 km fra den norske grensen til nærmeste utenlandske kjernekraftverk. De nærmeste
kjernekraftverkene finnes i Russland, Litauen, Sverige, Finland, Storbritannia og Tyskland. Lagre med
store mengder brukt kjernebrensel og annet radioaktivt materiale finnes blant annet flere steder på
Kolahalvøya i Russland og er i utilfredsstillende stand. Både Storbritannia, Frankrike og Russland har
gjenvinningsanlegg for brukt reaktorbrensel. Hendelser ved atomanlegg kan gi vidt forskjellige
konsekvenser, alt fra mindre lekkasjer til marint miljø, til store utslipp til luft som gir nedfall over store
geografiske områder.
Satellitter med radioaktivt materiale
Styrt av satellitter eller andre romfartøy med radioaktivt materiale om bord kan berøre
Norge eller norske interesser. Denne type hendelser vil som regel være forutsigbare en tid før de
inntreffer. Utfordringen vil i første rekke være knyttet til forberedelser og opprydning i etterkant.

36

Nordmenn i utlandet
Økt globalisering har ført til at nordmenn på reise i utlandet i større grad enn før kan bli rammet av
hendelser som ikke berører norsk territorium. Nordmenn som tjenestegjør i konfliktområder kan være
spesielt utsatt for strålekilder som har kommet på avveie, men også for sabotasje- og
terrorhandlinger.
Kjernevåpen
Kjernevåpen er i en særstilling. Konsekvensene av en kjernefysisk detonasjon vil være øyeblikkelige
og enorme, og vil gi langt mer alvorlige konsekvenser enn øvrige atomhendelser. Det finnes store
arsenaler av kjernevåpen på Kolahalvøya og våpenbærende fartøyer i våre nærområder. Bruk av
kjernevåpen mot Norge anses i dag som svært lite sannsynlig.
Sannsynligheten for at en alvorlig atomhendelse skal inntreffe og ramme Norge eller norske
interesser vurderes som liten. Dersom en hendelse imidlertid først inntreffer, kan konsekvensene bli
svært store. Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan føre til helsemessige
konsekvenser for befolkningen i form av akutte stråleskader, senskader og/eller psykologiske
virkninger.
Utslipp og spredning av radioaktive stoffer kan også føre til konsekvenser for miljøet. I tillegg kan
radioaktiv forurensning gi samfunnsmessige konsekvenser som forurensning av næringsmidler,
økonomiske konsekvenser som følge av tap av markedsanseelse, forurensing av eiendom og
landområder, tap av infrastruktur, behov for midlertidig evakuering eller permanent flytting av
lokalsamfunn og samfunnsmessig uro og usikkerhet.
Ansvarsnivåer:
Statens strålevern har døgnvakt med målestasjoner, i tillegg til varslings-avtaler med andre land
med sikte på å motta tidlig varsel ved en atomulykke.
Kriseutvalget for atomulykker er det nasjonale organet for handtering av denne typen hendelser, og
har vide fullmakter til å iverksette tiltak dersom atomuhell kan være til fare for Norge.
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for beredskap ved atomulykker. Til hjelp har
Fylkesmannen et eget atomberedskapsutvalg (ABU), som er sammensatt av ressurspersoner innen
aktuelle fagområder. Ved en atomulykke vil Fylkesmannen og ABU være underlagt Kriseutvalget, og
motta direktiver herfra.
Kommunen må være orientert om atomulykkesberedskapen i Norge, og være forberedt på å bidra
ved iverksettingen av tiltak.
Kommunens viktigste oppgaver ved en atomhendelse, vil være å ta seg av sine innbyggere og å bidra
til en raskest mulig normalisering av situasjonen. Kommunen må planlegge handlinger og være
forberedt på å kunne gjennomføre eller bistå andre etater i gjennomføringen av en rekke forskjellige
oppgaver. Det er dessuten ønskelig at kommunene har oversikt over hvilke bistandsressurser (utstyr
og kompetanse) som er tilgjengelig innenfor egen kommune.
Videre skal kommunen opprettholde tjenester og bidra til en raskest normalisering av situasjonen
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3.5 Vurdering
I prosessen og vurdering av hendelsene er det gjort et utvalg av de mest kritiske hendelsene som
antas å kunne oppstå i kommunen.

Vurderingene av hendelsene viser en stor grad av gjensidig påvirkning og sammenheng. Det tegner
seg en trend i disse som viser at sårbarheten i det moderne samfunnet kan ppsummeres i samlende
kategorier fremfor enkelt hendelser. Disse kategoriene oppsummeres som:






Bortfall av infrastruktur
strøm
IT/tele
vannforsyning





Sykdomsutbrudd
næringsmiddelbåren smitte
epidemi/pandemi






Klimabasert utvikling
flom
vind
nedbør








Større branner/ulykker
ulykker med masseskade
brann i større bygg
branner/ulykker ifbm. gassinstallasjoner
ulykke med farlig gods
Radioaktivt utslipp





Større tilfeller av forurensning
oljebaserte produkter (olje/diesel)
kjemikalie utslipp

Både ved bortfall av IT/tele og strøm vil dette raskt få konsekvenser for
kommunens tjenesteproduksjon. Det bør etableres manuelle rutiner for å ivareta de mest kritiske
tjenestene. Ved langvarig bortfall av strøm vil det kunne få konsekvenser for kritisk infrastruktur, som
forsyninger - herunder også vannforsyning. En bør derfor kartlegge hvilke muligheter en har for å
forsyne innbyggerne med vann.
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Langvarig bortfall av strøm kan også få konsekvenser for innbyggere som av medisinske årsaker er
avhengig av diverse maskiner i hjemmet. Kommunen må utarbeide og oppdatere en oversikt over
disse - slik at disse kan lokaliseres midlertidig til bygg som har nødstrøm.
Dersom bortfall av strøm er sammenfallende med en kuldeperiode vil det raskt bli kritisk for de
boliger som kun har elektrisk oppvarming. Det vil kunne oppstå behov for å etablere varmestuer.
Kommunen må etablere en plan for dette .
Vannforsyning til innbyggerne er en kritisk infrastruktur. Dersom denne faller bort over lengre tid bør
kommunen ha planlagt distribusjon av vann til innbyggerne.
Samfunnet i dag er mobilt. Dette gjør at influensavirus raskt kan spres fra land til land, og kontinent til
kontinent. Eksempler på dette har vært SARS (fugleinfluensa) og HINI viruset i 2009 (svineinfluensa).
Spredning av pandemisk influensa anses for å være den mest sannsynlige årsaken til akutt
krisetilstand. Kommunen må være forberedt på både å ivareta sykdommen blant innbyggere og
forberedt på å ivareta kommunal tjenesteproduksjon til tross for redusert bemanning.
Klimabaserte hendelser vil øke, både i hyppighet og omfang. En vil få akutte situasjoner som følge av
vind og nedbør, og en vil i et langsiktig perspektiv få havnivåstigning. Kommunen må forberede seg
på å håndtere akutte situasjoner som følge av dette, og ikke minst må dette innarbeides som en del
av kommunal planlegging allerede nå. Vann og avløpssystemer må forberedes på økt nedbør, og
arealplanlegging må ta høyde for flomsoner og avnivåstingning.
Kommunens daglige beredskap mot branner og ulykker er god gjennom VIB. Det vil likevel oppstå
hendelser der disse ressursene settes på prøve. Det vil oppstå hendelser med masseskader, der det
vil være behov for å ivareta mange mennesker samtidig. Det vil også oppstå situasjoner der en er
nødt til å evakuere deler av befolkningen. Den daglige beredskapen må til enhver tid være forberedt
på å møte dette, og kommunen må også være forberedt og øvd på å ivareta kriser i samfunnet.
Som følge av den høye aktiviteten med skipstrafikk i Oslofjorden, industri, landbruk og landtransport
av farlig gods er det en betydelig risiko for akutt forurensning. Det har vært tilfeller både med utslipp
av olje og diesel. Dette vil oppstå igjen.
Denne gjennomgangen av kommunens risiko- og sårbarhet viser at det er en rekke hendelser som er
sannsynlige vil forekomme. Det utenkelige vil skje. Gjennomgangen viser også at det moderne
samfunnet er sårbar på en annen måte enn før, ettersom vi er blitt avhengige av moderne
kommunikasjoner, strøm og infrastruktur. Samfunnsutviklingen vil fortsette å gå mot økt avhengighet
av teknologi - og med det økt sårbarhet.
Det er også sentralt i denne gjennomgangen et fokus på klimabaserte hendelser. Disse er ikke
nødvendigvis så merkbare pr i dag, men det er viktig å allerede nå ta høyde for konsekvensene av
dem.
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3.6 Kommunens behov for beredskap
På bakgrunn av risiko og sårbarhetsanalysen må kommunen ha beredskap og tiltaksplan for
ivaretakelse av en rekke hendelser. Følgende tiltaksplaner må utarbeides for Tønsberg kommune:

Psykososialt kriseteam
Alvorlige hendelser som terror, gissel, drap, skyting i offentlige rom
Evakuering
Etablering av pårørende senter
Ulykke med radioaktiv stråling
Ekstreme værsituasjoner
Forstyrrelser i offentlig elektronisk kommunikasjon
Strømbrudd
Hendelse på kanalbrua
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