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A FORMÅL 
 

Formålet med ROS-analysen er å kartlegge den risiko og sårbarhet som er i region 4 sitt ansvarsområde for 

på denne måten kunne dimensjonere beredskapen slik at håndteringsevnen er i tråd med forventningene 

(akseptkriteriene).  

En slik risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) har ikke det forebyggende aspektet i seg da det forutsettes at en 

hendelse allerede har skjedd. Videre må hendelsen være så stor at den involverer IUA.  

I prinsippet bygger den videre på de ROS-analysene som er gjennomført i eierkommunene, men da 

tilgangen til disse er variabel, er det gjort en del forutsetninger som gjør til at vi kan analysere det vi ønsker 

innenfor det området vi ønsker å se på. 

ROS-analysen bygger på miljørisikoanalysen og vil resultere i en anbefaling på dimensjonering av IUA 

i.f.t. ressurser, kompetanse, planverk m.v.  

 

 

B BAKGRUNN 

Det er forurensningsloven som danner bakteppet for arbeidet med ROS og MOB-land.  

Et viktig verktøy for å kunne gjennomføre en god ROS-analyse er å kjenne til de miljøsårbare områdene. 

Det er utarbeidet et MOB-kart (kart over miljøsårbare områder) i 2005. Dette er av ulike årsaker ikke 

bruk i ROS-arbeidet i perioden etterpå. Nytt MOB-kart er utarbeidet i 2013 og er et viktig dokument for 

denne ROS-analysen.  

ROS-analysen tar utgangspunkt i hendelser som kan skje ved transport på sjø og land og i stasjonere anlegg. 

Dette blir vurdert opp mot sårbare områder og konsekvenser ved utslipp. 

Det skal presiseres at ROS-analysen er for aksjoner på IUA-nivå. Det vil derfor ikke bli vurdert lokal risiko 

og sårbarhet som det forventes at kommunene selv håndterer. 

 

C METODE 

Vi vil i arbeidet med ROS-analyse gjennomføre dette etter følgende prosess: 

 

1. Definisjon og kontekst 

2. Identifikasjon av trusler og sårbarheter - risikomatrise 

3. Identifikasjon av trusler og sårbarheter – MOB-land-kart kombinert med risikomatrise 

4. Identifikasjon av risikoreduserende tiltak/behov for detaljanalyser 

5. Vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres 

 

ROS-analysen vil bruke både kvantitative og kvalitative materialer i sine vurderinger. Det finnes en del 

tallmateriale og statistikk som kan nyttes i vår region. Innenfor andre områder er vi avhengig av å gjøre 

vurderinger (kvalitativ metode). I hovudsak finner vi tallmateriellene fra Kystverket og DSB. 

 

D AKSEPTKRITERIER/GRENSESNITT 

Akseptkriterier for hendelser er fastsatt i de kommunale ROS-analysene. Det vil ikke være mulig å si noe 

om akseptkriteriene i denne ROS-analysen da disse er overskride i og med at IUA aktiveres.  

IUA sitt arbeid blir å bistå med å få stanset, demmet opp og sanert forurensningen slik at situasjonen 

normaliseres og vi igjen har en forurensning som er innenfor akseptkriteriene for kommunen som er 

rammet. Målet for aksjonen/innsatsen må derfor fastsettes for hvert enkelt tilfelle.  

Hendelser som omhandles i denne ROS-analysen er: 

 forurensning på sjøen 

 forurensning i strandsone 

 utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer på land/havn 

 utslipp av helse- og miljøfarlige gasser på land/i hamn 



 utslipp av olje eller oljelignende farlige stoffer på land  

 utslipp av andre farlige stoffer på land/havn (etsende, giftige).  

 

Det som forårsaker hendelser på IUA-nivå er nærliggende å tro vil være lasting og lossing på sjø og på 

land, transport på sjø og land (jernbane og vei) samt innenfor industri og annen virksomhet som bruker 

kjemikalier i sin produksjon. Dette vil ROS-analysen ha som utgangspunkt.  

 

 

D RISIKO 

Risiko er definert som sannsynlighet for at ei ikke-ønsket hendelse inntreffer og konsekvens av hendelsen 

hvis den inntreffer. Risiko settes opp i formelen: 

Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Ut fra dette ser vi at jo større konsekvens og sannsynlighet er, jo større er risikoen. Målet er å redusere 

risikoen ved å få ned sannsynligheten og/eller få ned konsekvensene hvis hendelsen likevel inntreffer. 

Formålet med å beskrive risikoen er for å kunne dimensjonere beredskapen for IUA region 4. Både 

sannsynlighet og konsekvens vil ha betydning for kompetansebygging, ressurstilgang, organisering m.v. 

Skjema som er benyttet i arbeidet med kartlegginger er basert på en matrise med produktet av 

sannsynlighet og konsekvens. Produktet går da fra 1-25. 

Produktet 1-6 blir akseptert og har fargekode grønn. 

Produktet 6-15 skal vurderes og har fargekode gul. 

Produktet 15-25 aksepteres ikke og skal ha risikoreduserende tiltak. Fargekode rød. 

 

 

Fastsetting av sannsynlighet vs konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

Meget liten:  > 100 års tidsintervall 

Liten: hvert 50-100. år 

Moderat: hvert 10-50. år 

Stor: hvert 1-10. år 

Svært stor: < hvert år 

 

Konsekvens: 

Ubetydelig:  ingen miljøskade av betydning 

Lav: skade kan utbedres innen kort tid 

Moderat: stort omfang, men liten skade eller  

 lite omfang med stor skade 

Alvorlig: Store og alvorlige miljøskader 

Svært alvorlig: Langvarig alvorlig skade på miljø 

 

 

For hendelser som kommer i gul eller rød kategori må vi vurdere beredskapsorganiseringen deretter (på 

IUA-nivå). 

 

 

E RISIKOOMRÅDER 

Risikoområder er valgt ut fra erfaringer med tidligere hendelser i egen region og hos andre, statistikk og 

analyser samt generelle vurderinger.  

 

Aristoteles (384-322 f.kr.) slår fast at  

”det er sannsynlig at noe usannsynlig kommer til å skje”. 
 

 



Med dette som utgangspunkt så kan det være vanskelig å dimensjonere IUA-organisasjonen riktig i forhold 

til kommende hendelser. Likevel; vi vet gjennom ROS-analysen hva som har skjedd, og dette skal vi være 

beredt til å håndtere om det skjer igjen.  

Videre kan forberede oss på det usannsynlige ved å etablere et system i bunn som skal kunne brukes ved 

alle typer hendelser. Systemet heter Enhetlig Innsatsledelses System (ELS) og er et standardisert system 

som alle brannvesen, sivilforsvar og Kystverket skal implementere for sine innsatser. 

Følgende scenarioer er valgt for risikoanalysa. De hendelsene som kommer inn under gul og rød kategori 

blir deretter vurdert opp mot MOB-analysa for å se om det finnes spesielt kritiske punkt i regionen: 

1. jernbane 

1.1 utkjøring/kollisjon med farlig gods som last 

1.2 utkjøring/kollisjon med oljeprodukter som last 

1.3 uhell ved lasting og lossing  

1.4 utkjøring/kollisjon med farlig gods i tunnel 

2 veg 

2.1 utkjøring/kollisjon med farlig gods som last 

2.2 utkjøring/kollisjon med oljeprodukter som last 

2.3 utkjøring/kollisjon med oljeprodukter som drivstoff 

2.4 uhell ved lasting og lossing  

2.5 utkjøring/kollisjon med farlig gods i tunnel 

3 industri 

3.1 utslipp av farlig gods ved produksjon/drift 

3.2 utslipp av oljeprodukter ved produksjon/drift 

3.3 uhell ved lasting og lossing  

4 sjø 

4.1 utslipp av farlig gods fra skip (grunnstøting/havari) 

4.2 utslipp av oljeprodukter fra skip (grunnstøting/havari - last) 

4.3 utslipp av oljeprodukter fra skip (grunnstøting/havari - bunkersolje) 

4.4 uhell ved lasting og lossing  

5 oversvømmelse/springflo 

5.1 utslipp av oljeprodukter (normalt oljeutskillere)  

5.2 utslipp av farlig gods 

6 annet 

6.1 utslipp fra nedgravde oljetanker 

6.2 utslipp av oljeprodukter fra anlegg-/byggeplasser 

 

  



 
1. Jernbane 

Transporten på jernbanen er som for vei, kartlagt av DSB i 2002-2003. Kartleggingen tar for seg alle typer 

farlig gods med unntak av klassen 6.2 (infeksjonsfremmende) og radioaktive stoffer. Dette er i så små 

mengder at vi ikke ser på dette som en risiko likevel. 

Ser vi hvordan den totale transporten er fordelt; blir oversikten slik (det presiseres at dette er antall 

lastbærere og ikke mengde):  

   
 

Vi ser at størst antall TEU utgjøres av gasser (klasse 2), deretter følger brannfarlige væsker (klasse 3) og 

etsende stoffer (klasse 8). En ser at det er de samme tre klasser som dominerer på jernbane som på veg.  

 

Ser vi på uønskede hendelser på jernbanen er det ikke mange, men med utgangspunkt i antall enheter på 

skinnene til enhver tid og konsekvensen av hendelser, må dette tas på alvor: 

 

Uønskede hendelser 2009-2011 (kilde: jbv statistikk 2011) 

Hendelse Antall Antall Antall 

Sammenstøt/kollisjon (tog-tog) 1 0 0 

Sammenstøt/kollisjon (tog-annet objekt) 3 9 15 

Avsporing 3 4 
(3 døde + 3 skadd) 

9 
(3 skadd) 

Brann 1 1 0 

 

Ut fra denne statistikk og erfaringer de 

senere år, vil det være naturlig å ha fokus 

på sammenstøt der noe kommer inn på 

linjen + avsporinger. Det er en trend at 

denne typer uønskede hendelser er økende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det først skjer ei ulykke er konsekvensene som regel større enn det som er tilfelle på vei p.g.a. mengde 

og massefart for togsettet. 

Risikoen må også sees opp mot hendelser nasjonalt og potensielle hendelser. Vi har hatt noen uhell på 

Bergensbanen der vi vurderer det som tilfeldig at det ikke har vært godstog og farlig gods involvert. Av 

større hendelser kan nevnes: 

kilde: jbv statistikk 2011 

 



 

nr Sted Hendelse Tid 

1 Voss Avsporing av godstog 23.12.2005 

2 Flå Avsporing av passasjertog  6.11.2006 

3 Kleven Avsporing av passasjertog 21.2.2007 

4 Ål Avsporing av godstog 2.5.2008 

 

 

  

 

Risikomatrise: 

Ut fra omfang, erfaringer og statistikk generelt, er det vurdert til at hendelse med farlig gods på jernbane 

vil har en følgende risikomatrise: 

 

 

Det er innenfor en tidsperiode  på 10-50 år vurdert det som sannsynlig at det oppstår utkjøring/kollisjon 

med vognsett der dette forårsaker forurensning med store og alvorlige miljøskader. 

 

Vurdering i.f.t. MOB-kart: 

Jernbanen i Buskerud følger i stor grad 

langs vassdrag, slik at forurensing ved 

ulykker lett kan havne i områder som er 

sårbare. Flere steder passerer jernbanen 

like oppstrøms naturreservater for 

våtmark og fugl med MOB-A-status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jernbanen passerer over elva Dørja like ovenfor Fiskumvannet naturreservat. Tilsvarende finner vi i Lier, 

ved Linnesstranda naturreservat. 

Hendelse  Sansynlighet   Konsekvens   Risiko   

1.1 Utkjøring/kollisjon med farlig gods som last (> 10 000 l/kg spill) 3 4 12 

1.2 utkjøring/kollisjon med olje som last (> 10 000 l/kg spill) 3 4 12 

1.3 Uhell ved lasting og lossing (> 10 000 l/kg spill) 2 3 6 

1.4 Utkjøring/kollisjon med farlig gods i tunnel (> 10 000 l/kg spill) 1 5 5 

Voss 23.12.2004 



 

Forbi Vikersund er det jernbanen som 

ligger nærmest Tyrifjorden og sårbare 

områder knyttet til den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vei  

Transporten på vei er som for jernbane, kartlagt av DSB i 2002-2003. Kartleggingen tar for seg 

alle typer farlig gods med unntak av klassen 6.2 (infeksjonsfremmende) og radioaktive stoffer samt 

transport av drivstoff/fyringsolje lokalt. De to første er i så små mengder at vi ikke ser på dette 

som en risiko. Sistnevnte må tas hensyn til da dette er betydelige mengder.  

Ser vi hvordan den totale transporten er fordelt; blir oversikten slik: 

   
 

  



Vi ser at etsende stoffer (klasse 8) er størst, med drøyt 40 prosent av totalen, deretter følger gasser (klasse 

2), med i overkant av 30 prosent. Når man tar hensyn til at klasse 3 er holdt utenfor, fordi de 

mengdemessig totalt dominerende drivstoff og fyringsprodukter er utelatt fra kartleggingen, gjenspeiler 

figur 3.1 en generell situasjon. Denne er at 

klasse 2 og 8 (sammen med den utelatte 

klasse 3) utgjør det alt vesentligste av 

transportert farlig gods på veg i Norge. 

Risikoen må også sees opp mot hendelser 

nasjonalt og potensielle hendelser. Vi har 

regelmessige hendelser i regionen, men dette 

er hendelser som håndteres av kommunal 

beredskap. Likevel vurderes risikoen for å 

være til stede for IUA-aksjoner.  

Risikoen antas å være lik i hele regionen da de 

fleste ulykkene skjer ved utkjøring. I sør er det 

større mengder og i nord er det dårligere 

veistandard.  

 

Risikomatrise: 

Ut fra omfang, erfaringer og statistikk generelt, er det vurdert til at hendelse med farlig gods/forurensning 

på vei vil har en følgende risikomatrise: 

 

 

Ut fra risikomatrisa er det innenfor oljeforurensning fokuset skal være. Vi er for hendelser i kategori 1.2 i 

grensesone for når IUA-aksjon iverksettes. For forurensning med vogntog og drivstofftanker er dette blitt 

en rutinehendelser for mange av kommunene i regionen og dette trigger ikkje en IUA-aksjon utenom ved 

påvirkning av sårbare områder.  

 

Vurdering i.f.t. MOB-kart: 

I likhet med jernbane ligger hovedveier med mye trafikk ofte langs vassdrag i Buskerud. Mange av de mest 

sårbare områdene er knyttet til vassdrag, men også andre sårbare ressurser, som befolkning, ligger nær 

veier. 

Bildet viser Drammen 

og Lierstranda, med 

mange veier, bl.a. E18, 

Rv 23 og E134. 

Området har også 

mange sårbare res-

surser. Befolkning er 

ganske opplagt rundt 

bykjernern i Drammen, 

men det er også sårbare 

naturressurser som kan 

trues.  

 

 

 

 

Hendelse  Sansynlighet   Konsekvens   Risiko   

2.1 Utkjøring/kollisjon med farlig gods som last (> 10 000 l/kg spill) 3 3 9 

2.2 Utkjøring/kollisjon med olje som last (> 10 000 l/kg spill) 4 4 16 

2.3  Utkjøring/kollisjon med olje som drivstoff (> 500 l/kg spill) 5 3 15 

2.4 Uhell ved lasting og lossing (> 10 000 l/kg spill) 2 2 4 

2.5 Utkjøring/kollisjon med farlig gods i tunnel (> 10 000 l/kg spill) 1 5 5 



3. Industri  

Naturlig nok vil risikoen for hendelser være større i områder med mye industri i forhold til de meir 

grissgrendt områdene i regionen. De største industristedene finner vi i tilknytning til byene. Det er 

vanskelig å bryte ned tilgjengelig statistikk hos DSB til å kunne si noe om kva som er reell trussel (totalt 

er det i Norge  800 hendelser med akutt forurensning pr år). 

Vi vet likevel ut fra erfaring at eksplosjoner og andre hendelser er relativt sjeldne. Videre vil disse 

hendelsene som oftest være av kort varighet og vil ikke trigge en IUA-aksjon.  

Større sannsynlighet er det for at det er utslipp fra industrien til vassdrag og grunnvann. Innimellom blir 

det registrert oljeforekomster i elv og sjø uten at det er mulig å spore dette til noen kilde. Årsak er ofte at 

industribedriften unnlate å varsle eller at det er forurensning som bedriften ikke er klar over (gamle 

nedgravde tanker).  

 

2000 l hydraulikkolje i elva ved Ringerike 2011. Bilde: Ringblad. 

 

Risikomatrise: 

Ut fra omfang, erfaringer og statistikk generelt, er det vurdert til at hendelse med farlig gods/forurensning 

ved industri vil har en følgende risikomatrise: 

 

 

Ut fra risikomatrisa er det vurdert til at hendelser med spill fra industrien skjer regelmessig og i større 

mengde vil konsekvensen bli stor. Hadde vi i risikomatrisa tatt med alle de mindre utslippene ville vi fort 

sett at sannsynligheten hadde økt til å være årlige hendelser.  

 

Vurdering i.f.t. MOB-kart: 

Ringeriks-området har flere industrivirksomheter med potensiale for utslipp, selv om aktiviteten kanskje 

kan være noe redusert etter reduksjoner i næringsaktiviteten. Området har også mange sårbare 

naturressurser. Det er grunn til å trekke fram verneområdene for fugl. Disse områdene har internasjonal 

verneverdi (RAMSAR), og er under vurdering for utvidelse. Utslipp fra aktivitet lenger opp langs elvene 

blir ført rett til verneområdene (MOB-A). 

Hendelse  Sansynlighet   Konsekvens   Risiko   

3.1 utslipp av farlig gods ved produksjon/drift (> 10 000 l/kg spill) 3 3 9 

3.2 utslipp av oljeprodukter ved produksjon/drift (> 10 000 l/kg spill) 3 4 12 

3.3 uhell ved lasting og lossing (> 10 000 l/kg spill) 3 2 6 



 

Kongsberg-regionen har også mye industri. Området er imidlertid ikke like sårbart for akutt forurensing 

som Ringerike. 

 

 

 

 

4. Sjø 

Selv om sannynligheten er relativ liten for store hendelser i vårt distrikt vet vi ut fra erfaring og hendelser 

andre stedet at vi må ha dette i fokus. Viss en IUA-aksjon trigges, er det størst sannsynlighet for at dette 

vil være innenfor forurensning på sjøen.  

I region 4 har det ikke vært hendelser som har gjort at IUA-aksjon er etablert, men det har vært flere 

mindre hendelser på sjøen der båter har sunket eller det er kommet påslag med olje fra ulike kilder. 

Videre er det i våre naboområder vært hendelser av større art. Dette er mellom annet: 

Godafoss 2011, Østfold. 200 tonn med bunkersolje ble utlekket. 

Full City 2009, Telemark. 700 tonn med bunkersolje ble utlekket.  

Crete Cement, Oslofjorden. Mindre lekkasje, men fare for at båten 

skulle gå ned.  

I hendelsen med Full City var flere av medlemmene i 

beredskapsstyret for region 4 med i staben.  
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Av tilgjengelig statistikk fra Sjøfartdirektoratet kan vi se at det i 2011 var 113 grunnstøtinger i 

Norge der det ble registrert 21 forurensninger. Ellers kan vi lese at antall ulykker på sjøen har vært 

stabilt de siste 10 årene med ca. 200. Vi kan også se at grunnstøtinger og kontaktskader er økende.  

 
 

 

Risikomatrise: 

Ut fra omfang, erfaringer og statistikk generelt, er det vurdert til at hendelse med farlig 

gods/forurensning på sjøen vil har en følgende risikomatrise: 

 

 

Størst fokus må det være på forurensning som følge av oljeutslipp. Erfaringsmessig er det bunkersolje som 

skaper forurensningene.  

 

Vurdering i.f.t. MOB-kart: 

MOB-sjø viser at det er flere MOB A-områder som kan være i faresonen ved et uhell på sjø. Dette er i stor 

grad våtmarksområder eller fredningsområder for fugl. Flere av områdene fungerer både som hekkeplass 

og overvintringsplass, slik at de er sårbare både sommer og vinter. 

Det er også mange andre sårbare områder som kan bli berørt av et uhell. Kartet viser ikke MOB D-områder 

knyttet til friluftsliv. Det er imidlertid mange slike områder som også kan bli berørt. 

Hendelse  (> 10 000 l/kg spill) Sansynlighet   Konsekvens   Risiko   

4.1 utslipp av farlig gods fra skip (grunnstøting/havari) 3 3 9 

4.2 utslipp  av oljeprodukter fra skip (grunnstøting/havari - last) 3 4 12 

4.3 utslipp  av olje fra skip (grunnstøting/havari – bunkersolje) 3 5 15 

4.4 uhell ved lasting og lossing  2 4 8 



 

1Utsnitt fra Kystinfo (MRDB 2010) 

 

 

Bildet viser 

Sætrepollen på 

Hurum, ved 

Buskerudsida 

av indre Oslo-

fjord.  

 

 

  



 

5. Oversvømmelse/springflo 

Oversvømmelse og springflo skjer regelmessig og gjerne oftere enn før som følge av klimaendringer. Av 

de hendelsene som har vært de siste 10 årene er det gjerne oljeutskillere som forårsaker forurensning: 

Videre er det naturlig nok økende risiko for denne type forurensning nedover i regionen da flom gjerne 

øker i takt med vannføring. Flom kan føre til økt utvasking av forurensning fra grunnforurensing og 

sigevann fra deponier, men det er vanligvis ikke særlig merkbart fordi flommen samtidig forutynner 

forurensingen. 

 

Det er ikke kjent at det har vært store aksjoner som følge av flom/springflo og de fleste hendelsene håndteres 

på kommunalt nivå.  

 

Vurdering av flomsoner må sees opp mot de områder som har industri. 

Det finnes virksomheter som har som eksplisitt krav i tillatelse etter forurensingsloven om at de skal ha en 

beredskapsplan mot forurensning som følge av stormflo/springflo. I tillegg har vi værepisoder av typen 

"Frida" i 2012, og et tilsvarende på Tofte for få år siden. 

 

 

Risikomatrise: 

Ut fra omfang, erfaringer og statistikk generelt, er det vurdert til at hendelse med farlig 

gods/forurensning i f t flom og springflo vil har en følgende risikomatrise: 

 

 

Det er en sannsynlighet for forurensning hvert 10. år (følger 10-årsflommen) og konsekvensene er som 

regel lokale og blir håndtert av lokal beredskap.  

 

 

 

6. Annet 

Det er vanskelig å ta høyde for alt som kan skje av forurensning. Utgangspunktet må være å ha en god 

grunnberedskap og kunne bygge videre på denne uavhengig av type hendelse (ELS).  

Av andre hendelser som er vurder har vi utslipp fra nedgravde oljetanker og utslipp fra bygge- og 

anleggsplasser.  

Utslipp fra nedgravde oljetanker antas å være et voksende problem som følge av mange oljetanker som 

etter hvert begynner å komme i en dårlig forfatning og av denne grunn sprekker. Det variabel oversikt 

over hvilke tanker som finnes hvor og størrelse på disse. Fyringsolje i grunnvannet kan for store 

konsekvenser og kan bli en langvarig aksjon for å sanere. 

Hendelse  (> 10 000 l/kg spill) Sansynlighet   Konsekvens   Risiko   

4.1 utslipp av oljeprodukter (normalt oljeutskillere) 3 3 9 

4.2 utslipp av farlig gods 1 3 3 



Utslipp fra bygge- og anleggsplasser er vurdert til ikke å 

være et stort problem i.f.t. akutte forurensninger. 

Utfordringen er der hvor rutinene ikke er som de bør være 

og forurensning bygger seg opp over tid og kommer til 

overflaten på et eller annet tidspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

Risikomatrise: 

Ut fra omfang, erfaringer og statistikk generelt, er det vurdert til at hendelse med utslipp fra 

nedgravde oljetanker samt utslipp fra bygge- og anleggsplasser vil har en følgende risikomatrise: 

 

 

Det er en sannsynlighet for forurensning hvert 10. år (følger 10-årsflommen) og konsekvensene er som 

regel lokale og blir håndtert av lokal beredskap.  

 

 

F OPPSUMMERING 

Generelt 

ROS-analysen viser i all hovedsak det som var forventet å finne i vår region. Dette vil være naturlig da 

denne bygger på tidligere ROS-vurderinger og den erfaring som er gjort i region 4 de siste 18 år.  

Likevel er det forhold som dukker opp da en slik analyse er en systematisk tilnærming til den risiko og 

sårbarhet som eksisterer og det vil alltid være vanskelig å se enhver kommende hendelse.  

Beredskapsplanen er av denne grunn bygget på prinsippene til Enhetlig ledelsessystem som er et 

håndteringsverktøy som hjelper oss å håndtere alle hendelser (hendelsen vil variere men verktøykassen er 

den samme).  

 

Risiko og sårbarhet 

Planen omfatter hendelser som allerede har inntruffet. De forebyggende elementene som skal ligge til en 

beredskapsplan ligger i dette tilfellet til kommunene. Vår beredskapsplan er bygget på følgende hendelser 

på: 

 jernbane 

 veg 

 industri 

 sjø 

 oversvømmelse/springflo 
 

Der det er kartlagt at hovedfokus i forhold til å lage en beredskapsplan må være rette mot 1) :  

 utkjøring med tankbil  

 grunnstøting av skip 

Dette igjen er vurdert opp mot MOB-land. 

Hendelse  (> 5 000 l/kg spill) Sansynlighet   Konsekvens   Risiko   

4.1 utslipp fra nedgravde oljetanker 5 3 15 

4.2 av oljeprodukter fra anlegg-/byggeplasser 3 3 9 



1) har en grunnberedskap som er rette mot alle hendelser 

 

Avslutning 

ROS-analysa er eit levande dokument og det kan og vil vera risiko som ikke er avdekket gjennom dette 

arbeidet, men som vil bli avdekka ved seinare arbeid/revisjoner.  

Vi mener likevel at beredskapsplanen er bred nok til å fange opp også hendelser som ikke er «forutsett» og 

vi vil ved slike hendelser kunne benytte ELS som håndteringsverktøy og MOB-land for å fastsette sårbarhet 

og dermed valg av tiltak for det område som en hendelse måtte skje. 
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