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1 RISIKOANALYSER KRITISK INFRASTRUKTUR
Uønsket hendelse

1.1 Bortfall av matforsyning

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal kommune har gode transportforbindelse, og er tilgjengelig både via vei, jernbane og sjø. Hvis
Arendal skulle gå tom for mat over lengre tid vil dette være resultat av en nasjonal katastrofe, og ikke
noe som kan håndteres lokalt. Det er heller ikke mye kommunen kan gjøre for å forbedre
beredskapen mot en kortvarig forsyningskrise.
Viktigste årsaker
 Ekstremvær fører til lokale transportproblemer
 Nasjonal krise (omhandles ikke her)
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Ingen
Konsekvensreduserende tiltak:
 Ingen
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Lokal forsyningssvikt

X

1 gang i løpet av 100 - 1000 år

Begrunnelse for sannsynlighet: En slik forsyningssvikt har ikke skjedd tidligere.
Sårbarhetsvurdering
Arendal med sine gode transportmuligheter er lite sårbar for en slik hendelse
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall, sykdom
Manglende dekking av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X

Lite sannsynlig med dødsfall
Mangel på mat vil raskt gi problemer

X
X
X

Sannsynligvis ikke relevant
Effektivitetstap

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Situasjonen vil være krevende for hele samfunnet.
Behov for befolkningsvarsling
Befolkningen må varsles gjennom media
Behov for evakuering
Neppe aktuelt
Usikkerhet
Høy
Begrunnelse: En slik krise vil være noe helt nytt
Styrbarhet
Lav
Begrunnelse: Tilgang på mat styres ikke av kommunen
Ingen forslag til nye tiltak:
Dato for analysen
7.7.2017
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen
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Uønsket hendelse

1.2 Bortfall av drivstofforsyning

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal kommune har gode transportforbindelse, og er tilgjengelig både via vei, jernbane og sjø. Hvis
Arendal skulle gå tom for drivstoff over lengre tid vil dette være resultat av en nasjonal katastrofe, og
ikke noe som kan håndteres lokalt. Effekten av en kortvarig forsyningskrise er imidlertid noe som kan
derimot begrenses gjennom lokale tiltak. Overgang til elektriske biler vil redusere avhengigheten av
drivstoff, men øke utfordringene mht forsyning av strøm.
Viktigste årsaker
 Ekstremvær fører til lokale transportproblemer
 Nasjonal krise (omhandles ikke her)
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kommunalt drivstofflager til 1 ukes drift
 Lokalt drivstofflager på Tromøya sikrer institusjonene der 48 timers drift
 Nødstrømsaggregat ved bensinstasjonen på Harebakken
Konsekvensreduserende tiltak:
 Ingen
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Lokal forsyningssvikt

X

1 gang i løpet av 100 - 1000 år

Begrunnelse for sannsynlighet: En slik forsyningssvikt har ikke skjedd tidligere.
Sårbarhetsvurdering
Arendal med sine gode transportmuligheter er lite sårbar for en slik hendelse
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall, sykdom
Manglende dekking av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X

Lite sannsynlig med dødsfall
Mangel på drivstoff vil raskt gi store
problemer

X
X
X

Sannsynligvis ikke relevant
Effektivitetstap

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Situasjonen vil være krevende for særlig sykehus og institusjoner.
Behov for befolkningsvarsling
Befolkningen må varsles gjennom media
Behov for evakuering
Neppe aktuelt
Usikkerhet
Høy
Begrunnelse: En slik krise vil være noe helt nytt
Styrbarhet
Lav
Begrunnelse: Tilgang på drivstoff styres ikke av kommunen
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Oppfordre til installasjon av nødstrømsaggregat på flere bensinstasjoner
 Rutiner for å fylle opp kommunens biler med drivstoff hvis det er varslet ekstremvær
Dato for analysen
7.7.2017
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen
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Uønsket hendelse

1.3 Bortfall av medisinforsyning

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal kommune har gode transportforbindelse, og er tilgjengelig både via vei, jernbane og sjø. Hvis
Arendal skulle gå tom for medisiner over lengre tid vil dette være resultat av en nasjonal katastrofe
eller en internasjonal forsyningskrise, og ikke noe som kan håndteres lokalt.
Effekten av en kortvarig forsyningskrise er imidlertid noe som kan til en viss grad kan begrenses
gjennom lokale tiltak.
Viktigste årsaker
 Ekstremvær fører til lokale transportproblemer
 Nasjonal krise (omhandles ikke her)
 Internasjonal forsyningskrise for enkelte legemidler (omhandles ikke her)
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kommunale institusjoner har et kortidslager av medisin til eget bruk
Konsekvensreduserende tiltak:
 Arendal kommune har innkjøpsavtale med en apotekkjede
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Lokal forsyningssvikt

X

1 gang i løpet av 50 - 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: En slik forsyningssvikt har ikke skjedd tidligere. På grunn av at en
stadig større sentralisering av produksjonsleddene skaper en større fare for mangel på enkelte typer
medisiner så vil sannsynligheten for dette være større enn faren for svikt i forsyning av mat eller
drivstoff.
Sårbarhetsvurdering
Arendal med sine gode transportmuligheter er lite sårbar for en slik hendelse
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall, sykdom

Grunnleggende behov og
forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X
X

Sannsynlig med fare dødsfall, avhengig av
type medikament
Mangel på medisin vil gi problemer for de
som er avhengig av dette, men ikke påvirke
Ikke relevant
Effektivitetstap

Samlet begrunnelse av konsekvens:
Situasjonen vil være krevende for helsevesenet.
Behov for befolkningsvarsling
Befolkningen må varsles gjennom media
Behov for evakuering
Neppe aktuelt
Usikkerhet
Høy
Begrunnelse: En slik krise vil være noe helt nytt
Styrbarhet
Lav
Begrunnelse: Tilgang på medisin styres ikke av kommunen
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Ingen
Dato for analysen
7.7.2017
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen, i samråd med kommuneoverlege Rakeie
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Uønsket hendelse

1.4 Bortfall av drikkevannsforsyning

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal vannverk forsyner storparten av Arendal med vann. Unntaket er ca 4000 abonnenter øst i
kommunen som ikke er tilkoblet vannverket. Vannforsyningen er bygget opp rundt hovedvannkilden
Rore med vannbehandlingsanlegg, ledningsnett, pumpestasjoner og høydebassenger.
Reservevannkildene Longumvann og Strengereidvann har ikke drikkevannskvalitet, og vannet må
kokes før det kan drikkes eller brukes i matlaging. Ved problemer i Arendal kan beboerne på Nedenes
og delvis Asdal forsynes med vann fra vannverket i Grimstad.
Både befolkningen, næringslivet og institusjoner vil bli rammet om vannforsyningen faller bort.
Viktigste årsaker
 Brudd i overføringsledningen (”hovedledningen”) mellom Rore og Steinsås
 Stans i vannbehandlingsanlegget eller pumpestasjonen (strømbrudd)
 Forurensing av hoveddrikkevannskilden (Rorevann) eller ledningsnettet.
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Generelt robust vannforsyning og beredskap
 Vanninntak på 27 meters dyp i Rore
 Nødstrømsaggregat ved vannbehandlingsanlegget.
 Reservevannforsyning fra Longumvann og Strengereidvann
 Reservevannforsyning fra Grimstad for Nedenes og deler av Asdal.
Konsekvensreduserende tiltak:
 Opplegg for å levere nødvann til sykehuset via ekstern tank
 Nødstrømsaggregat ved de største trykkøkningsstasjonene.
 SMS/telefonvarsling til innbyggerne
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Omfattende brudd i «hovedledningen»

X

1 gang i løpet av 50 - 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Brudd i «Hovedledningen» er den største utfordringen. Den er
gammel og ligger delvis i områder med dårlige grunnforhold, slik at faren for brudd er økende.
Sårbarhetsvurdering
Arendal har en robust vannforsyning, men hvis vannverket eller ledningsnettet blir skadet, er det
problematisk med reservevann i store deler av kommunen. Vi må ty til reservevannkilder med dårlig
kvalitet og manglende kapasitet.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall, sykdom
Manglende dekking av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5

Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X

X

Lite sannsynlig med dødsfall pga vannmangel
Utfordringer med drikkevannsforsyning til
sykehus og institusjoner
Mange innbyggere vil få manglende tilgang på
vann, eller bare tilgang på dårlig drikkevann.
Ikke relevant
Utgifter til reparasjon, masse merarbeid

Samlet begrunnelse av konsekvens: Situasjonen vil være krevende både for befolkningen,
institusjoner og deler av næringslivet.
Behov for befolkningsvarsling
Befolkningen må varsles
Behov for evakuering
Neppe aktuelt
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Uønsket hendelse
Usikkerhet

1.4 Bortfall av drikkevannsforsyning

Middels

Begrunnelse: Det er usikkert om kommunen kan klare å forsyne alle
abonnenter med reservevann, og det er usikkert hvor lang tid det tar å
utbedre skaden.
Styrbarhet
Høy
Begrunnelse: Vannforsyningen er kommunens eget ansvar
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Forbedring og delvis flytting av eksisterende overføringsledning fra Rore til Steinsås
 Legge råvannsinntaket i Rore på 40 meters dyp
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Undersøke om nødvann kan tas ut i brønner i Brekka
 Nytt råvannsinntak i reservekilden Longum
 Økt samarbeid med vannverk mot Lillesand for fremtidig mulighet for gjensidig
reservevannforsyning på strekningen mellom Kristiansand og Arendal
Dato for analysen
Ansvarlig

7.7.2016
Asgeir Øybekk
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Uønsket hendelse
1.5 Bortfall av mobiltelefoni
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold (innad i Arendal kommune)
Mobiltelefon brukes til å kommunisere internt og eksternt, både til telefoni, sms og e-post. Mange
ansatte har ikke egen fasttelefon, og dermed ikke alternativ til mobiltelefon.
Mobile løsninger som benytter mobiltelefoni for dataoverføring blir stadig mer utbredt. Derfor vil
konsekvensene av bortfall av mobiltelefoni bli større i fremtiden. I dag brukes mobiltelefoni blant
annet i forbindelse med overvåking av driftsanlegg for vann og kloakk. Hjemmesykepleien er også
helt avhengig av mobiltelefoni for å få tilgang til pasientjournaler når de er ute i felt.
Tilgang på vanlig mobiltelefoni er avhengig av basestasjoner, og at disse fungerer som de skal. I
tettbygde strøk er det god dekning med basestasjoner, slik at hvis en stasjon faller ut vil trafikken
rutes via andre stasjoner slik at kunden bare opplever små forstyrrelser. I spredtbygde strøk er det
gjerne langt mellom stasjonene, og noen områder også i Arendal har mangelfull mobildekning også
under normale forhold. Hvis basestasjoner faller ut i slike områder blir de helt uten telefoni. Det er
dermed de spredtbygde områdene som er mest utsatt for langvarig bortfall av mobiltelefoni, både på
grunn av dårlig redundans på mobiltelefoni, og at disse områdene er mest utsatt for bortfall av strøm.
Det foregår en utbygging av bedre batterikapasitet i basestasjonene over hele landet, også i denne
utbyggingen er det basestasjonene i de tettbygde områdene som prioriteres.
Langvarig bortfall av mobiltelefoni vil normalt henge sammen med bortfall av strøm f.eks under et
ekstremvær, dvs i en situasjon hvor det nettopp er stort behov for mobilkommunikasjon.
Hovedårsaker
 Strømbrudd
 Problemer hos leverandøren av telefoni
 Overbelastning ved store hendelser
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Operatørene bygger et stadig mer robust nett.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Bortfall av mobiltelefoni i over 6 timer

X

Høy: 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Det er bortfall av mobiltelefoni forholdsvis ofte. Selv om problemene
oppleves som store blir de rettet forholdsvis raskt. Hyppigheten på så langvarige problemer som
rammer mer enn et mindre område er liten.
Sårbarhetsvurdering
Mobildekningen i Arendal oppleves som ganske robust.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

Stabilitet

Materielle og økonomiske verdier

Kategori
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X

Forklaring
Bortfall av mobiltelefoni i helsesektoren kan
medføre mangelfull behandling
Kan være aktuelt, svært avhengig av
hendelsens varighet
Tilgang til offentlige og private tjenester kan
være mangelfulle i en periode
Effektivitetstap i produksjon av tjenester

Samlet begrunnelse av konsekvens: Fare for liv og helse er liten ved en kortvarig hendelse. En
langvarig (og usannsynlig) hendelse vil ha store konsekvenser for kommunal (og privat) tjenesteyting.
Behov for befolkningsvarsling

Informasjon gjennom media
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1.5 Bortfall av mobiltelefoni
Behov for evakuering
Nei
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvenser er kjent
Styrbarhet Lav
Begrunnelse: Kommunen kan stort sett ikke styre årsaken.
Ingen forslag til nye konsekvensreduserende tiltak
Dato for analysen
Ansvarlig

Juni 2016 / Juli 2017
Hans Birger Nilsen med input fra IKT-staben
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1.6 Bortfall av datakommunikasjon
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold (Arendal kommune)
Konsekvensene av bortfall av datakommunikasjon avhenger av om det er snakk om altomfattende
bortfall eller kun knyttet til spesielle systemer.
Langvarig bortfall av kritiske enkeltsystemer kan få følger for liv og helse. Bortfall av stort sett et hvert
datasystem vil kunne føre til uheldige konsekvenser dersom bortfallet varer lenge nok.
Telefoni i Arendal går som oftest via IP-telefoni og er dermed avhengig av datakommunikasjon.
Analoge linjer brukes til på enkelte området hvor krav til tilgjengelighet ved for eksempel strømbrudd
er høyere. Eksempler på dette kan være alarmtelefon i heis og enkelte spesielle telefonlinjer.
Hvis kjelleren i Arendal Rådhus blir satt under vann vil kommunens servere, som er viktige for
datakommunikasjonen i hele kommunen bli satt ut av drift.
Hvis datakommunikasjon og mobiltelefoni samtidig faller bort vil konsekvensene være store. Risikovurderingen nedenfor er laget for kun bortfall av datakommunikasjon og ikke samtidig mobiltelefoni.
Hovedårsaker
 Strømbrudd
 Virusangrep mot kommunen, Interne IKT-problemer
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Fast aggregat på Arendal kultur- og rådhus som starter automatisk ved bortfall av strøm
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Bortfall av mobiltelefoni i over 6 timer

X (X) Høy: 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Kortvarig bortfall av datakommunikasjon oppleves forholdsvis ofte,
men da over kortere perioder og knyttet til enkeltsystemer. Håndteringen og forventet løsningstid
varierer ut fra hvor kritisk det enkelte systemer er definert. Langvarig bortfall av datakommunikasjon
i deler av kommunen blir sett på som ”svært sannsynlig” dvs kan opptre i løpet av 3 -5 år.
Sårbarhetsvurdering
Et større og langvarig bortfall av datakommunikasjon i flere dager vil være en stor utfordring
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall, skader, sykdom

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Materielle og økonomiske verdier

Kategori
1 2 3 4 5
X

Forklaring

X

Bortfall av mobiltelefoni i helsesektoren kan
føre til mangelfull behandling og oppfølging
Svært avhengig av hendelsens varighet

X

Effektivitetstap i tjenesteproduksjonen

Samlet begrunnelse av konsekvens: Bortfall av datakommunikasjon i inntil 6 timer bør kunne takles.
Behov for befolkningsvarsling
Informasjon gjennom media
Behov for evakuering
Nei
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvenser er kjent
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen har kontroll på løsninger, men ikke årsaken
Sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:
 Vurdere trådløs kommunikasjon mot IKT-Agder som backup.
 Vurdere tilgang på redundant utstyr som ikke kan skaffes raskt fra leverandør.
 Pumpe i kjeller kobles til fast aggregat i kjelleren på Arendal kultur- og rådhus.
Dato for analysen
Juni 2016
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen med input fra IKT-staben
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Uønsket hendelse
1.7 Bortfall av strøm i 4 – 12 timer
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Samfunnet er stadig mer avhengig av en stabil strømtilførsel for å dekke strøm og varme, og ikke
minst alle de funksjonene som etter hvert er avhengig av elektrisk strøm. En langvarig situasjon med
bortfall av strøm vil føre til at mobiltelefonnettet går ned (basestasjonene har en begrenset
batterikapasitet), varehandelen vil gå i stå når betalingsautomatene ikke lenger fungerer,
bensinstasjoner som ikke har nødaggregat eller kan opereres manuelt vil slutte å fungere, og El-bilene
vil etter en stund bli stående. En stor utfordring vil være at bare noen få bensinstasjoner har
nødstrøm, slik at langvarig strømbrudd også vil ramme biltransport.
Kraftlinjenettet i Arendal er rimelig godt utbygget. I løpet av 2016 er Eydehavn transformatorstasjon
satt i drift og dette forbedrer både leveringskapasitet og leverigspålitelighet i omkringliggende
områder, deriblant Tromøy.
Agder Energi har laget en tabell som viser antall minutter pr år med bortfall av strøm i hele eller deler
av kommunen. Det dreier seg om normalt relativt små problemer, under en time pr år. En betydelig
oppgradering av anlegg og infrastruktur, samt ekstra fokus på rydding av linjetraseer har redusert
nedetiden betydelig.
Det store snøfallet i november 2016
medførte strømbrudd i store deler av
kommunen, i enkelte grisgrendte strøk
var strømmen borte i over 2 døgn. Det
skal likevel mye til at strømmen blir
borte i lengre tid i store deler av
kommunen samtidig.

Hovedårsaker
Den vanligste årsaken til langvarig eller omfattende bortfall av strøm er ekstreme værforhold (snø,
ising, vind) som kan medføre kabelbrudd og lokalt eller regionalt strømbrudd.






Ekstremvær som skader ledningsnettet (snø, is, vind)
Tekniske feil
Lynnedslag
Menneskelig aktivitet (graving) medfører kabelbrudd, normalt lokalt strømbrudd
Sabotasje mot ledningsnettet eller kraftstasjoner

Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kraftselskapets utbygging av infrastruktur og vedlikehold av linjenettet
Konsekvensreduserende tiltak:
 Nødstrømsaggregater
 Nødkommunikasjon
 Kommunens drivstofflager har drivstoff til 1 ukes drift av biler og aggregater
 Eget drivstofflager på Tromøya for å dekke behovet for institusjonene der.
 Oversikt over eldre og pleietrengende som er avhengig av livsviktig medisinsk utstyr som
trenger strøm.
Sannsynlighet
Langvarig bortfall i mindre områder
Langvarig bortfall i sentrum

A B C D E Forklaring
X
X

Svært høy: minst 1 gang i løpet av 10 år
Høy: 1 gang i løpet av 10 til 50 år
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1.7 Bortfall av strøm i 4 – 12 timer
Begrunnelse for sannsynlighet: Agder Energi vurderer sannsynligheten for langvarig bortfall av strøm
i Arendal for å være mellom 1 gang pr år- til hvert 10.år. En betydelig oppgradering av anlegg og
infrastruktur har redusert sannsynligheten for større utfall til Arendal kommune.
Sårbarhetsvurdering
Bortfall av strøm blir alvorligere jo lenger strømbruddet varer, og hvis det er hele kommunen eller
sentrale deler av kommunen som rammes. Et strømbrudd som ikke varer lenger enn 12 timer vil
likevel være til å håndtere for kommunen og innbyggerne.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X
X
X
X

Dødsfall eller skader kun aktuelt i spesielt
uheldige tilfeller
Lite trolig at dette vil bli medføre langvarige
problemer for mange
Mer enn 1.000 personer i mindre enn 1 dag
Ikke relevant
Mindre økonomiske tap for kommunen

Samlet begrunnelse av konsekvens
Utfordringene for liv og helse ligger først og fremst i forhold til eldre, pleietrengende og
hjelpetrengende både på institusjonene og de som er hjemmeboende. Ettersom kommunens
institusjoner er godt dekket med aggregater anses faren for liv og helse moderat.
Samfunnsviktige funksjoner og samfunnskritisk infrastruktur blir ivaretatt av nødstrømsaggregater, og
det blir små konsekvenser hvis disse fungerer som de skal, med unntak for tele- og
datakommunikasjon.
Behov for befolkningsvarsling
Befolkningen må varsles
Behov for evakuering
Bare ved langvarige hendelser
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen har mulighet til å styre konsekvensene av en
hendelse, men ikke selve hendelsen
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Øke antallet nødstrømsaggregater
Dato for analysen

April 2017
Hans Birger Nilsen
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1.8 Bortfall av strøm i over 12 timer
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
 Se ROS-analyse «Bortfall av strøm i 4-12 timer»
Hovedårsaker
 Se ROS-analyse «Bortfall av strøm i 4-12 timer»
Identifiserte eksisterende tiltak
 Se ROS-analyse «Bortfall av strøm i 4-12 timer»
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Langvarig bortfall i mindre områder
Langvarig bortfall i sentrum

X
X

Høy: 1 gang i løpet av 10 - 50 år
Middels: 1 gang i løpet av 50 til 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Agder Energi vurderer sannsynligheten for langvarig bortfall av strøm
(over 1 time) i Arendal for å være mellom 1 gang pr år- til hvert 10.år. Sannsynlighet for bortfall av
strøm i mer enn 12 timer er langt lavere enn dette, men settes likevel til middels.
Sårbarhetsvurdering
Bortfall av strøm blir alvorligere jo lenger strømbruddet varer, og hvis det er hele kommunen eller
sentrale deler av kommunen som rammes. Et langvarig strømbrudd vil kunne skape store problemer,
særlig hvis dette skjer på vinteren hvor behovet for oppvarming og lys er størst.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall, skader og
sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X

X
X

Dødsfall eller skader kun aktuelt i spesielt
uheldige tilfeller
X
Økende sannsynlighet for mangel på drivstoff
og mulighet til kjøp av matvarer i butikkene
X Mer enn 1.000 personer i mindre enn 1 dag
Ikke relevant
Økende utgifter jo lengre strømbruddet varer

Samlet begrunnelse av konsekvens
Utfordringene for liv og helse ligger først og fremst i forhold til eldre og pleietrengende både på
institusjonene og de som er hjemmeboende. Selv om institusjonene er godt dekket med aggregater
kan vi risikere at noen av disse må evakueres.
Samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur blir ivaretatt av nødstrømsaggregater, og det blir små
konsekvenser hvis disse fungerer som de skal, med unntak for tele- og datakommunikasjon.
Strømbrudd i store deler av kommunen i over 12 timer vil gi problemer med varehandel, drivstoffforsyning og produksjon av varer og tjenester.
Behov for befolkningsvarsling
Befolkningen må varsles
Behov for evakuering
Bare ved langvarige hendelser
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet Lav
Begrunnelse: Kommunen har liten mulighet til å styre selve hendelsen, og
manglende evne til å styre konsekvensene jo lengre situasjonen varer.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Øke antallet nødstrømsaggregater
Dato for analysen
Ansvarlig

Juni 2016
Hans Birger Nilsen
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2 ENKELTANALYSER SMITTEVERN
Uønsket hendelse
2.1 Pandemisk influensa
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Ca hvert 20.- 40. år inntrer det en mer alvorlig influensaepidemi enn den vi er vant til (pandemi).
Hovedårsaker
 En ny type influensavirus som store deler av befolkningen helt mangler immunitet mot.
Identifiserte tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Nasjonale myndigheter har høy pandemiberedskap.
 Arendal kommune har en egen pandemiplan med plan om massevaksinering.
 Vaksinasjon av risikogrupper gjøres årlig i forhold til sesonginfluensa.
 Eksisterende årsaksreduserende tiltak er i første rekke beskyttelse mot smitte:
 Informasjon om god håndhygiene, hosteteknikk og andre råd til publikum.
Konsekvensreduserende tiltak:
 Beredskapslager av medisin som kan begrense sykdomsforløpet for de syke (eks. Tamiflu®).
 Informasjonsstrategi basert på nasjonale føringer.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Middels, 1 gang i løpet av 50 – 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: I følge Folkehelseinstituttet var det flere pandemier på 1800-tallet, og
3 pandemier på 1900-tallet, med 10 til knapt 40 år imellom. Nå er det 40 år siden sist, men vi vet ikke
om det skjer i løpet av 1, 2 eller 20 år.» Sannsynligheten er i tråd med Nasjonalt Risikobilde 2015.
Sårbarhetsvurdering
En omfattende pandemi kan føre til at 30-50 % av befolkningen blir syke og ikke kan stille på jobb.
Dette kan få store konsekvenser, særlig for helsevesenet som både vil få flere å ta hånd om samtidig
som de selv vil få store utfordringer når hvis de ansatte også blir syke.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader / alvorlig sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X

Anslag på 6-10 døde og 30-40 % av
befolkningen blir syke (folkehelseinstituttet)
Sykehus, pleiehjem, skoler osv kan bli stengt i
en uke hvis en stor del av de ansatte blir syke

X
X

Innleie av vikarer, arbeid som ikke blir gjort

Samlet begrunnelse av konsekvens: Folkehelseinstituttet regner med at om en pandemi tilsvarende
Spanskesyken slår til så vil opptil 13 000 mennesker i Norge dø i verste fall. Mest sannsynlig vil
antallet være lavere fordi vi i dag har bedre helsetilstand og behandlingsmuligheter.
Behov for befolkningsvarsling eller evakuering
Nei
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Dette er en kjent hendelse med kjente konsekvenser
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen har et planverk som vil bli fulgt, men det vil
alltid være usikkerhet om det er tilgang på nødvendige vaksiner eller
medisiner.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 For å hindre bortfall av viktige samfunnsfunksjoner må det utarbeides planer for overføring
av ressurser fra andre sektorer til helsesektoren.
Dato for analysen

Mai 2016

Ansvarlig

Preben Aavitsland
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2.2 Legionella
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Legionella er en bakteriell sykdom som forårsakes av noen typer legionellabakterier. To typer
sykdom: 1. Legionærsykdom med lungebetennelse og høy dødelighet. 2. Pontiac-feber gir mildt
sykdomsforløp som ikke krever behandling (vi hadde et eksempel på det i Arendal høsten 2005).
En antar at mange gjennomgår sykdom uten å få den diagnostisert, og de fleste av disse antas å bli
smittet hjemme i egen dusj. Opp mot 5 % av befolkningen kan ha antistoffer mot bakterien.
Bakterien finnes naturlig i vann og er utbredt i naturen. Legionella smitter og gir sykdom hos
mennesker ved luftsmitte via aerosoler (små dråper). Dette kan skje gjennom luftskrubbere,
kjøletårn, dusjanlegg og boblebad for å nevne de viktigste. Eldre og immunsvekkede er mest utsatt.
Hovedårsaker
 Smitte på institusjon gjennom dusjanlegg eller lignende.
 Smitte forårsaket av kjøletårn eller lignende i næringsbygg.
Identifiserte tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kjøletårn og luftskrubbere er kartlagt i Arendal kommune. De blir betryggende kontrollert
for mulig smitte av virksomhetseierne.
 Kommunen har risikovurdert sine anlegg i henhold til forskrift.
 Kommunen har egen legionellaplan med tiltakskort
 Arendal Eiendom KF har egne prosedyrer for å unngå utbrudd av legionella
Konsekvensreduserende tiltak:
 Helsevesenet er godt utbygget
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Høy, 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Det er iverksatt nødvendige tilpasninger og rutiner i kommunens
anlegg med tanke på å redusere fare for oppvekst av legionella (i for eksempel dusjanlegg) og holde
tilstrekkelig høy temperatur på varmtvann. Med bakgrunn i det settes sannsynligheten for at et
utbrudd med mange syke oppstår, til sannsynlighetsverdien D.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune har få anlegg med legionellafare, og er lite sårbar for slike hendelser.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall
Avorlig sykdom
Forstyrrelser i dagliglivet

Materielle og økonomiske verdier

X
X
X
X

Et utbrudd kan medføre dødsfall, men neppe
i stort omfang
Beboere på rammet institusjon kan ikke
dusje i en periode
Kostnad med å finne og utbedre kilden

Samlet begrunnelse av konsekvens: Et utbrudd av legionella vil ha begrensede konsekvenser utover
de som blir rammet. En avdeling i en institusjon kan bli stengt til kilden er funnet og tatt hånd om.
Behov for befolkningsvarsling eller evakuering
Nei
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Dette er en kjent hendelse med kjente konsekvenser
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen har kontroll på egne anlegg, ikke på andres
Forslag til nye tiltak: Ingen
Dato for analysen
Mai 2016
Ansvarlig
Preben Aavitsland
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2.3 Smitte gjennom matvarer
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Utbrudd av matbåren sykdom kan gi mange syke. Sykdommen er smittsom ved at den kan overføres
fra matvarer, drikkevarer og drikkevann. Type og omfang av slike hendelser vil variere sterkt ut fra
smittestoff og smittekilde, og hvordan mulighetene er for overføring til en smittemottaker. F. eks vil
smittestoff i drikkevann kunne ramme mange, mens smittestoff i maten i et privathjem vil ramme få.
Dersom smittestoffet er Giardia Lamblia, vil sykdommen og alvorligheten kunne være svært
forskjellig fra f. eks. omgangssyke med Norovirus eller sykdom fra coliforme bakterier. Andre aktuelle
matbårne sykdommer er Salmonellose, Campylobacteriose, Listeriose, Yersiniose, Toksoplamose og
Botulisme.
I Arendal har det vært flere tilfeller med utbrudd av matbåren sykdom de siste årene. De har stort
sett rammet et begrenset antall personer (inntil 20), og alvorlighetsgraden har vært moderat.
Hovedårsaker
 Smitte gjennom mat
Identifiserte tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Alle virksomheter som tilvirker eller serverer næringsmidler skal ha internkontroll etter
hygieneforskriften og IK-mat.
Konsekvensreduserende tiltak:
 Helsevesenet er godt utbygget
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Større utbrudd

X

Svært høy, minst 1 gang i løpet av 10 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Episoder med smitte gjennom matvarer skjer relativt ofte, men det er
sjelden de rammer mange.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er lite sårbar for slike hendelser
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Alvorlig sykdom

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5

Stabilitet
Forstyrrelser i dagliglivet
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X
X

Et utbrudd kan medføre dødsfall blant eldre
og syke, og mange kan være syke i en kort
periode.
Et mindre antall blir hjemme fra jobb
Kostnad dekkes av produsent eller salgsledd

Samlet begrunnelse av konsekvens: Matbårne sykdommer kan ikke unngås helt, men konsekvensene
er sjelden store. Hvis dette skjer på en av kommunens institusjoner, da det gå ut over omdømmet.
Behov for befolkningsvarsling eller evakuering
Nei
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Dette er en kjent hendelse med kjente konsekvenser
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen har rutiner og planer for egne kjøkken, men
liten kontroll med hva som foregår i matindustrien eller i
serveringsbedrifter
Forslag til nye tiltak: Ingen
Dato for analysen
Mai 2016
Ansvarlig
Preben Aavitsland
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2.4 Smitte gjennom forurenset drikkevann
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Drikkevann kan spre sykdomssmitte. Faren for spredning av smittestoffer som gir diare og mage og
tarmlidelser er størst. Drikkevannsbåren smitte kan ha større konsekvens for liv og helse enn
matbåren smitte, men sannsynligheten for smitte er noe lavere. Vannbåren smitte kan representere
et stort omdømmetap (jf. Giardia Lamblia i Bergen.
Hovedårsaker
 Forurenset drikkevann
Identifiserte tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Arendal Vannverks rutiner og beredskapsplaner.
 Vann og avløp skifter ut og oppgraderer anlegg som utgjør en risiko.
 Arendal kommune har en oppdatert samarbeidsavtale med Mattilsynet i Aust-Agder.
Konsekvensreduserende tiltak:
 Kommunen har et befolkningsvarsling gjennom SMS/talemelding som vil benyttes hvis det
oppdages smitte gjennom drikkevannet
 Sårbare abonnenter blir varslet
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Stort utbrudd

X

Høy, 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Omfattende utbrudd av smitte gjennom drikkevann regnes som litt
mindre sannsynlig, da Arendal Vannverk har gode rutiner. Utbrudd av lokal smitte pga rørbrudd vil ha
en høyere sannsynlighet, men mindre konsekvenser da det vil ramme færre brukere.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune kan være sårbar for slike hendelser, da det er vanskelig å forsyne hele kommunen
med reservevann.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Stabilitet

Dødsfall
Alvorlig sykdom

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X
X
X

Et utbrudd kan medføre dødsfall, men neppe
i stort omfang, men det er fare for at mange
kan bli syke
Sykehus og institusjoner risikerer å måtte
koke vannet i noen dager
Mange må koke vannet i en periode
Kostnad med å finne og utbedre årsaken

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene kan være alvorlige hvis det er et større område i
den østlige delen av kommunen som blir rammet.
Behov for befolkningsvarsling
Behov for informasjon
Behov for evakuering
Nei
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Dette er en kjent hendelse med kjente konsekvenser
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen har rutiner og foretar stadig utbedringer i
ledningsnettet, men kan ikke sikre seg mot alle hendelser
Forslag til nye tiltak: Ingen
Dato for analysen
Mai 2016
Ansvarlig
Preben Aavitsland med innspill fra Kommunalteknikk
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2.5 Meningokokk-utbrudd
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Alvorlig sykdom som skyldes systemisk infeksjon med meningokokk-bakterier. Sykdom gir
influensalignende symptomer som raskt kan utvikle seg til å gi sterkt nedsatt allmenntilstand. I
spesielle tilfeller kan situasjonen utvikle seg til et lokalt utbrudd hvor flere i samme miljø blir syke.
Meningokokkmeningitt og meningokokksepsis er den farligste sykdom som kan ramme ungdom.
Norge hadde en meningokokkepidemi som begynte på 1970-tallet og som avtok gradvis i 1990-årene.
Hovedårsaker
 Smitte med bakterier gjennom nærdråpesmitte, oftest fra friske bærere av bakterien. Direkte
kontakt gjennom dråper fra nese/hals, eller store dråper munnspytt kan smitte. (Deling av
flasker, glass og kyssing).
Identifiserte tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:



Informasjon til risikogrupper og pårørende om hvordan hindre smitte, og hvilke symptomer
en skal være observant på.
Vaksine mot meningokokktyper kan til utsatte personer (eks. reisevaksine, vaksiner til russ).

Konsekvensreduserende tiltak:
 Vaksinasjon/behandling av personer i sykes familie/omgangskrets /nærmiljø.
 Begrensninger i fysisk aktivitet.
 Vurdere behov for eventuell stenging av virksomhet.
 Sette legevakt, fastleger og sykehus i beredskap dersom det mistenkes utbrudd.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Stort utbrudd

X

Høy, 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Nedgangen i antall meningokokkinfeksjoner har vært markant. I
perioden 1975-87 var det 250-350 tilfeller årlig, mens det i perioden 1987-1997 var 100-150 tilfeller
per år. I perioden 2005-2011 ble det meldt 30-44 tilfeller årlig. Det var 24 tilfeller i 2012, 27 tilfeller i
2013 og 17 tilfeller i 2014. Det tilsvarer at det statistisk vil være et tilfelle i Arendal hvert 14 år.
Sårbarhetsvurdering
Det er ikke kjent at Arendal kommune er spesielt utsatt for dette, et utbrudd vil heller ikke ha kjente
følgeskader utover at skoler kan bli stengt i en kortere periode
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall, alvorlig sykdom

Stabilitet
Grunnleggende behov
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X

Et mindre antall kan bli syke og i verste fall dø
av sykdommen
En skole kan bli stengt i en kortere periode
Små kostnader

Samlet begrunnelse av konsekvens: Utbrudd av hjernehinnebetennelse kan aldri utelukkes, hvis
symptomene blir diagnostisert tidlig og de nødvendige tiltakene satt i gang vil konsekvensene bli små.
Behov for befolkningsvarsling
Behov for informasjon
Behov for evakuering
Nei
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Dette er en kjent hendelse med kjente konsekvenser
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Utbrudd kan ikke utelukkes, men spredning kan forebygges
Forslag til nye tiltak: Ingen
Dato for analysen
Mai 2016, Ansvarlig: Preben Aavitsland
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2.6 Utbrudd av ukjent alvorlig og smittsom sykdom
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Ukjent
Hovedårsaker
 Ukjent smittsom sykdom
Identifiserte tiltak
Konsekvensreduserende tiltak:
 Eksisterende planverk for pandemi
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Utbrudd

Begrunnelse for sannsynlighet: Sannsynligheten er ukjent
Sårbarhetsvurdering
Ukjent
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Dødsfall, alvorlig sykdom
Stabilitet
Grunnleggende behov
Materielle og økonomiske verdier

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene kan bli store
Behov for befolkningsvarsling
Behov for informasjon
Behov for evakuering
Neppe
Usikkerhet Middels
Begrunnelse: Vi har håndtert epidemier, en vi vet ikke hva slags
epidemier som kan oppstå
Styrbarhet Lav /
Begrunnelse: Kommunen har et planverk som vil bli fulgt, men det vil
Middels
alltid være usikkerhet om det er tilgang på nødvendige vaksiner eller
medisin
Forslag til nye tiltak: Ingen
Dato for analysen
Mai 2016, Ansvarlig: Preben Aavitsland
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3 ENKELTANALYSER BRANN OG ULYKKER
Uønsket hendelse
3.1 Boligbrann
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Brannstatistikk viser at det er 30 – 45 bygningsbranner årlig i kommunen, av disse er 2/3 deler
boligbranner og resten i hovedsak brann i næringsbygg.
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Gjennomsnittlig antall branner i Arendal 2010-2014
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Arendal har en positiv trend i retning av færre boligbranner, slik at vi nå er på landsgjennomsnittet.
Det har vært få dødsbranner i Arendal de siste årene, men det var brann med dødsfall i 2014 og 2016.
Økt satsing på at eldre skal bo hjemme lengre, kan medføre at personer med nedsatt bevegelighet
eller kognitiv svikt får problemer med å bringe seg selv i sikkerhet ved brann.
Hovedårsaker
 Brann påsatt ved en viljeshandling eller ved et uhell
 Feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr
 Lynnedslag
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Fokus på brannsikkerhet i samfunnet (brannvesenet, forsikringsselskaper osv)
Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannberedskap
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med alvorlig skade

X Svært høy: Flere ganger i løpet av året

Begrunnelse for sannsynlighet: Se statistikk ovenfor
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er ikke sårbar for brann som avgrenses til en bygning
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X

Dødsfall eller skader kan oppstå
Ikke relevant

X
X
X

Bare for de som rammes
Lite relevant
Økonomiske tap dekkes i hovedsak av
forsikring
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3.1 Boligbrann
Samlet begrunnelse av konsekvens: Bygningsbranner er uheldige for de det gjelder, og utgjør en fare
for brannsmitte til nærliggende bebyggelse, som under uheldige værforhold kan gi en større brann.
Behov for befolkningsvarsling
Vanligvis ikke aktuelt
Behov for evakuering
Beboerne må evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Dette er dessverre en vanlig hendelse
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Det er mye opp til beboerne selv om det blir utløst brann
eller ikke
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:




Sikring av søppelkontainere med bruk av nedgravde anlegg i tettbygde områder
Fokus på brannvern i hjemmesykepleien
Fokus på utsatte grupper

Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Fokus på slokkevannskapasitet og tilgjengelighet for brannvesenet ved utbygging av nye
boligfelt
Dato for analysen

Juni 2016

Ansvarlig

Hans Birger Nilsen
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3.2 Brann i tett verneverdig trehusbebyggelse
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det som kjennetegner tett, verneverdig trehusbebyggelse er at det kan være liten avstand mellom
bygningene og trange smug som gjør det vanskelig å komme til med moderne innsatskjøretøy, og det
kan være bygningsdetaljer som gjør at en brann lett kan spres gjennom strålevarme og gnistregn.
I Arendal er Tyholmen og Kolbjørnsvik på Riksantikvarens liste over verneverdig tett
trehusbebyggelse, i tillegg er Merdø, Revesand og Barbu kartlagt og fulgt opp med en enkel
brannsikringsplan. Vi har registrert ytterligere 10 områder med tett trehusbebyggelse som ligger
innenfor Riksantikvarens definisjon. Det er Bota, Narestø, Torjusholmen, Brattekleiv, Håvet,
Strømsbuveien, Strømsbuneset, Sandvigen, Havsøya og Vrengen
Hovedårsaker
 Bygningsbrann oppstår under ugunstige vindforhold som fører til spredning
 Bygningsbrann oppstår i et område hvor spredningsfaren generelt er spesielt stor
 Brann oppstår i bygning eller vegetasjon i et område med lang innsatstid fra brannstasjonen
til et område som er vanskelig tilgjengelig, eller på en øy uten veiforbindelse.
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Enkelte verneverdige bygninger er sprinklet eller har fasadesprinkling
 Brannsikringsplan for tett verneverdig trehusbebyggelse i Arendal, 2014.
 Områdebrannalarm etablert på Merdø og Tyholmen
Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannsikringsplan for tett verneverdig trehusbebyggelse i Arendal, 2014.
 Områdebrannalarm etablert på Merdø og i ferd med å etableres på Tyholmen
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med alvorlig skade

X

Middels: 1 gang mellom 50 - 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Bygningsbranner kan aldri utelukkes, selv om det er stor fokus på
brannsikkerhet, og det er gjort forebyggende tiltak. Branner som sprer seg til bygningene rundt er
langt sjeldnere, men med så mange områder med tett verneverdig trehusbebyggelse som Arendal har
så er kategori D sannsynlig.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune har mange utsatte boligområder med verneverdig trehusbebyggelse, men det skal
mye til at en brann skaper utfordringer annet enn for de boligene som er så uheldige å rammes av en
brann. Unntaket er Tyholmen, som i tillegg til privatboliger har 2 skoler, 1 barnehage, 2 hoteller,
ferjekai og diverse annen type virksomhet.
Konsekvensvurdering
Verdi
Liv og helse

Konsekvens

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Mangende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

Kategori
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X

Forklaring
Ved spesielt uheldige tilfeller
Gjelder Tyholmen, hvor skoler, barnehager,
hotell osv kan bli rammet
Gjelder beboerne i området
Ikke relevant
Omfattende ødeleggelse av kulturområde
Økonomiske tap vil i hovedsak dekkes av
forsikring
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3.2 Brann i tett verneverdig trehusbebyggelse
Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene ved en brann på Tyholmen er større enn ved en
brann i de andre områdene. Dette skyldes antatt større fare for spredning av brann, større
kulturhistorisk verdi samt at skoler, barnehager og båttrafikk vil bli berørt ved en brann på Tyholmen.
Behov for befolkningsvarsling
Kan være aktuelt
Behov for evakuering
Beboerne i området må evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Viljeshandlinger kan ikke kontrolleres
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Innstallering av områdebrannvarslingsanlegg i de allerede kartlagte områdene
 Forhåndslagring av brannvernutstyr (brannslanger, pumper) i områder med lang innsatstid
 Redusere faren for påsatt brann (Fjerne åpne søppeldunker som mulig kilde til brann)
 Gjennomføre kartlegging av de resterende 10 områdene med tett trehusbebyggelse
 Boligtilsyn og informasjon
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Kartlegge områdene, utbedre slukkevannskapasiteten og utarbeide innsatsplaner
Dato for analysen

Juni 2016

Ansvarlig

Hans Birger Nilsen
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3.3 Brann i kulturhistoriske bygg
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal har 50-60 fredede bygninger, noen i tette trehusmiljøer, andre mer for seg selv. Disse
inkluderer 2 middelalderkirker (Tromøy og Øyestad), Brattekleiv, Fyrstasjonene, Merdøgård, 7
bygninger på Tyholmen, Arendal sykehus og enkeltstående bygg andre steder i kommunen.
Noen av bygninger eies og drives av kommunen eller fylkeskommunen, andre er i privat eie. Flere
bygninger eies av stiftelser, hvor økonomien ofte er en utfordring i forhold til brannsikringstiltak.
Brann i kirker behandles separat.
Hovedårsaker
 Brann stiftet ved en viljeshandling eller ved et uhell
 Feil i elektrisk anlegg
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:




Enkelte verneverdige bygninger er sprinklet eller har fasadesprinkling
Brannsikringsplan for tett verneverdig trehusbebyggelse i Arendal, 2014.
Områdebrannalarm etablert på Merdø og på Tyholmen.

Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannsikringsplan for tett verneverdig trehusbebyggelse i Arendal, ferdigstilt i 2014
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med alvorlig skade

X

Middels: 1 gang ila 100 år, 1 %

Begrunnelse for sannsynlighet: Hvis antallet branner i verneverdige bygninger oppstår med samme
hyppighet som i andre bygninger så vil det være 10-15 år mellom hver brann. Det er grunn til å sette
en lavere sannsynlighet ettersom disse byggene er bedre sikret og i mindre grad blir brukt som
bolighus eller i næringsøyemed.
Sårbarhetsvurdering
En slik brann vil sjelden ha konsekvenser utover selve bygningen, hvis det ikke er fare for spredning til
nabobygninger
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Dekning av viktige behov,
forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Dødsfall eller skader kun aktuelt i spesielt
uheldige tilfeller
Ikke relevant
X

X

Omfattende ødeleggelse av kulturminne
Økonomiske tap dekkes av forsikringer

Samlet begrunnelse av konsekvens: Svært få eller ingen av disse bygningene benyttes som boliger,
det er derfor liten fare for skade på liv og helse men skaden på kulturverdier kan være stor.
Eventuelle følgeskader er små.
Behov for befolkningsvarsling
Nei
Behov for evakuering
Beboere i nærheten kan måtte evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Eventuelle viljeshandlinger kan ikke kontrolleres
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3.3 Brann i kulturhistoriske bygg
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Innstallering av brannvarslingsanlegg med direktevarsel
 Forhåndslagring av brannvernutstyr (slokkeposter, brannslanger, pumper) i områder med
lang innsatstid
 Reduserer faren for påsatt brann (Fjerne åpne søppeldunker som mulig kilde til brann)
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Kartlegge utfordringer ved byggene
Dato for analysen
Ansvarlig

10.06.2016
Hans Birger Nilsen med innspill fra Nora Moberg Lillegaard
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3.4 Brann i helseinstitusjon
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Sykehus/sykehjem har normalt mange mennesker som krever assistert rømning i en brannsituasjon.
Hvis brannvesenet har mer enn 10 minutters innsatstid, er det nødvendig å gjennomføre særskilte
konsekvensreduserende tiltak.
Sykehjem er definert som særskilt brannobjekt. Disse skal ha brannverndokumentasjon, og den
branntekniske risikoen skal vurderes. Tiltak som sprinkling, røykkontroll, fysisk utforming av
bygningen og avdelingene er faktorer viktige faktorer.
Det er ett sykehus og mange sykehjem/institusjoner i kommunen. Sørlandet Sykehus Arendal har sine
egne beredskapsplaner, og blir ikke vurdert her.
Den institusjonen som ligger lengst unna brannstasjonen er Flosta bo- og omsorgssenter. Her er
bygningene sprinklet.
Hovedårsaker
 Brann påsatt ved en viljeshandling eller ved et uhell
 Feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Branntilsyn
 Årlig gjennomgang av brannberedskap og rutiner
Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannøvelser
 Evakueringsplaner
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med dødsfall
Brann med alvorlig skade

X
X

Middels, en gang i løpet av 50 – 100 år
Høy: 1 gang i løpet av 10 - 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: I følge en rapport fra Sintef (2010) var det i gjennomsnitt 58
branner/branntilløp og 2,4 dødsfall pr år i institusjoner fra 1.1.93 til 31.10.09. Av branntilløpene
slukkes 75% raskt av personell på stedet. I Arendal er antall personer i ulike typer institusjoner noe
lavere enn landsgjennomsnittet (95 %), og omregnet til Arendal tilsvarer dette 0,46 branner/
branntilløp pr år og 0,02 dødsbranner. Da vil det statistisk sett gå 8-10 år mellom hver brann som
krever innsats fra brannvesenet, og 50 år mellom hver dødsbrann. Sannsynligheten er sannsynligvis
lavere nå, da det er satt stort fokus på brannberedskap i institusjoner de siste 10 årene.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommunes institusjoner er godt sikret mot brann, målet er at dødsfall ikke skal forekomme,
men det er umulig å gardere seg fullstendig mot dette.
Institusjonene har beredskapsplaner for evakuering og midlertidig omplassering av beboerne.
Arendal kommune har flere institusjoner, og vil kunne finne omplassering for beboerne etter noe tid.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Dekning av behov og
forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X
X
X

Dødsfall eller skader kun aktuelt i spesielt
uheldige tilfeller
Beboerne kan stå uten godt botilbud i kortere
eller lengre tid
Ikke relevant
Økonomiske tap dekkes av forsikring
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3.4 Brann i helseinstitusjon
Samlet begrunnelse av konsekvens: En brann på natten med lav bemanning kan medføre dødsfall og
skader på beboerne. Alle eller mange beboere må evakueres til trange forhold på andre institusjoner,
kanskje for en lang periode.
Behov for befolkningsvarsling
Nei
Behov for evakuering
Beboerne må evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet Høy
Begrunnelse: Institusjonene er kommunale
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Særskilte ROS-analyser for alle institusjonene
 Gjennomføre identifiserte tiltak fra ROS-analysene
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Gjennomføre identifiserte tiltak fra ROS-analysene
Dato for analysen
Ansvarlig

Juni 2016
Hans Birger Nilsen, Geir Evensen, helsestaben
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3.5 Brann i omsorgsboliger
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det er en rekke bygninger med omsorgsboliger i Arendal, i kommunal, privat eller i boligbyggerlags
regi. Bygningene har ulik alder og ulik størrelse, og ikke minst ulik brannfare.
I motsetning til institusjoner er omsorgsboligene beboernes private boliger, slik at det ikke er mulig å
forby f.eks røyking inne eller bruk av levende lys i disse boligene, i motsetning til i institusjonene.
Alle som mottar omsorgsbolig har vesentlig svekket helse, med de utfordringene det gir for mulighet
til å redde seg ut på egenhånd.
Bygningene som brukes til omsorgsboliger skal være brannsikret slik at hvis det oppstår en brann i en
leilighet så skal den ikke kunne spre seg til naboleiligheter før beboerne der er i sikkerhet. Det kan
likevel oppstå stor bygningsskade og et behov for å plassere beboerne andre steder i en lang periode.
Hovedårsaker
 Brann påsatt ved en viljeshandling eller ved et uhell
 Feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Branntilsyn
 Tilstedeværende personell i bygg hvor kommunen har omsorgsboliger med base
Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannøvelser og evakueringsplaner
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med dødsfall
Brann med alvorlig skade

X
X

Middels, en gang i løpet av 50 – 100 år
Høy: 1 gang i løpet av 10 - 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Se begrunnelse for sannsynlighet for brann i institusjon. Brann i
omsorgsboliger er vanskeligere å forebygge, og konsekvensene kan bli større da det ofte ikke er
personale tilstede i disse bygningene.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommunes omsorgsboliger er godt sikret mot brann, men det er ikke mulig å forhindre helt
at dødsfall pga brann kan forekomme. Det er en utfordring for brannsikkerheten når andelen
beboere som ikke kan redde seg ut ved egen hjelp øker ettersom beboerne blir eldre. Hvis et større
kompleks blir brannskadet vil det være en utfordring å skaffe egnet husvære for beboerne
Konsekvensvurdering
Verdi
Liv og helse

Konsekvens

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

Kategori
1 2 3 4 5
X
X
X

Forklaring
Dødsfall eller skader kun aktuelt i spesielt
uheldige tilfeller
Beboerne kan stå uten godt botilbud i kortere
eller lengre tid

X
X
X

Ikke relevant
Økonomiske tap dekkes av forsikring

Samlet begrunnelse av konsekvens: En brann på natten med lav bemanning kan medføre dødsfall og
skader på beboerne. Alle eller mange beboere må evakueres til trange forhold på andre institusjoner,
kanskje for en lang periode.
Behov for befolkningsvarsling
Nei
Behov for evakuering
Beboerne må evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
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Styrbarhet Middels

3.5 Brann i omsorgsboliger

Begrunnelse: Omsorgsboligene er private hjem, og er dermed avhengig av
beboernes egen tanke på brannsikkerhet.
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Særskilte ROS-analyser for alle kommunale omsorgsleiligheter
 Gjennomføre identifiserte tiltak fra ROS-analysene
 Rutiner for tett samarbeid mellom kommunens helseenhet og tildelingskontor om personer
med utfordringer som fysisk nedsatt helse, kognitiv svikt og/eller rus/psykiatri bosettes.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Gjennomføre identifiserte tiltak fra ROS-analysene
Dato for analysen
Ansvarlig

Juni 2016
Hans Birger Nilsen og Geir Evensen, helsestaben
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3.6 Brann i barnehage
Arendal har 60 barnehager, 11 kommunale og 49 private. De kommunale barnehagene er normalt
større enn de private, 18 – 82 barn, med et gjennomsnitt på 51 barn pr barnehage. De private har fra
10 til 104 barn, med et gjennomsnitt på 38 barn pr barnehage. Både kommunale og private
barnehager har i snitt 3,5 barn pr årsverk. Barnehagen I Killsund kan nås på ca 22 minutter fra
hovedstasjonen, eller fra bistasjonen på Eydehavn eller Tvedestrand på ca 17 minutter.
Hovedårsaker
 Brann stiftet ved en viljeshandling (30-50 %)
 Feil i elektrisk anlegg (20 %)
 Åpen ild (10-15%)
 Feil bruk av elektrisk utstyr
 Brann fra matlaging på kjøkkenet (tørrkoking o.l.)
 Andre årsaker
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Røykeforbud
 Årlig tilsyn med el-anlegget
 Opplæring og bevisstgjøring om brann og brannfarer for ansatte og barn
Konsekvensreduserende tiltak:
 Beredskapsplan
 Evakueringsplaner og hyppige evalueringsøvelser
 Brannslokkingsutstyr
 Brannalarm koblet til 110-sentralen.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Branntilløp
Skadebrann

X
X

Svært høy: 1 gang i løpet av 10 år
Høy: i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Statistisk sett er det i gjennomsnitt 12-15 branner/branntilløp i
barnehager pr år i Norge. Omregnet til Arendal tilsvarer det ett tilfelle i løpet av 5-10 år. 30-50 % av
branner/branntilløp i barnehager skyldes ildspåsettelse, og skjer utenfor åpningstiden, dvs at faren
for personskade er liten. 2/3 av alle branner slukkes raskt og gir bare mindre skader rundt arnestedet.
Sårbarhetsvurdering
Sannsynligvis har gamle bygg og bygg som er omgjort til barnehage større risiko enn nye bygg som er
bygget som barnehage.
Barnehager som ligger langt fra brannstasjonen er mer utsatt for store skader, og bør ha stort fokus
på slukkeutstyr.
Arendal har god barnehagedekning. Hvis en barnehage må stenges i kortere eller lengre tid vil dette i
mindre grad påvirke tilbudet, med et mulig lite unntak for barnehagene som ligger ensom til, som i
Kilsund og på Rykene.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Mangende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

Stabilitet

Kategori
1 2 3 4 5
X
X
X
X

Forklaring
Ved spesielt uheldige tilfeller
3-5 skadde i uheldige tilfeller
Driftsstans i få dager før barna er plassert i
annen barnehage
Noen foreldre må i kortere eller lengre tid
kjøre barna til en annen barnehage
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3.6 Brann i barnehage

Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Ikke relevant
Tap vil i hovedsak dekkes av forsikring

Samlet begrunnelse av konsekvens: Fare for skade på liv og helse er stor ved en brann i åpningstiden,
minimal utenom åpningstid, men det vil være et økonomisk tap og forstyrrelser i hverdagen for barn
og ansatte. Følgekonsekvensene er små ettersom Arendal generelt har god barnehagedekning.
Behov for befolkningsvarsling
Nei
Behov for evakuering
Barn og voksne må evakueres
Usikkerhet Lav/(middels) Begrunnelse: Usikkerhet om hvor raskt et alternativt tilbud er etablert
Styrbarhet
Høy /
Begrunnelse: Barnehagen kan styre mange av de mulige årsakene til
(middels)
branntilløp
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Sikre at alle vikarer følger barnehagens policyer, må gjennomgå beredskapsplanene og være
med på evakueringsøvelser hvis de skal kunne bli tilkalt som vikarer.
Dato for analysen
Ansvarlig

Desember 2016
Hans Birger Nilsen, Anne Quist Paulsen (barnehageleder)
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3.7 Brann i skole
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal har 20 grunnskoler, 17 kommunale og 3 private. I tillegg er det to videregående skoler
(Arendal vgs med to undervisningssteder i sentrum og den store Sam Eyde vgs på Myra), samt
undervisningstilbud ved Sørlandets sykehus Arendal, i Arendal fengsel og ved Arendal
Voksenopplæring. De fleste skolene kan nås med en utrykningstid på under 19 minutter fra
brannstasjonen på Stoa. Lengst utrykningstid er det til Flosta skole med 22 minutter, men skolen kan
nås på 17 minutter fra Moland (bistasjon) og 18 min fra Tvedestrand.
Hovedårsaker til hendelsen
 Brann stiftet ved en viljeshandling (30-50 %)
 Feil i elektrisk anlegg (20 %)
 Åpen ild (10-15%)
 Feil bruk av elektrisk utstyr
 Andre årsaker
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Røykeforbud
 Årlig tilsyn med el-anlegget
 Fokus på brannvern blant ansatte og barn/elever
 Søppelkontainere og lett antennelig materiale er plassert innelåst for å hindre ildspåsettelse
eller uhell.
Konsekvensreduserende tiltak:
 Beredskapsplan
 Evakueringsplaner og brannøvelser
 Brannslokkingsutstyr
 Brannalarm koblet til 110-sentralen.
Sannsynlighet
Branntilløp
Skadebrann

A B C D E Forklaring
X
X

Svært høy: 1 gang i løpet av 10 år
Høy: i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Statistisk sett er det i gjennomsnitt 75 branner/branntilløp i
undervisningsbygg pr år i Norge, (statistikk DSB 2009-2014). Omregnet til Arendal tilsvarer det ett
tilfelle i løpet av 5-10 år.
De fleste branner/branntilløp i undervisningsbygg skjer utenfor åpningstiden, dvs at faren for
personskade er liten. Ofte er det ungdom med tilknytning til skolen som har stått bak ildspåsettelse,
enten som tankeløs handling eller som viljeshandling.
Det legge også til grunn at skolenes ledelse har gode rutiner ved utleie av lokaler, overnatting og
arrangementer utenfor normal driftstid.
Sårbarhetsvurdering
Skolene er etter hvert blitt ganske godt sikret mot brann og mulig brannstiftelse. Arendal kommune
er såpass stor at det vil være mulig å opprette et tilfredsstillende undervisningstilbud for elever som
rammes av brann i en skole, men dette er en utfordring som blir større ettersom skolene blir større og
huser flere elever.
På grunn av skolens størrelse vil det være en stor utfordring med å tilby undervisning ved en hendelse
som rammer Sam Eyde vgs, men dette ansvaret tilligger Aust-Agder Fylkeskommune, og ikke Arendal
kommune.
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Konsekvensvurdering
Verdi
Liv og helse

3.7 Brann i skole

Konsekvens

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Mangende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

Kategori
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X

Forklaring
Ved spesielt uheldige tilfeller
3-5 skadde i uheldige tilfeller
Driftsstans i noen dager før elevene har et
nytt undervisningstilbud
Forstyrrelser for elever og ansatte
Ikke relevant
Tap vil i hovedsak dekkes av forsikring

Samlet begrunnelse av konsekvens
Fare for skade på liv og helse er stor ved en brann i åpningstiden, minimal utenom åpningstid, men
det vil være et økonomisk tap og forstyrrelser i hverdagen for barn og ansatte.
Det avgjørende for følgekonsekvensene er hvilket omfang ødeleggelsene har. Hvis bare deler av
skolen er ødelagt kan mye ordnes gjennom å benytte den uskadde delen av bygningen, supplert med
brakker.
Behov for befolkningsvarsling
Nei
Behov for evakuering
Elever og ansatte må evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Usikkerhet om hvor raskt et alternativt tilbud er etablert
Styrbarhet
Høy (til
Begrunnelse: Skolen kan styre mange av de mulige årsakene til
middels)
branntilløp
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Sikre at alle vikarer må gjennomgå beredskapsplanene og være med på evakueringsøvelser.
Dato for analysen
Ansvarlig

Desember 2016
Hans Birger Nilsen, Frode Olsen
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3.8 Brann / branntilløp i kirker
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det er en rekke kirker i Arendal. Trefoldighetskirken er den største med plass til om lag 600 personer.
Kirkene brukes til kirkelige handlinger, men også som arena for kulturelle uttrykk, gjerne på kveldstid.
To av kirkene, Tromøy og Øyestad er middelalderkirker og dermed automatisk freda objekter, de
fleste andre kirkene er såkalt listeført, dvs i praksis fredet.
Hovedårsaker
 Brann stiftet ved en viljeshandling (40 %)
 Feil i elektrisk anlegg
 Lynnedslag
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Røykeforbud
 Årlig tilsyn med el-anlegget
 Opplæring og bevisstgjøring om brann og brannfarer for ansatte og barn
Konsekvensreduserende tiltak:
 Samtlige 11 kirker utrustet med overført brannalarm og detektorer
 Alle bygg i tre er utvendig detektert med sløyfe som registrerer varmepåvirkning
 Trefoldighetskirken er sprinklet.
 Alle bygg har utvendige brannklokker, posisjoner med støy har både akustisk og lyssignal
 De fleste bygg er utrustet med ledelys noen har opplyste fluoriserende skilt.
 Stokken kirke og Trefoldighetskirken er utrustet med panikklys
 Det er avtale om løpende ekstern elektrokontroll i alle bygg
 Alle bygg har automatisk utkopling av hovedbryter ved brannalarm
 Opplæring, rømningstegninger, instrukser, brannslukningsutstyr.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med alvorlig skade

X

Middels: 1 gang i løpet av 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: I gjennomsnitt er det ett alvorlig branntilløp/brann i kirker i Norge pr
år med naturlige årsaker, hovedårsak er lynnedslag eller gammelt og dårlig elektrisk anlegg. I tillegg
har det vært et antall ildspåsettelser i kirker de siste 30 årene. Disse hendelsene går i bølger, i noen
perioder er det mange, i andre perioder ingen. I følge statistikk fra Norsk Brannvernforening er 40 %
av kirkebrannene påsatt
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune har mange eldre verdifulle trekirker som vil være i faresonen. Flere av disse ligger
avsides til, slik at en brann ikke nødvendigvis vil bli oppdaget hvis ikke alarmene slår ut. Hittil har vi
heldigvis ikke hatt kjente tilfeller av ildspåsettelse, heller ingen miljøer hvor slike handlinger er
godtatt.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Dødsfall kun i spesielt uheldige tilfeller
3-5 skadde i uheldige tilfeller
Ikke relevant
X
X
X

Menigheten må benytte en annen kirke
Ikke relevant
Omfattende ødeleggelse av kulturminne
Utbedring eller gjenoppbygging av kirken
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3.8 Brann / branntilløp i kirker
Samlet begrunnelse av konsekvens: En kirkebrann vil ødelegge et verdifullt kulturminne, men ellers
ha liten konsekvens hvis det ikke skjer mens kirken er i bruk og hvor det er fare for skade på liv og
helse
Behov for befolkningsvarsling
Nei
Behov for evakuering
De som befinner seg i kirken
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Brannstiftelse er knyttet til spesielle miljøer det er vanskelig
å kontrollere
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Enkelte bygg har inadekvat vannforsyning og derved dårlig brannslangedekning, Austre
Moland kirke har ikke offentlig vann. Etter vedtak i fellesrådet er det prioritert å fornye
vannforsyning til Hisøy og Flosta kirke.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak
 Det er ønskelig å få byttet ut alle pulverslukkerne med skum slukkere, dette for ikke å gjøre
skade på vernede inventar ved utløsing av pulverslukker.
 Det er en prioritert oppgave å få på plass gode ledelyssystemer i alle bygg.
Dato for analysen
Ansvarlig

10.06.2016
Hans Birger Nilsen og Petter Nordberg (kirken)
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3.9 Brann i forsamlingshus eller innendørs idrettsanlegg
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Av kulturinstitusjoner er Arendal Kulturhus, Kilden, Munkehaugen og Biblioteket de viktigste, alle er
lokalisert i sentrum. Arendal Kulturhus har en publikumskapasitet på 1300. Andre viktige institusjoner
er Kuben på Eydehavn, samt idrettshaller som også brukes til festlokale, som Stueneshallen.
Av idrettsanleggene er det nye Sør Amfi i tilknytning til Sam Eyde videregående skole det viktigste.
Hovedårsaker
 Brann påsatt ved en viljeshandling eller ved et uhell
 Feil i elektrisk anlegg
 Lynnedslag
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Sikring av søppelkontainere og annet som kan brukes til ildspåsettelse
Konsekvensreduserende tiltak:
 Automatisk varsling til 110-sentralen for mange objekter
 Arendal kommune og Østre Agder Brannvesen har befolkningsvarsling
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Skadebrann

X

Middels: i løpet av 50 – 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Det er statistisk 30-40 branner årlig i bygg for «kulturell virksomhet,
underholdning og fritidsaktiviteter». Det vil for Arendal tilsi en brann pr 12-15 år. Erfaringene fra vår
kommune, og en stadig bedre brannsikring gjør at vi setter sannsynligheten hakket lavere.
Sårbarhetsvurdering
I en stor kommune som Arendal vil følgekonsekvensene være små.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Mangende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Ved spesielt uheldige tilfeller
Potensiale for store skader
Ikke relevant

X

Brukere og ansatte vil bli rammet
Ikke relevant
Tap vil i hovedsak dekkes av forsikring

X

X
X

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann i forsamlingslokaler har et potensiale for dødsfall og
personskade, men få andre konsekvenser.
Behov for befolkningsvarsling
Neppe
Behov for evakuering
De som befinner seg i lokalene må evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet
Middels
Begrunnelse: Det er vanskelig å sikre seg mot viljeshandlinger
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kontrollere brannsikkerhet i bygg som i blant brukes til arrangementer med alkoholservering
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Påse at bygningseier og arrangører har gode rutiner for evakuering
Dato for analysen

Juni 2016

Ansvarlig

Hans Birger Nilsen
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3.10 Brann på store utendørs arrangementer
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Brann kan ramme arrangementer som bruker telt eller andre midlertidige installasjoner. Skog- eller
krattbrann kan også oppstå ved arrangementer ute i naturen.
De viktigste arrangementer utendørs gjennomføres i sentrum, som Canal Street og Arendalsuka, med
kort avstand til brannstasjon og legevakt. Arrangementer på Hove krever spesielle tiltak, da det er
større avstand dit.
Hovedårsaker
 Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av utstyr
 Sigarettrøyking eller bruk av åpen ild
 Viljeshandling
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Meldeplikt til brannvesenet
Konsekvensreduserende tiltak:
 Krav til rømningsveier og brannslukningsutstyr
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med alvorlig skade

X

X

Middels til høy: 1 gang i l av 10 - 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Det har ikke vært alvorlige branntilløp under utendørs
arrangementer i Arendal de siste 50 år, sannsynligheten er tilstede, men vanskelig å fastsette.
Sårbarhetsvurdering
Slike hendelser vil ha liten innvirkning på samfunnet for øvrig, utover belastning på helsevesenet.
Konsekvensvurdering
Verdi
Konsekvens
Liv og helse
Stabilitet

Miljø og kultur

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Langtidsskader

Materielle og økonomiske verdier

Kategori
Forklaring
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X

Potensiell fare for dødsfall eller skader i
spesielt uheldige tilfeller
Ikke relevant
Neppe relevant
Kan være aktuelt hvis arrangementet er på et
sted med kultur eller naturverdier
Tap dekkes i hovedsak av forsikring

Samlet begrunnelse av konsekvens: Fare for skade på liv og helse er liten, og vil i hovedsak gjelde de
som er involvert i slukningsarbeidet
Behov for befolkningsvarsling
De som befinner seg på arrangementet må varsles
Behov for evakuering
De som befinner seg på arrangementet må evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Det er vanskelig å sikre seg mot viljeshandlinger
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Kontroll av arrangørenes rutiner
Dato for analysen

Juni 2016

Ansvarlig

Hans Birger Nilsen
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3.11 Brann i særskilte brannobjekter
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal har ingen bedrifter som kommer inn under” Storulykke-forskriften”, men det er en rekke
mindre anlegg, som bensinstasjoner, boligfelt og enkeltboliger med gass til oppvarming, med
tilhørende gasstanker.
Arendal har flere lagre for sprengstoff.
Hovedårsaker
 Brann påsatt ved en viljeshandling eller ved et uhell
 Feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr
 Lynnedslag
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 De aktuelle bedriftene har strenge sikkerhetskrav, spesielt gjelder dette sprengstofflager.
Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannvesenet har god oversikt over disse objektene
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann med alvorlig skade

X

Middels: 1 gang i løpet av 50 - 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Dette er ulike objekter, med hver sin sannsynlighet, vanskelig å sette
en felles sannsynlighet.
Sårbarhetsvurdering
Arendal er ikke spesielt sårbar for slike hendelser, men et økende antall lokale gasstanker i boligfelt
vil kunne utgjøre en økende risiko i fremtiden.
Konsekvensvurdering
Verdi
Konsekvens

Kategori
Forklaring
1 2 3 4 5

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Dødsfall eller skader kun aktuelt i spesielt
uheldige tilfeller
Lite relevant

X
X

Forstyrrelser for beboere i nærheten
Lite relevant
Tap dekkes i hovedsak av forsikring

X
X

Samlet begrunnelse av konsekvens: Brann eller eksplosjon i slike objekter vil normalt bare ha en
lokal effekt, men innebærer en risiko for liv og helse for ansatte og beboere i nærheten
Behov for befolkningsvarsling
Behov for evakuering
Usikkerhet
Styrbarhet

Middels
Middels

Kan være aktuelt
Beboerne området må evakueres

Begrunnelse: Kommunen har liten kjennskap til aktiviteten på slike anlegg
Begrunnelse: Dette er i liten grad underlagt kommunal kontroll

Forslag til nye tiltak: Brannberedskapen ved slike anlegg håndteres av brannvesenet
Dato for analysen

Juni 2016

Ansvar

Hans Birger Nilsen og ØABV
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3.12 Skogbrann
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal har større sammenhengende skogarealer nord og vest i kommunen, og mindre arealer på
Tromøy og Hisøy. En skogbrann kan hvis den får spre seg utgjøre en fare for bolighus og boligområder
i randsonene mot skogarealet.
Hovedårsaker
 Mindre skogbrann eller krattbrann kommer ut av kontroll pga værforholdene
 Brann oppstår i et område med stor avstand til brannstasjon eller er vanskelig tilgjengelig.
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Generell brannberedskap, inklusive Sivilforsvaret og frivillige innsatsmannskap.
 Oversikt over kontaktpersoner i landbruket som kan skaffe personell og utstyr
 Arendal kommune og Østre Agder Brannvesen har et system for befolkningsvarsling
Konsekvensreduserende tiltak:
 Generell brannberedskap, inklusive Sivilforsvaret og frivillige innsatsmannskap.
 Oversikt over kontaktpersoner i landbruket som kan skaffe personell og utstyr
 Arendal kommune og Østre Agder Brannvesen har et system for befolkningsvarsling
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Brann som kommer ut av kontroll

X

Middels: 1 gang i løpet av 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: De siste årene har det vært i snitt 0,6 skogbranner pr år i kommunen,
dvs et relativt lite antall. En mindre utgave av skogbrann er kratt- og gressbrann, her er et betydelig
antall årlig, i snitt 18 pr år i Arendal i de 10 siste årene. En gress- og krattbrann kan forårsake skade på
bygninger, og i alvorlige tilfeller utvikle seg til en skogbrann.
En brann som kommer ut av kontroll vil bare skje under helt spesielle forhold, og selv da vil den
kunne håndteres med de ressurser brannvesenet og samarbeidende aktører har tilgang til.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er lite sårbar i forhold til skogbrann eller følgeskader av skogbrann. En brann vil
under uheldige konsekvenser føre til stengte veier i en periode, men de fleste steder er muligheten til
omkjøring gode. Skogarealene i Arendal er mindre i omfang, har større robusthet i forhold til
uttørking, og er lettere tilgjengelig fra vei enn arealene som brant i Mykland i 2008. Det er derfor lite
sannsynlig at en vil kunne få en tilsvarende brann i Arendal.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Dødsfall eller skader kun aktuelt i spesielt
uheldige tilfeller
Ikke relevant
X

X
X
X

Veier kan bli stengt i noen dager
Relevant hvis verneområder rammes
Skogbrann kan ramme kulturminner
Mindre økonomiske tap for kommunen

Samlet begrunnelse av konsekvens: Fare for skade på liv og helse vil i hovedsak gjelde de som er
involvert i slukningsarbeidet
Behov for befolkningsvarsling
Kan være nødvendig
Behov for evakuering
Beboere i området må kunne evakueres
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
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Styrbarhet Middels

3.12 Skogbrann
Begrunnelse: Det er umulig å sikre seg mot at turgåere eller andre gjør
dumme valg

Ingen forslag til nye tiltak
Dato for analysen
Juni 2016
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen med innspill fra Brannvesenet
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3.13 Ulykker ved transport av farlig gods på vei
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Felles for stoffene som er klassifisert som farlig gods er at de innehar egenskaper som ved et utilsiktet
utslipp kan utgjøre en fare for mennesker og miljø. For Arendals vedkommende skjer transporten av
farlig gods gjennom kommunen på vei, Arendalsbanen har ikke slik transportaktivitet.
På landsbasis utgjør tankbiler med brannfarlig vare ca. 3,5 % av godstrafikken. Tall fra DSB viser at det
rapporteres om 50-60 uhell med farlig gods i året. To av tre ulykker skjer under kjøring, resten under
opphold på terminal. I mange av ulykkene som skjer under kjøring, oppstår det lekkasje av
brannfarlige væske, men sjelden brann.
For Arendal kommune er det E18 som er mest trafikkert med gods, men det er også en del transport
på mindre veier, f.eks til bensinstasjonene.
Hovedårsaker
 Trafikkulykke
 Ulykke på terminal eller ved lasting / lossing
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak: Håndteres av andre myndigheter
Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannvesenet og IUA har beredskap for å håndtere utslipp av farlig stoff
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Ulykke med farlig gods

(X) X

Høy: i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Årlig skjer det rundt 40 ulykker med farlig gods under kjøring på
landsbasis, dette tilsier en skjematisk sannsynlighet på i overkant av 10 – 15 år mellom hver ulykke i
Arendal. Ettersom det ikke er store bedrifter på Sørlandet som mottar eller genererer transport av
farlig stoff utenom petroleums-produkter er det naturlig å velge kategori D, 1 gang i løpet av 10–50
år, eller kanskje enda sjeldnere.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er lite sårbar med mindre det skjer ulykker med utslipp som forurenser reservevannkilden Longum hvor E18 passerer i dag, samt Molandsvannet og lokale bekker og vassdrag. Ny
E18 østover vil medføre redusert risiko for ulykker, og mindre fare for forurensing av Longum.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X
X (X)
X
X
X
X
X

Ingen (sjåfør ikke regnet med)
skader i uheldige tilfeller
Lite relevant. Faren for forurensing av
drikkevann er behandlet i annen analyse
Sårbare vannforekomster kan bli skadet
Ikke relevant
Små tap som ikke dekkes av forurenser

Samlet begrunnelse av konsekvens
Fare for skade på liv og helse er liten, sårbare miljøkvaliteter kan bli ødelagt eller skadet
Behov for befolkningsvarsling
Neppe
Behov for evakuering
Neppe
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet
Lav
Begrunnelse: Kommunen har liten innvirkning på transport av farlig gods
Forslag til nye tiltak: Ingen nye
Dato for analysen
Juni 2016
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen
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3.14 Ulykker til sjøs
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal har en stor aktivitet med fritidsbåter, spesielt i sommerhalvåret med mange tilreisende i båt.
Det foregår en stor skipstrafikk i Skagerak, både passasjerskipstrafikk og varetransport inn og ut fra de
store havnene på Østlandet og i Grenland, samt transport av olje og oljeprodukter til og fra raffineriet
på Slagentangen. Skipstrafikken er alltid en mulig kilde til ulykker, men påbudet om å legge
seilingsleden lenger ut fra land gjør responstiden lengre i tilfelle utslipp som kan true kysten.
Arendal har et nett av lokale ferjer for persontrafikk mellom sentrum, Kolbjørnsvik og Skilsøy. Rutene
utvides i sommersesongen også til å dekke Revesand, Sandvigen og Merdø. I tillegg er det en del
turisttrafikk med båter, særlig «Rundt Elva». Dagens regelverk sikrer at både båter og båtførere er
sertifisert til persontrafikk, så denne trafikken anses som relativt trygg i sommerhalvåret, hvor det
også normalt vil være mye annen båttrafikk i området hvis det skulle oppstå problemer.
Utfordringen er vinterhalvåret. De gamle ferjene har oppholdsrom for passasjerer delvis under
vannlinjen, og ferjene er sårbare for kollisjon med isflak. I tilfelle en ulykke på vinteren så vil det heller
ikke være mange andre fartøyer ute som kan komme til unnsetning.
Arendal legger opp til å få en økning i antall besøk av cruiseskip i fremtiden. En utfordring mht trafikk
med store cruiseskip er at innseilingen til Arendal mellom Galten og Lille Skottholmen er trang, noe
som kan gi problemer ved kraftig vind eller vindkast. Dette kan løses ved å sprenge bort
undervannsskjær som gjør innseilingen unødvendig trang.
Hovedårsaker
 Ulykke med besøkende passasjerfartøy
 Ulykke med lokal persontrafikk
 Ulykke med fritidsbåt
 Ulykker ved arrangement til sjøs
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Redningsbøyer, redningsstiger osv ved kaier og på badeplasser
 Nasjonale krav til sertifisering av båter og båtførere
 Krav om los
Konsekvensreduserende tiltak:
 Oljevernberedskap
 Redningsselskapets beredskap
 Dykkertjeneste ved Østre Agder Brannvesen
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Ulykke med fritidsbåt
Ulykke med større skip

X
X

Svært høy: 1 gang i løpet av 10 år
Middels; 1 gang fra 50 til 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Mindre omfattende ulykker med småbåter skjer dessverre ofte, store
ulykker med omfattende utfordringer er sjeldne.
Sårbarhetsvurdering
Ulykker til sjøs vil normalt ofte medføre problemer med oljeforurensning, ellers er det få utfordringer
utover for de som rammes direkte. Et unntak er utfordringen med å ta imot evakuerte passasjerer fra
hendelser på store passasjerfartøy.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall og skader
Grunnleggende behov

Kategori
1 2 3 4 5
X
X

Forklaring
Dødsfall og skader i uheldige tilfeller
Lite relevant.
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Miljø og kultur

3.14 Ulykker til sjøs
Langtidsskade miljø

Materielle og økonomiske verdier

X
X

En ulykke med oljeutslipp kan ha langvarige
negative konsekvenser
Tap og skader dekkes av forsikring

Samlet begrunnelse av konsekvens
Konsekvensvurdering er gjort i forhold til mindre ulykker med fritidsbåter eller mindre fartøy samt
ulykker med utslipp av forurensende olje.
Behov for befolkningsvarsling eller evakuering
Neppe
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet
Lav
Begrunnelse: Kommunen kan gjøre lite annet enn å informere om farene
Forslag til nye tiltak:
 Gjøre seilingsleden inn Byfjorden tryggere ved å sprenge vekk undervannsskjær
 Bytte ut de gamle ferjene med mer moderne og sikrere ferjer
Dato for analysen
Ansvarlig

08.09.2015
Hans Birger Nilsen med innspill fra havnefogden
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3.15 Ulykker knyttet til luftfart
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det er økende aktivitet og trafikk på Arendal lufthavn Gullknapp (rett over grensa til Froland).
Norsk Luftambulanse har helikopterbase på Sørlandets sykehus Arendal, og bedriften Norsafe har
egen helikopterlandingsplass. Luftfartsaktiviteter er strengt regulert med hensyn på sikkerhet, og
aktivitetene kan ikke sies å utgjøre noen utfordring for Arendal kommune.
Hovedårsaker
 Ulykke ved innflygning / utflygning til / fra Gullknapp
 Ulykke på selve flyplassen
 Ulykke ved helikoptertransport
 Ulykke ved overflyvning til / fra Kjevik eller andre flyplasser
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Nasjonale krav
Konsekvensreduserende tiltak:
 Brannberedskap på flyplassen
 Nødetatenes beredskap
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Ulykke på flyplass
Ulykke med småfly
Ulykke med rutefly

X
X
X

Høy: 1 gang i løpet av 10 – 50 år
Høy: 1 gang i løpet av 10 – 50 år
Middels: 1 gang i løpet av 50 – 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: På de siste 25 år har det vært 2 dødsulykker ved ruteflygning i Norge,
og det blir stadig færre ulykker. De fleste ulykkene ved luftfart involverer private småfly, og ulykker
tilknyttet helikoptertransport til oljeplattformer.
Sårbarhetsvurdering
Store ulykker med lufttransport er sjeldne og vil normalt ikke ha konsekvenser utover selve ulykken.
Konsekvensvurdering
Verdi
Liv og helse

Konsekvens

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Mangende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

Kategori
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X

Forklaring
1 – 5 personer i et småfly
1 - 5 personer i et småfly
Lite relevant.

Lite relevant
Ingen eller små materielle tap for kommunen

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensvurdering er gjort i forhold til mindre ulykker med
småfly
Behov for befolkningsvarsling
Neppe
Behov for evakuering
Neppe
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Typen hendelse og konsekvensene er kjente
Styrbarhet
Lav
Begrunnelse: Kommunen har liten innflytelse på dette
Ingen forslag til nye tiltak
Dato for analysen
07.04.2017
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen, gjennomgått av Per Morten Myklebust
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4 ENKELTANALYSER RADIOAKTIVITET
Uønsket hendelse
4.1 Helseskade på grunn av radon
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det eksisterer en reell fare for utvikling av lungekreft, det kan ikke utelukkes at det oppstår et eller
flere tilfeller i Arendal i løpet av 10 år.
Det er tatt noen hundre prøver av radon i Arendal. Stort sett i privatboliger og skoler / barnehager.
Målingene viser for det meste lave verdier. Det er spredte forekomster med høye verdier på Nedenes
og Flosta. Dette kan skyldes lokale geologiske forhold som sprekker/ forkastninger i berggrunnen.
Det ble tidligere i 2016 konstatert radon i brønnvann på Vegårshei. Det er usikkert om dette utgjør
noe problem i Arendal.
Hovedårsaker
 Radon i berggrunnen eller i tilkjørt masse
 Røyking kombinert med eksponering for radon
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Nye regler om radonsperre i nye bygg er ansett som et svært godt tiltak
 Kommunen har informert om og oppfordret til målinger i over 20 år
 Kommunale skoler og barnehager er kontrollert og radonreduserende tiltak er gjennomført.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Høy, 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Antall tilfeller av radonindusert lungekreft i Norge antas å være 300
årlig. Ettersom det er lite radonholdig grunn i Arendal legger vi til grunn at antallet er lavere her enn i
landet som helhet.
Sårbarhetsvurdering
Helseskade pga radon i vil ikke ha noen effekt på andre samfunnsfunksjoner.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Materielle og økonomiske verdier

X

Under 1 tilfelle av sykdom / dødsfall på 10 år

X
Mulig erstatningskrav hvis det kan påvises
sammenheng med radon i offentlige bygg

Samlet begrunnelse av konsekvens
Fare for liv og helse er lav, men eksisterende.
Behov for befolkningsvarsling
Ikke aktuelt
Behov for evakuering
Ikke aktuelt
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Årsak og konsekvens er kjent
Styrbarhet Lav
Begrunnelse: Kommunen har ingen kontroll med dette
Forslag til nye tiltak
Kommunen vil foreta en ny gjennomgang av alle barnehager og skoler i 2017, som grunnlag for
eventuelle nye tiltak.
Dato for analysen
12.05.2016
Ansvarlig
Preben Aavitsland, Hans Birger Nilsen
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4.2 Radioaktiv forurensing
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Statens strålevern vurderer sannsynligheten for en alvorlig atomhendelse som rammer som liten,
men hvis en hendelse først inntreffer, kan konsekvensene bli svært store.
Strålingsulykke: Et fåtall personer får skade, typisk en ulykke i industrien eller ved sykehus eller
forskningsinstitusjoner. Det er ikke kjent at det finnes slike kilder av noe omfang i Arendal.
Strålingsulykke blir ikke behandlet i denne analysen.
Atomulykke:
 Skipsulykke med reaktordrevet fartøy eller fartøy som transporterer radioaktivt materiale
 Ulykke ved utenlandske kjernekraftverk
 Nedfall av satellitter med radioaktivt materiale
Faren for et angrep med kjernevåpen mot Norge anses som svært liten, mens faren for terroranslag
med bruk av ”skitne bomber” av radioaktivt materiale kan være økende.
Terror, ulykke til sjøs i nærområdet eller satellitt som styrter kan gi lokal forurensing og strålefare.
Ulykke ved utenlandsk atomanlegg eller ulykke til sjøs lenger vekk kan gi langvarig høy radioaktivitet i
hele kommunens område.
Kildene for mulig radioaktiv forurensing ligger utenfor kommunal kontroll, og beredskap mot slike
hendelser tilligger Kriseutvalget for atomberedskap med fylkesmannen som regional ansvarshavende.
Hovedårsaker
 Skipsulykke, nedfall av satellitt
 Ulykke ved norske eller utenlandske kjernekraftverk
 Terror med «skitne bomber»
 Angrep med atomvåpen
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Nasjonal og regional beredskapsledelse
 Lager med jodtabletter og tilfluktsrom
 Sivilforsvar og brannvesen har noe renseutstyr
 Kommunen har befolkningsvarsling via SMS / talemelding
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Middels: 1 gang på 50 – 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Radioaktivt nedfall i forbindelse med styrtende satellitter er ifølge
Strålevernet neglisjerbar, men skipsulykke kan forekomme. Faren for angrep med kjernevåpen og
terrorhandlinger er avhengig av stabiliteten i verden, og er i praksis umulig å beregne. Den mest
sannsynlige hendelsen er nedfall av radioaktivt materiale etter en ulykke på et europeisk
kjernekraftverk.
Sårbarhetsvurdering
En hendelse på atomanlegg i Nord-Europa eller Russland eller på reaktordrevne fartøy /fartøy som
frakter atomavfall langs kysten vil radioaktivt nedfall ramme kommunens areal etter noen få timer,
alt avhengig av vindretning.
En hendelse som gir betydelig nedfall kan gi langvarig høy radioaktivitet i kommunen, med
langtidseffekter for miljø og næringsmiddelproduksjon. I verste fall kan store eller mindre områder bli
ubeboelige i lengre tid og må fraflyttes.
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Konsekvensvurdering
Verdi

4.2 Radioaktiv forurensing

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X

Direkte dødsfall kan forekomme
X Kritisk forhøyet dødsrate
X Store forstyrrelser for store deler av
befolkningen
X Hele befolkningen i lang tid
X Langtidseffekt i store områder
Ikke relevant
X
Store utgifter som forhåpentligvis dekkes av
staten

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensvurderingen er gjort med tanke på radioaktivt
nedfall. Konsekvensene av kjernefysisk angrep eller terrorhandling er katastrofale på alle nivå.
Behov for befolkningsvarsling
Ja, dette vil bli bestemt av sentrale myndigheter
Behov for evakuering
Evakuering kan bli nødvendig
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Årsak og konsekvens er kjent
Styrbarhet Svært lav
Begrunnelse: Kommunen har ingen påvirkning på sannsynligvis, og tiltak
mot konsekvensene vil bli styrt av sentrale myndigheter
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Kartlegge tilstanden til tilfluktsrommene
Dato for analysen
Ansvarlig

10.06.16
Hans Birger Nilsen
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Uønsket hendelse

4.3 Radioaktiv forurensing av Rorevann

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Erfaringer fra Tsjernobylulykken viste at vannkilder bare kortvarig blir påvirket av radioaktivt nedfall.
Etter slike episoder er det derfor ikke drikkevann, men matvarer som i lang tid kan tilføre mennesker
radioaktive stoffer.
Radioaktivt jod (I131) kan utgjøre et problem der hvor vannvolumet i vannkilden er spesielt lite, og
avrenningen fra nedbørfeltet spesielt hurtig. I praksis ville dette si eventuell oppsamling av vann fra
hustak, svaberg eller i cisterner. Siden halveringstiden på denne isotopen er kun ca 8 dager, ville
problemet forsvinne av seg selv etter ganske få uker.
Cesiumisotopene har betydelig lengre halveringstid. Disse blir raskt absorbert i det biologiske livet i
elvene/bekkene/innsjøene. I løpet av noen uker etter Tsjernobylulykken i 1986 var det radioaktive
cesiumet forsvunnet fra vannfasen, og man fant det igjen i fisken og i bunnsedimentene.
Spesielle utfordringer:
Radioaktivt nedfall kan skape frykt i befolkningen og frykt for å drikke vann fra springen.
Årsaker
 Ulykker til sjøs, nedfall av satellitter, krigshandlinger eller ulykker ved atomanlegg.
Identifiserte eksisterende tiltak
Konsekvensreduserende tiltak:
 SMS/telefonvarsling til innbyggerne og andre Informasjonsrutiner
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Sannsynlighet for skade

X

Sjeldnere enn 1 gang på 1000 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Det er lite sannsynlig at radioaktiv forurensing av Rore fører til
radioaktivitet i drikkevannet. Fortynningseffekten er betydelig, halveringstiden på jod er kort og
Ceciumisotopene blir absorbert i det biologiske materialet i løpet av kort tid
Sårbarhetsvurdering
Det store vannvolumet i drikkevannskilden Rore gjør kilden robust mot radioaktivt nedfall
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø
Langtidsskader
Kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X

X

Langtidsskader med dødsfall
Alternativ forsyning tar tid å få på plass

X Alternativ forsyning
X
Radioaktivitet i fisk og smådyr
Ikke relevant
X
Store utgifter til alternativ forsyning

Samlet begrunnelse av konsekvens
Konsekvensene blir sannsynligvis små, men en viss usikkerhet
Behov for befolkningsvarsling
Behov for informasjon
Behov for evakuering
Nei
Usikkerhet Middels
Begrunnelse: Det er mye kunnskap og erfaring fra Tsjernobyl-hendelsen,
men det kan være andre radioaktive stoff involvert
Styrbarhet Lav
Begrunnelse: Kommunen har liten innvirkning på atomulykker
Ingen forslag til nye tiltak
Dato for analysen
7.7.2016
Ansvarlig
Asgeir Øybekk
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4.4 Skader på grunn av mangel på tilfluktsrom
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Etter den kalde krigens avslutning har tanken på krigshandlinger blitt tonet kraftig ned, og dermed
også beredskapstiltak knyttet til dette blitt nedprioritert. Det er ikke blitt bygget nye tilfluktsrom
etter slutten av 1990-talllet. Dessverre er vi nå igjen inne i en tid hvor krigstrusselen er økende, slik at
vi igjen må begynne å forberede oss på det utenkelige.
I Arendal er det en rekke tilfluktsrom i offentlig og privat regi, som i teorien skal kunne dekke om lag
40 % av befolkningen. Hvilken tilstand de private tilfluktsrommene er i er uklar, og geografisk er
områdene i kommunen som har hatt stor vekst og utbygging de siste 20 år dårlig dekket med
tilfluktsrom. Tilstanden er betydelig bedre i sentrum.
Mulige årsaker
 Krigshandlinger eller trusler om slike
 Utslipp av farlig gass fra industri eller skip i havn
Identifiserte eksisterende tiltak
Konsekvensreduserende tiltak:
 Kommunen har en teoretisk dekning med tilfluktsrom for 40 % av befolkningen
 Befolkningen er svært mobil og vil kunne evakuere på egen hånd
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Skader pga mangel på tilfluktsrom

X

Middels: 1 gang i løpet av 50 – 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Sannsynligheten er vanskelig å fastsette. Det er kanskje vanskelig å se
for seg en total krig, og Arendal er neppe noe spesielt sannsynlig mål for et mindre angrep.
Sårbarhetsvurdering
Kommunen vil være sårbar hvis det blir behov for tilfluktsrom. Befolkningen vil kunne evakuere for
egen maskin, men kommunal drift og samfunnsmessig viktige funksjoner vil bli kraftig rammet.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Stabilitet

X

Ved en krigshandling vil det kunne oppstå
mange dødsfall og skader hvis det ikke er
tilstrekkelig med tilfluktsrom
Tilgang til offentlige tjenester kan være
mangelfulle i en periode

X
X

Uavhengig av status for tilfluktsrom
X Effektivitetstap i kommunale tjenester

Samlet begrunnelse av konsekvens: Det som vurderes her er konsekvensene av mangel på
tilfluktsrom. Hvis det skulle skje en alvorlig hendelse er kommunen veldig sårbar. Et moderne
samfunn med alle sine sentraliserte funksjoner vil også være vesentlig mer sårbart enn tidligere.
Behov for befolkningsvarsling og evakuering
Ja
Usikkerhet Høy
Begrunnelse: Krigsberedskapen har vært nedprioritert lenge
Styrbarhet Lav
Begrunnelse: Kommunen har et ansvar, men kan gjøre lite hvis ikke
staten stiller krav ved utbygginger og det stilles midler til rådighet.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Støtte Sivilforsvarets ønske om midler til å en gjennomgang av eksisterende tilfluktsrom
 Vurdere bygging av tilfluktsrom ved nye kommunale bygg
Dato for analysen

Våren 2017, Hans Birger Nilsen med innspill fra Sivilforsvaret
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5 ENKELTANALYSER EKSTREMVÆR
Uønsket hendelse
5.1 Stort snøfall
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Stort snøfall er en situasjon hvor snømengdene er så store at normal beredskap ikke klarer å
vedlikeholde fremkommeligheten på veiene eller ta hånd om store snømengder på bygninger eller
påvirker hverdagen i betydelig grad, f.eks ved at snøfallet er årsak til strømavbrudd.
Store snøfall vil gi redusert framkommelighet på veiene, samt trefall som ødelegger strømledninger
og medfører bortfall av strøm i et større eller mindre område i kortere eller lengre tid, gjerne med
bortfall av mobiltelefoni som følgeskade.
Hovedårsaker
 Kraftig snøvær over flere dager
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kommunalteknikk har rutiner for tiltak som skal settes inn ved varsel om ekstremvær
 Kommunale bygg er godt dimensjonert i forhold til snø
 Kommunen har god brøyteberedskap med egen vaktordning
Konsekvensreduserende tiltak:
 System for rekvirering av reservesjåfører til hjemmehjelp og beredskap for henting av folk til
vaktskifte på institusjoner og hjemmesykepleie
 Arendal Eiendom beredskap mht rydding av nødutganger, tak osv på kommunale bygg.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Sannsynlighet i dag og om 50 år

X

Stor: 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet:
Erfaringer viser at det oppstår en situasjon med problem pga stort snøfall oftere enn hvert 10 år,
mens hendelser med konsekvenser over flere dager, som snøfallet i februar 2007 vil oppstå sjeldnere.
Prognosene for klimaendringer viser at det kan bli flere episoder og muligens større nedbørsmengder
i fremtiden, selv om mye av dette vil komme som regn.
Et generelt midlere klima vil sette brøyteberedskapen under press, slik at snøforhold som ikke er
problematiske i dag vil bli problematiske i fremtiden. Sannsynligheten over tid vil derfor økes.
Sårbarhetsvurdering
Arendal har en topografi med små åser og bratte daler som raskt skaper problemer, og en del
områder med eldre bebyggelse som ikke er egnet for stort brøyteutstyr.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Økonomisk tap, materielle verdier

X
X

Stabilitet

X

Hjemmehjelpen kan få problem. I uheldige
tilfeller kan det oppstå dødsfall / skader. Det
kan også bli vanskelig å komme fram hvis det
oppstår en brann.
Stengte veier kan gi problemer for mange i
flere dager

X
X
X

Ikke relevant
Ekstra utgifter til brøyting og innleie av biler
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Uønsket hendelse
5.1 Stort snøfall
Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensvurdering er gjort med bakgrunn i tidligere
erfaringer. Konsekvensene antas å være de samme om 50 år som i dag.
Redusert fremkommelighet vil bli mer problematisk jo lenger situasjonen varer. Hjemmesykepleien
får problemer med å gjennomføre sine oppdrag, og nødetatene kan bli hindret i å rekke fram til
hendelser i tide.
Behov for befolkningsvarsling
Ekstremvær blir varslet gjennom NRK og Yr.no
Behov for evakuering
Er neppe aktuelt, heller ikke i fremtiden
Usikkerhet Middels
Begrunnelse: Årsak og konsekvens er kjent, men vi vet ikke hvordan
dette blir påvirket av klimaendringene
Styrbarhet Høy
Begrunnelse: Kommunen stiller krav ved utbygging, og har selv kontroll
over brøyte-beredskapen
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:

For å forebygge skader må det gjennom arealplanlegging og byggesaksbehandling tas
tilstrekkelig hensyn til plass til parkering, plassering av snø, brøytekanter osv, samt rydding av
vegetasjon langs kommunale veier.

Det er pr. i dag ingen tiltak for å redusere problemene med feilparkerte biler som hindrer
effektiv brøyting.

Det vurderes også at vegetasjonsryddingen er for dårlig i dag.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Brøyteberedskapen opprettholdes eller styrkes
 Utarbeides nye tiltakskort for reservesjåfører til hjemmehjelp ved snøfall
 Utarbeides nye tiltakskort for henting av folk til vaktskifte på institusjoner og hjemmehjelp
 Informasjon til publikum om behov for rydding av eget parkeringsareal ved varslet snøfall
Dato for analysen

Ansvarlig

November 2011; Terje Espeland, Hans Chr. Bentzen, Tarjei Ravn, Hans B.
Nilsen. Mai 2016: Oppdatert av Hans Birger Nilsen med innspill fra
kommunalteknikk
Hans Birger Nilsen / Lise Kjølstad
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Uønsket hendelse
5.2 Stormflo
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Stormflo er en heving av vannspeilet ved værsystemer med lavtrykk kombinert med pålandsvind som
skyver vann i en bølge mot kysten.
Særlig er stormflo skadelig når den kommer samtidig med høyt tidevann og former en kombinert
effekt av de to bølgene. I Arendal har vi en spesiell utfordring i nedre del av Nidelva og Strømmen
hvis stormflo skjer samtidig med flom i Nidelva.
Store deler av sentrum med Rådhuset, Arenasenteret og historiske kulturverdier (Tyholmen,
Langbrygga) ligger lavt, og vil satt under vann ved stormflo utover i århundret.
Hovedårsaker
 Sterkt lavtrykk, pålandsvind, høyt tidevann med eller uten flom i Nidelva
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kommunen har en byggegrense på kote 2,5 meter
 Kommunen flytter installasjoner til høyere sted når det gjøres arbeid i utsatte områder
 Kommunen har alternative et opplegg for å legge kriseledelsen til andre steder enn rådhuset
Sannsynlighet for 100 års stormflo

A B C D E Forklaring

Sannsynlighet i dag
Sannsynlighet om 50 år

X
X

1 gang i løpet av 50 – 100 år
1 gang i løpet av 15 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: 100 års stormflo kommer med ca 100 års mellomrom, men kan også
komme oftere eller sjeldnere. Prognosene fra klimaforskerne antyder større sjanser for ekstreme
lavtrykk i fremtiden, det er derfor grunn til å anta at det vi nå kaller 100-års stormflo kan opptre
oftere om 50 år enn nå.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er ikke spesielt sårbar for stormflo slik klimaet er nå, og det er god nok tid til å
legge om utsatt infrastruktur til å møte problemer i framtiden.
Renseanlegget i Saulekilen vil på et eller annet tidspunkt enten måtte flyttes eller foreta store
investeringer i beskyttelse mot inntrengning av sjøvann.
En del også verneverdige bygninger i byens sentrum, særlig Rådhusbrygga vil kunne få store
problemer.
Et usikkerhetsmoment er kombinasjonen av flom i Nidelva med stormflo langs kysten, vi vet pr dag
for lite om hvordan dette vil slå ut i nedre del av Nidelva.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall og skader
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

Miljø og kultur

Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur

Materielle og økonomiske tap

X
X

Lite sannsynlig
Lite sannsynlig, det er gode
omkjøringsmuligheter
X
(X) En kraftig stormflo vil kunne medføre
problemer i sentrum
X
Fare for utvasking av forurensede masser, og
økt risiko for rørbrudd.
X
(X) Høy vannstand vil tære på lavtliggende gamle
bygg
X
(X)
Utgifter til reparasjoner av bygg og
infrastruktur
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Samlet begrunnelse av konsekvens
En stormflo i dag vil ha relativt små konsekvenser, ettersom den er varslet og det kan settes inn
nødvendige tiltak. Ved stigende havnivå vil utfordringene bli større, og det er vanskelig å se at
konsekvensene kan motvirkes, markert med (X) i tabellen ovenfor.
Store deler av sentrum med Rådhuset, Arenasenteret og historiske kulturverdier (Tyholmen,
Langbrygga) vil satt under vann ved stormflo utover i århundret. Veier kan bli stengt i lengre tid pga
utgraving o.a. følgeskader av stormflo. Slik utgraving kan også medføre kabelbrudd hvis kabler ligger
nedgravd i veien.
Utfordringene med havnivåstigning mot kan på sikt kreve skadebegrensende tiltak som terrengheving
og i verste fall bygging av diker og pumpeanlegg for å verne de mest utsatte og verdifulle områdene.
Behov for befolkningsvarsling
Ekstremvær blir varslet gjennom NRK og Yr.no
Behov for evakuering
Kan være aktuelt i fremtiden
Usikkerhet Middels
Begrunnelse: Årsak og konsekvens er kjent, men vi vet ikke hvilke
konsekvenser en kombinasjon av sterk stormflo og flom i Nidelva vil
kunne få.
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen kan stille krav ved utbygging, men har liten
mulighet til å motvirke effektene på verneverdig bebyggelse i sentrum
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:
 Det innføres en nedre grense for veibygging tilsvarende som for bygninger
 Nedre grense for nye bygninger settes til kote 3
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Utsatt infrastruktur heves eller flyttes etter hvert som havet stiger
 Separering av alt ledningsnett for avløp og overvann for å hindre inntrengning av forurensing
i vannledningsnettet
 Investere i flyttbart flomvern for utsatte bygninger i sentrum
Dato for analysen
November 2011; beredskap og kommunalteknikk. Juni 2016: Oppdatert
av Hans Birger Nilsen med innspill fra kommunalteknikk
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen / Lise Kjølstad
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Uønsket hendelse
5.3 Skader av flom i Nidelva
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
De store vassdragene på Agder blir utsatt for flom flere ganger i løpet av en tiårsperiode. Skadeflom i
de store vassdragene skyldes mye nedbør alene eller kombinert med snøsmelting.
Det antas at problemene kan bli større i framtiden (NOU 2009 «Klima i Norge 2100»). Antall dager
med mye nedbør høst og vinter vil øke, og det samme vil mengde nedbør på disse dagene, mens
nedbøren om sommeren er forventet å avta.
Nedre del av Nidelva (mellom Rykene og utløpet) er utsatt for skadeflom hvis det samtidig er flom i
Nidelva og stormflo i Skagerrak. Da vil en kunne få en «dobbel effekt» med stort potensial for skade.
Flomberegningen for nedre del av Arendalsvassdraget: Kilde: NVE
Vannføring m3/sek
Siste flom

Middelvannføring 10 års flom 20 års flom 50 års flom
112,4
785
910
1080
1964
1959
1953

100 års flom 500 års flom
1205
1515
1987
1892

Den største flommen i nyere tid var i oktober 1987, med en vannføring på 1215 m3/s, som tilsvarer
100-års flom. Flommen i 1892 var på over 1400 m3/s, dvs midt mellom 200 og 500 års flom.
En flom i Nidelva vil være varslet i god tid, da det tar tid før store nedbørsmengder slår ut i økt
vannstand i hovedvassdraget. Det vil derfor være mulig å evakuere folk fra utsatte områder og
begrense skadene.
Så lenge flommen begrenses til ovenfor Rykene er det store muligheter for at skadene vil bli redusert
til materielle skader på veiene i området. Det vil bare være ved sjeldne hendelser (200- 500 års flom)
at bygningsmasse og kanskje jernbanen vil bli berørt og skadet.
Hvis flommen alene eller i kombinasjon med stormflo ikke kan begrenses til ovenfor Rykene vil
konsekvensene for bygningsmasse (private boliger, industrilokaler) kunne bli store, og det vil være
fare for skade på infrastruktur som veier, vann og avløp.
Klimaendringer
Med økende temperatur og redusert mengde nedbør på sommeren vil avrenningen reduseres på
Sørlandet, det betyr at risikoen for flom også vil bli redusert, særlig i de store vassdragene og om
sommeren.
Hovedårsaker
 Langvarig nedbør, enten alene eller i kombinasjon med snøsmelting
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 NVE har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner. I tillegg vil
Meteorologisk institutt varsle ekstreme værforhold
 Kommunen har utarbeidet et sårbarhetskart med flomsone for Nidelva oppstrøms Rykene
 Kommunen har innført et eget system for befolkningsvarsling via sms / talemelding.
Sannsynlighet
Sannsynlighet for hendelsen i dag
Sannsynlighet om 50 år

A B C D E Forklaring
X
X

Stor: 1 gang i løpet av 10 – 50 år
Svært stor: > 1 gang i løpet av 10 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Vurderingen er gjort i forhold til en 50-års flom, som er registrert
oftere enn hvert 50 år de siste årene, en økning som er forventet å fortsette med klimaendringene.
En 50 års flom er en flom som kan forårsake problemer, mindre flommer gjør sjelden det.
Sannsynligheten for skade av noen størrelse vil være mindre enn sannsynligheten for selve
hendelsen.
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Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er ikke spesielt sårbar for flom i Nidelva slik klimaet er nå, og det er usikkert om
forventede klimaendringer vil gjøre det nødvendig med ekstra tiltak. Et usikkerhetsmoment er
kombinasjonen av flom i Nidelva med stormflo, hvordan dette vil slå ut i nedre del av Nidelva.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom

X
X

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

X

Forklaring

1 2 3 4 5

Miljø og kultur
Langtidsskade miljø
Materielle og økonomiske tap

X
X
X

Ekstremvær blir godt varslet. Hvis
befolkningen tar normale forholdsregler er
sjansen for å bli skadet liten, men
eksisterende.
Små problemer pga gode
omkjøringsmuligheter
En oversvømmelse oppstrøms Rygene vil
kunne påvirke 200 personer i flere dager
Mindre skader i våtmark ved Rore
Opprydding og utgifter til veier som har stått
under vann

Samlet begrunnelse av konsekvens
Flom vil normalt kun berøre infrastruktur eller gi forstyrrelser i hverdagen i et område med liten
bosetting over en kortere periode. Økonomiske utgifter for kommunen vil være knyttet til
vedlikehold av kommunale veier og annet infrastruktur.
Behov for befolkningsvarsling
Ekstremvær blir varslet godt gjennom NRK og Yr.no
Behov for evakuering
Er neppe aktuelt
Usikkerhet
Styrbarhet

Lav
Middels

Begrunnelse: Årsak og konsekvenser er kjente
Begrunnelse: Kommunen kan ikke redusere sannsynligheten for hendelse men
har skadeforebyggende rutiner og regler mht boligbygging i flomsone

Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Ingen tiltak
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Det viktigste forebyggende tiltaket er å gjennomføre kartlegging av utsatte områder. NVE har
utarbeidet flomsonekart for Nidelva ovenfor Rykene, kart for nedre del av Nidelva og mindre
vassdrag mangler foreløpig.
Dato for analysen
Ansvarlig

November 2011; beredskap og kommunalteknikk. Mai 2016: Oppdatert av Hans
Birger Nilsen med innspill fra kommunalteknikk
Hans Birger Nilsen / Lise Kjølstad
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Uønsket hendelse
5.4 Skade av flom i mindre vassdrag
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
En flom etter en langvarig nedbørsperiode vil normalt være varslet i god tid, det vil derfor være gode
muligheter for å begrense skadene. Normalt vil en flom i mindre vassdrag komme raskt men også gå
raskt over pga begrenset størrelse på nedbørsfeltet. De viktigste skadene vil være redusert
framkommelighet pga stengte veier og fare for at kloakk kan komme inn i vannledningsnettet og ut i
vassdrag. Stor vannføring i bekker og småelver kan medføre risiko for personskade.
De mest utsatte vassdragene i Arendal er Lilleelv og Barbu/Longumvassdraget. Utbygging av ny E-18
østover med store flater under vann kan gjøre vassdrag i Moland mer utsatt.
Klimaendringer
Lokal flom i mindre vassdrag vil bli mer sannsynlig ettersom både vinter- og vårnedbøren og antall
episoder med mye nedbør forventes å øke.
Hovedårsaker
 Langvarig nedbør
 Kortvarige episoder med intens nedbør, alene eller samtidig med snøsmelting
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 NVE har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner. I tillegg vil
Meteorologisk institutt varsle ekstreme værforhold
 Kommunalteknikk har rutiner for vedlikehold for å hindre at det oppstår problemer
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Sannsynlighet for hendelsen i dag
Sannsynlighet om 50 år

X
X

Stor: 1 gang ila 10 – 50 år
Svært stor: > 1 gang ila 10 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Vurderingen er gjort i forhold til en 50-års flom, som er registrert
oftere enn hvert 50 år de siste årene, en økning som er forventet å fortsette med klimaendringene.
En 50 års flom er en flom som kan forårsake problemer, mindre flommer gjør sjelden det.
Sannsynlighetene for skade av noen størrelse vil være mindre enn sannsynligheten for selve
hendelsen.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er ikke spesielt sårbar for flom i mindre vassdrag
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom

X
X

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

X

Forklaring

1 2 3 4 5

Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske tap

X

Miljø og kultur

X
X
X

Ekstremvær blir godt varslet. Hvis
befolkningen tar normale forholdsregler er
sjansen for å bli skadet liten, men
eksisterende.
Små problemer pga gode
omkjøringsmuligheter
En oversvømmelse vil kunne påvirke 200
personer i flere dager
Mindre skader
Ikke kjent at dette vil være et problem
Opprydding og utgifter til veier som har stått
under vann
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Samlet begrunnelse av konsekvens: Flom vil normalt kun berøre infrastruktur eller gi forstyrrelser i
hverdagen i et område med liten bosetting over en kortere periode. Økonomiske utgifter for
kommunen vil være knyttet til vedlikehold av kommunale veier og annet infrastruktur.
Behov for befolkningsvarsling
Ekstremvær blir varslet godt gjennom NRK og Yr.no
Behov for evakuering
Er neppe aktuelt
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Årsak og konsekvenser er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen kan forebygge skader gjennom vedlikehold og
krav
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:
 Redusere nedbygging av mark som holder vann tilbake
 Innføre avbøtende tiltak ved nedbygging av store sammenhengende areal til veier eller
bebyggelse.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Omkjøringsmuligheter for utsatte boligområder bør vurderes.
Dato for analysen
November 2011; beredskap og kommunalteknikk deltok
Mai 2016: Oppdatert av Hans Birger Nilsen med innspill fra
kommunalteknikk
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen / Lise Kjølstad
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Uønsket hendelse
5.5 Skader av kortvarig intens nedbør
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Skader pga kortvarig intens nedbør oppstår når naturlig avløp eller avløpssystemet ikke klarer å takle
vannmassene som oppstår. Vannet kan grave ut veier eller føre til at løsmasser raser ut i veibanen.
Også kabelgater og rørledninger kan ødelegges, og det kan oppstå skader på bygninger som ligger der
vannet tar veien.
Det kan oppstå personskade som følge av trafikkuhell, og samfunnsfunksjoner kan settes i fare pga
stengte veier, ødelagte vannledninger eller bortfall av strøm.
De økonomiske konsekvensene ved utgraving av veier, kabelgater og rørledninger kan bli store. Det
er også mulig at kommunen kan bli holdt erstatningsansvarlig ved skade på privat eiendom.
Kommunens tekniske etat er godt rustet til å ta hånd om mindre skader.
Klimaendringer
Episoder med kortvarig intensiv nedbør har økt de siste årene, og forventes å øke framover, samtidig
som konsekvensen av episoder med intensiv nedbør øker med omfanget av areal som er bebygd eller
dekket med asfalt, som veier og parkeringsplasser.
Hovedårsaker
 Kraftig kortvarig nedbør som overstiger det naturlig avløp eller avløpssystemet kan takle
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Krav i arealplaner og ved utbygging
 Pågående opprusting av avløpsnettet
Konsekvensreduserende tiltak:
 Kommunalteknikk har en viss kapasitet mht pumper
 Sivilforsvaret har pumper og annet materiell.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Sannsynlighet for hendelsen i dag
Sannsynlighet om 50 år

X
X

Stor: 1 gang i løpet av 10 – 50 år
Svært stor: > 1 gang i løpet av 10 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Det har vært flere slike episoder de siste årene i Grenland og på
Østlandet. Sannsynlighetsvurderingen er usikker ettersom det er mulig at dette av geografiske
årsaker ikke vil skje like ofte her.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune kan være sårbart på grunn av topografien med veldig kupert terreng.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Stabilitet

Miljø og kultur

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X
X
X
X
X

Kortvarig intens nedbør er vanskelig å varsle,
det kan oppstå personskade, særlig ved
trafikkuhell
Kortvarig stengning av veier, gode
omkjøringsmuligheter
Ødeleggelse av vei og infrastruktur kan gi
forstyrrelser for mange i flere dager
Mindre skader av punktutslipp
Mulige skader på lavtliggende bygninger
Flomepisoder i sentrum kan gi store skader
på bygninger og infrastruktur
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Samlet begrunnelse av konsekvens: Faren for personskade er liten, men fare for skade på bygninger
og infrastruktur er stor
Behov for befolkningsvarsling
Ekstremvær blir varslet gjennom NRK og Yr.no
Behov for evakuering
Er neppe aktuelt
Usikkerhet Middels
Begrunnelse: Årsak og konsekvenser er kjente, men har ikke forekommet
i Arendal
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen kan gjennom arealplanlegging og håndtering av
overvann redusere sannsynligheten for skader fra kortvarig intens
nedbør.
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Redusere nedbygging av mark som holder vann tilbake
 Oppgradering av avløpssystemene i forbindelse med utbygging
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Ingen
Dato for analysen
Ansvarlig

November 2011; beredskap og kommunalteknikk. Mai 2016: Oppdatert
av Hans Birger Nilsen med innspill fra kommunalteknikk
Hans Birger Nilsen / Lise Kjølstad
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Uønsket hendelse
5.6 Skader av storm og orkan
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Skader pga vind oppstår når vinden er så sterk at trær rykkes opp eller knekker, og det oppstår skade
på bygninger o.a. Normalt gjelder dette vindstyrker fra 25 m/s (full storm) og opp til orkan styrke i
vindkastene. Værstasjonen på Store Torungen viser jevnlig målinger av vindkast styrke full storm, og
med noen års mellomrom også vindkast med orkan styrke. Jevn vindstyrke med styrke full storm eller
høyere opptrer med i snitt 6-7 års mellomrom på Store Torungen, og vindstyrken avtar raskt innover
land.
Sterk vind kan gi skader på personer, bygninger, biler, småbåter mv. Sterk vind kan også gi trefall som
stenger veier og jernbane, samt føre til at Tromøybroa blir stengt av sikkerhetshensyn. Hvis det er
varslet ekstremvær kan det være aktuelt å stenge skoler og barnehager for å unngå at personer
beveger seg utendørs og utsetter seg for fare.
Klimaendringer
Episoder med sterk vind er antatt å øke som en følge av klimaendringene, men det er usikkert
hvordan dette vil slå ut på Agder. Hvis den normale lavtrykksbanen forskyves nordover vil vi få
mindre vind generelt sett, men hvis resultatet globalt er flere tropiske stormer, så kan vi få flere
episoder med ekstrem vind når restene av disse treffer land på norskekysten.
Hovedårsaker
 Storm og orkan, direkte eller indirekte skade av sterk vind
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kommunalteknikk har rutiner for tiltak som skal settes inn ved varsel om ekstremvær
 Kommunen har innført et eget system for befolkningsvarsling via sms / talemelding.
Sannsynlighet
A B C D E Forklaring
Sannsynlighet for hendelsen i dag
Sannsynlighet om 50 år

X
X

Stor: 1 gang ila 10 – 50 år
Svært stor: > 1 gang i løpet av 10 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Jevn vind med styrke full storm eller vindkast med orkan styrke
opptrer i snitt med 6-7 års mellomrom, det vil si i kategorien «svært sannsynlig». Det er imidlertid
sjelden at disse episodene medfører skader av noen betydning, sannsynligheten for skadelig vind er
derfor satt lavere. Klimaendringene vil sannsynligvis føre til at episodene kommer oftere.
Sårbarhetsvurdering
Arendal kommune er ikke spesielt sårbar for storm og orkan slik klimaet er nå. Sterk vind kan gi en
kortvarig stengning av Tromøybrua og dermed stoppe trafikken til og fra Tromøy i en kortere periode.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom

Stabilitet

Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5

Miljø og kultur

Materielle og økonomiske verdier

X

Ekstremvær blir godt varslet. Hvis
befolkningen tar normale forholdsregler er
sjansen for å bli skadet liten.
Stengte veier kan gi påvirkning i kort periode.
Først og fremst Tromøya kan bli rammet

X
X
X

Ikke relevant
I spesielle tilfeller kan verneverdige
bebyggelse bli rammet (Barbu)
Opprydding og vedlikehold

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene av en slik hendelse vil kunne være store på
grunn av kommunens topografi
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Behov for befolkningsvarsling
Ekstremvær blir varslet godt gjennom NRK og Yr.no
Behov for evakuering
Er neppe aktuelt
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Årsak og konsekvenser er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen kan ikke redusere sannsynligheten for
hendelse men har skadeforebyggende rutiner
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:
 Ingen tiltak
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Bedre rutiner for rydding av trær langs kommunale veier
Dato for analysen
Ansvarlig

November 2011; beredskap og kommunalteknikk. Mai 2016: Oppdatert
av Hans Birger Nilsen med innspill fra kommunalteknikk
Hans Birger Nilsen / Lise Kjølstad
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Uønsket hendelse
5.7 Vannmangel på grunn av tørke
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det skal mye til at abonnenter som får vann fra Arendal vannverk blir uten vann på grunn av tørke.
Det er imidlertid ca. 4 000 innbyggere som ikke er tilknyttet kommunalt vann. Disse kan bli uten vann
i tørkeperioder.
Hovedårsaker
 Langvarig tørke
Identifiserte eksisterende tiltak
Konsekvensreduserende tiltak:
 Vann kan leveres til brukere av hjemmesykepleie og til husdyrbrukere
 Andre abonnenter vil kunne hente vann fra kommunal vannforsyning i offentlige bygg, på
bensinstasjoner, hos venner osv.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Sannsynlighet for hendelsen

X

Stor: 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Sannsynligheten for tørke antas på grunn av erfaringer å skje
innenfor 10 til 50 år. Det er mulig dette vil endre seg med klimaendringene.
Sårbarhetsvurdering
Dette er et lite problem med små konsekvenser
Konsekvensvurdering
Verdi
Konsekvens
Dødsfall, sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

Kategori
Forklaring
1 2 3 4 5

Liv og helse
Stabilitet

X
X
X

Ikke relevant
Vil gjelde for innbyggere uten offentlig vann.
Gjelder husdyrproduksjon og pleietrengende
Vil gjelde innbyggere uten offenlig vann
Ikke relevant
Noen kostnader til transport av vann

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene av en slik hendelse er små, men det kan være
tilfeller hvor husdyrbrukere og brukere av hjemmesykepleie må få vann tilkjørt
Behov for befolkningsvarsling
Behov for evakuering
Usikkerhet
Styrbarhet

Lav
Middels

Ingen forslag til nye tiltak
Dato for analysen
Ansvarlig

Nei
Det er mulig at noen brukere av hjemmesykepleie må flyttes
midlertidig
Begrunnelse: Årsak og konsekvenser er kjente
Begrunnelse: Kommunen kan ikke redusere sannsynligheten for
hendelse
19.07.2016
Asgeir Øybekk
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6 ENKELTANALYSER NATURRELATERTE SKADER
Uønsket hendelse
6.1 Kvikkleireskred
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
De bebygde områdene i Arendal ligger under marin grense. Leire under marin grense er av typen
kvikkleire, en leire som blir flytende hvis saltinnholdet reduseres pga inntrengning av ferskvann.
Forekomstene av kvikkleire i Arendal er ikke grundig kartlagt, men de viktigste sammenhengende
områdene med marine avsetninger av en viss tykkelse er langs Nidelva både ovenfor og nedenfor
Rykene, og sletta på Nedenes og Rød. Det mest utsatte området er sannsynligvis Rykene/Øyestad
kirke hvor det i tillegg til utsatte løsmasser også er hellende terreng.
Ellers i kommunen er det sammenhengende arealer med tynn avsetning i Austre Moland, og enkelte
mindre områder med tykke avsetninger andre steder. På utsatte lokaliteter i disse områdene kan
graving forstyrre sårbare masser og forårsake leirskred.
For at faren for kvikkleireskred skal være til stede kreves det masser av en viss dybde, samt
skrånende terreng over en viss helning og lengde.
Spesielle utfordringer
1. Bygninger, anlegg og veier som er oppført i områder med marin leire eller hvor det kan ligge
marin leire under elveavsetninger.
2. Planering av areal med utfylling av ravinedaler i NLF-områder hvor det ikke er krav om søknad
eller melding om tiltak til kommunen.
Hovedårsaker
 Graving og byggearbeider i områder med marin leire
 Flom kan gi utgraving i vassdrag i områder med marin leire
 Brudd på vannledning gjennom områder med marin leire
 Tilføring av masse i områder med marin leire kan gi ustabil grunn
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Risikosonekart er utarbeidet
 Kommunens hovedvannledning blir lagt utenfor det identifiserte risikoområdet
 Kommunen har innført et eget system for befolkningsvarsling via sms / talemelding.
Sannsynlighet
Sannsynlighet for hendelsen

A B C D E Forklaring
X

Middels: 1 gang i løpet av 50 – 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: På Agder har vi hatt en hendelse de siste 10 år med kvikkleireskred
(Lillesand, E18). I Arendal har det ikke vært slike skred i historisk tid. Det er mulig at sannsynligheten
for skred vil øke, pga mer ekstremvær med flom og graving i utsatte områder, og økt press for
utbygging i sårbare områder.

Sårbarhetsvurdering
Sårbarheten er usikker fordi det mest aktuelle området langs Nidelva ikke er detaljkartlagt, slik at vi
ikke vet hvor stor risikoen er. Et ekstra risikomoment er at «hovedvannledningen» til dels går
gjennom et av de mest usikre områdene.
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Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Langtidsskade miljø

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5

Stabilitet

Miljø og kultur

Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X

X
X
X

3 skadde eller døde hvis et bolighus rammes
om natten
Hvis hovedvannledningen ødelegges kan
konsekvensene bli svært store
X Veier kan bli stengt i en lengre periode
Gamle søppelfyllinger kan følge med ut i
Nidelva ved et leirskred.
Lite relevant
Ødelagte veier og annen infrastruktur, mulig
erstatningsansvar for kommunen

Samlet begrunnelse av konsekvens: Et kvikkleireskred i områder med beboelse vil raskt kunne få
fatale konsekvenser hvis dette skjer om natten når folk sover, eller om det rammer trafikkerte veier i
rushtiden. Et skred kan også medføre stengte veier i en lang periode, og store forstyrrelser i folks
dagligliv.
Behov for befolkningsvarsling

Ja, beboerne i området må varsles, det samme med
veimyndighetene og politiet
Behov for evakuering
Kan være aktuelt
Usikkerhet Høy
Begrunnelse: Kartleggelsen av kvikkleireområdene er for dårlig, vi er
avhengige av at NVE gjør en grundig undersøkelse i Arendal og Grimstad
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Kommunen stiller krav ved utbygging i risikosoneområdene, men vi kan ikke gjøre noe med eksisterende bebyggelse hvis
det viser seg at det her er gjort mangelfulle undersøkelser
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:
 Utarbeide nytt sårbarhetskart for kvikkleire når NVE’s kartlegging er gjennomført.
 Vurdere kommunale forskrifter for å regulere tiltak i utsatte områder som i dag ikke er
søknadspliktige.
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Ingen
Dato for analysen
Ansvarlig

November 2011; beredskap, plan og kommunalteknikk. Mai 2016:
Oppdatert av Hans Birger Nilsen med innspill fra kommunalteknikk
Hans Birger Nilsen / Lise Kjølstad
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Uønsket hendelse
6.2 Skade fra ras (steinras)
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Hverken fjellskred, flomskred eller jordskred er kjent fra vår kommune og blir ikke behandlet her.
Mindre steinras er kjent fra byggevirksomhet flere steder i kommunen.
Det i dag krav om risikovurdering ved nyanlegg av bygninger og veier, men for eldre bebyggelse er
det normalt ikke foretatt slike vurderinger.
Hovedårsaker
 Steinskred forårsaket av naturlige årsaker; regn, vind, is eller byggevirksomhet
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kommunen har lagt inn hensynssoner til skredfare i kommuneplanens arealdel
 Det stilles krav til risikoanalyse ved bygge- og anleggsvirksomhet.
 Normalt vedlikehold og ettersyn langs veier (rydding, sikring)
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Steinskred med personskade

X

Middels: 1 gang i løpet av 50 – 100 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Sannsynlighet for at det skal oppstå et mindre ras uten personskade
er stor, sannsynligheten for at det skjer et ras med personskade er langt mindre, kanskje så sjelden
som 1 gang mellom 50 og 100 år.
Sårbarhetsvurdering
Arendal er ikke spesielt utsatt for steinras tross vår uryddige topografi. Størst usikkerhet knytter det
seg til den gamle bykjernen hvor det kan være usikkerhet om hvor godt bygninger og veier er sikret.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Stabilitet
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Miljø og kultur
Langtidsskade
Materielle og økonomiske verdier

X
X
X

Kan forekomme i uheldige tilfeller
Lite sannsynlig

X
X

Lokale veier kan bli stengt i en periode
Ikke relevant
Skader på bygninger og veier

Samlet begrunnelse av konsekvens
Steinras å være lite i omfang, men kan forårsake skader og dødsfall i spesielt uheldige tilfeller
Behov for befolkningsvarsling
Befolkning i nærheten må varsles
Behov for evakuering
Mulig det kan være aktuelt å evakuere noen boliger
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Årsak og konsekvenser er kjente
Styrbarhet Middels
Begrunnelse: Utbyggere kan ta risiko som kommunen ikke kan regulere
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:
 Kartlegge rasutsatte veistrekninger
Forslag til nye konsekvensreduserende tiltak:
 Ingen
Dato for analysen
2012, oppdatert 2016
Ansvarlig
Kommunalteknikk / Hans Birger Nilsen
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Uønsket hendelse
6.3 Ras ved gamle gruver
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Det ble drevet jernutvinning i Arendal fra 1574 til 1975, og det finnes ca. 400 gamle gruver og skjerp,
fordelt på ca. 20 områder. Gruveganger nær overflaten og gruvesjakter skaper en risiko for ras ved
bygge-aktivitet/graving i slike områder.
Det har vært hendelser ved gamle gruver i Arendal, og dette kan skje igjen, selv om kommunen har
eget sårbarhetskart over alle jerngruvene. Det er en liten ekstra risiko knyttet til gruvetyper som ikke
er kartlagt, som f.eks feltspatgruver.
Hovedårsaker
 Graving og byggearbeider i områder med gruveganger nær overflaten
 Graving og byggearbeider i områder med gruvetyper som ikke er kartlagt
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Kommunen har utarbeidet sårbarhetskart over jerngruver.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring

Sannsynlighet for hendelsen

X

Stor: 1 gang i løpet av 10 – 50 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Historiske erfaringer indikerer at en slik hendelse kan oppstå i løpet
av 10 til 50 år.
Sårbarhetsvurdering
Et ras i tilknytning til en gruve vil normalt kun ha lokal effekt. Sannsynligheten for at en slik hendelse i
tillegg medfører skade på infrastruktur, naturverdier eller kulturverdier anses som liten.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5

Stabilitet

Miljø og kultur

Langtidsskade miljø
Langtidsskade kultur
Materielle og økonomiske verdier

X
X

Kan forekomme i uheldige tilfeller
Ikke relevant

X
X
X
X

Hvis hendelsen oppstår på et uheldig sted kan
veiforbindelse til bolig brytes
Ikke relevant
Ikke relevant
Kan gi erstatningsansvar

Samlet begrunnelse av konsekvens: Det er en viss fare for skade på liv og helse, ellers små
konsekvenser
Behov for befolkningsvarsling
Nei
Behov for evakuering
Nei
Usikkerhet Middels
Begrunnelse
Vi har ikke full oversikt over andre typer gruver enn jerngruvene
Styrbarhet Middels
Begrunnelse
Kommunens krav til risikovurdering ved utbygging kan bli ignorert
Forslag til nye sannsynlighetsreduserende (forebyggende) tiltak:
 Undersøke type gruver som ikke er registrert
Dato for analysen
Ansvarlig

30.05.16
Hans Birger Nilsen
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Uønsket hendelse
6.4 Dambrudd i Rygene dam
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
I Arendal er det først og fremst dambrudd i Rygene Dam som kan forårsake skade.
Konsekvensklasse Boenheter
2

1 - 20

Infrastruktur, samfunnsfunksjoner

Miljø og eiendom

Skader på middels trafikkert veg eller annen infrastruktur Stor skade på viktige miljøverdier eller stor
med stor betydning for liv og helse.
skade på fremmed eiendom

Vannstands
Bølgebrudds- Avstand Ankomsttid (tt:min)
Bølgefront Bølgetopp -stigning
beregning for til dam
200 m
00:03
00:05
1,1 m
Rygene dam,
800
m
00:04
00:06
3,3 m
Nidelva:
1850 m

00:04

00:07

2,0 m

Dambrudd Rygene Dam
Dammen ved Rygene er 13 meter høy og
inneholder 200 000 m3 vann.
Et dambrudd kan medføre fare for
personer som befinner seg i nærhet av
dammen eller langs elven nedenfor, f.eks
sportsfiskere.
Kart: 1 Vannstigning etter dambrudd - Rygene dam

Hovedårsaker
 Tretthetsbrudd, Ulike naturhendelser
 Sabotasje
Identifiserte eksisterende tiltak
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
 Brukseierne, Agder Energi og NVE har god kontroll med dammene.
Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Svært lav: under 1 gang ila 1000 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Internasjonal statistikk for store dammer (høyere enn 15 meter)
indikerer et forventet dambrudd hvert 10 000 damår. Norske dammer skal være langt sikrere. Det har
aldri forekommet dambrudd på en stor norsk dam (høyere enn 15 meter). For mindre dammer er
antagelig sannsynligheten noe større.
Sårbarhetsvurdering
Dambrudd i Rygenedammen vil i liten grad medføre fare for liv og helse i vår kommune.
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom

Stabilitet
Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X
X

X

I uheldige tilfeller dødsfall
I uheldige tilfeller alvorlig skadde
Ikke relevant
Ikke relevant
Neppe store kostander

69
Samlet begrunnelse av konsekvens: Dammen ved Rygene er relativt lav (13 meter), slik at et
dambrudd ikke vil ha store konsekvenser utover områdene nærmest opp til dammen hvis ikke
bruddet skjer samtidig med ekstrem stormflo og / eller flom i vassdraget. Et dambrudd vil kunne
medføre fare for liv og helse for personer som befinner seg i umiddelbar nærhet av dammen eller
langs elven nedenfor, f.eks sportsfiskere.
Behov for befolkningsvarsling
Kan være aktuelt
Behov for evakuering
Kan være aktuelt å evakuere evt sportsfiskere
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Årsak og konsekvens er kjent
Styrbarhet Lav
Begrunnelse: Kommunen har ingen kontroll med dette
Ingen forslag til nye tiltak
Dato for analysen
Mars 2014
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen i samråd med Agder Energi (Knut Nilsen)
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Uønsket hendelse
6.5 Dambrudd i dammer oppstrøms Rygene
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold
Arendal kan bli påvirket ved dambrudd i Torsdalsdammen i Fyresdal, eller ved dambrudd i dammene
lenger ned i Nidelva, da først og fremst ved oversvømmelse oppstrøms Rygene.
Et dambrudd i Torsdalsdammen kan føre mye vann ut i Nidelva som i følge NVE vil nå Løddesøl etter
14 timer, med en flomtopp etter 18 timer. De flate områdene mellom Rise og Rykene vil bli stående
under vann i en periode, tilsvarende en 50 års-flom. Hendelsen vil være varslet slik at personskade
kan unngås gjennom evakuering av innbyggerne.
Hovedårsaker
 Tretthetsbrudd,
 Sabotasje
 Ulike naturhendelser
Identifiserte eksisterende tiltak
Konsekvensreduserende tiltak:


Arendal kommune har et system for befolkningsvarsling

Sannsynlighet

A B C D E Forklaring
X

Svært lav: under 1 gang ila 1000 år

Begrunnelse for sannsynlighet: Internasjonal statistikk for store dammer (høyere enn 15 meter)
indikerer et forventet dambrudd hvert 10 000 damår.
Sårbarhetsvurdering
Arendal er lite sårbart for denne typen hendelser
Konsekvensvurdering
Verdi

Konsekvens

Kategori

Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse
Stabilitet

Dødsfall, skade, sykdom
Manglende dekning av
grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet

Miljø og kultur
Langtidsskader
Materielle og økonomiske verdier

X

Lite relevant
Ikke relevant
X

X

Flom oppstrøms Rygene vil kunne påvirke 200
personer i flere dager
Ikke relevant
Vedlikeholds og oppryddingsutgifter

Samlet begrunnelse av konsekvens: Et dambrudd oppstrøms Rygene vil på linje med en 50 års flom
kunne forårsake mindre forstyrrelser i hverdagen for befolkningen i de berørte områdene.
Behov for befolkningsvarsling
Det vil være aktuelt å varsle de som vil bli berørt
Behov for evakuering
Kan være aktuelt
Usikkerhet Lav
Begrunnelse: Årsak og konsekvens er kjent
Styrbarhet Lav
Begrunnelse: Kommunen har ingen kontroll med dette
Ingen forslag til nye tiltak
Dato for analysen
Mars 2014
Ansvarlig
Hans Birger Nilsen i samråd med Agder Energi (Knut Nilsen)

