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1 Introduksjon

1.1 Bakgrunn og mål

I perioden mars 2019 – februar 202 1 ble det utarbeidet en ny helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS -
analyse) for Våler kommune, herunder kartl e g ging , systematiser ing og vurder ing av sannsynligheter og
konsekvenser av uønskede hendelser , og hvordan disse påvirke r kommunen og dens tjenester.

Plassering av uønskede hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til (ytrer seg) om
risikoforhold i kommunen slik at nødv endige tiltak blir identifisert og prioritert. En ferdig ROS - analyse er et
levende styringsdokument , som gir grunnlag for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i
Våler kommune.

ROS - analysen skal forankres i kommunestyret.

1.2 Forutsetninger og avgrensninger

Risiko - og sårbarhetsanalysen bygger på følgende forutsetninger og begrensninger:

• Analysen er overordnet og kvalitativ (grovanalyse), og vurderer systematisk
kommunens geografiske områder og virksomheter med utgangpunkt i historiske data
( hendelsesstatistikk, ulykkesstatistikker mv), fremtidige beregninger/trender (eks. framskriving av
fremtidige klimaendringer) og faglig skjønn.

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet, slik dette er beskrevet av DSB , og skal etterkomme
kravet til en helhetlig ROS - analyse gitt i lov om kommunal beredskapsplikt med forskrift .

• Den er begrenset til å ta for seg hendelser av et slikt omfang at den kan kreve forebyggende og/eller
skadebegrensende tiltak fra kommunens ledelse, eller at flere sektorer i komm unen kan bli involvert i
håndteringen.

• Den bygger på eksisterende dokumentasjon om dagens tilstand i Våler kommune , i tillegg til
kommunens planer om fremtidig utvikling.

• Analysen omfatter konsekvensområdene liv og helse, ytre miljø , m aterielle verdier/ sam funnsverdi og
stabilitet.

• Dersom det i denne analysen avdekkes forhold som krever ytterligere detaljerte analyser, vil
kommunen følge opp dette.

• ROS - analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig andre
endringer i risiko - og sårbarhetsbildet i området og nasjonalt .

1.3 Forholdet til plan - og bygningsloven

Denne helhetlige ROS - analysen er utarbeidet i henhold til forskrif t om kommunal beredskapsplikt som er
hjemlet i sivilbeskyttelsesloven. Analysen er resultatet av arbeidet med en kartlegging av hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe, en vurdering av sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan
de på virker kommunen. ROS - analysen legges til grunn i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer.

Kommunens helhetlige ROS - analyse erstatter ikke ROS - analyser som er påkrevd utarbeidet etter plan - og
bygningsloven. En ROS - analyse etter plan - og bygningsloven skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som
har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. ROS - analyser som utarbeides etter plan og
bygningsloven §4 - 3 er et generelt krav hvor plikten til å utfø re en slik analyse ligger på forslagstilleren.
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1.4 Lovgrunnlag, styrende dokumenter og begreper

Kommunen er i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) pålagt å utarbeide en helhetlig ROS - analyse. De nne skal gi grunnlag for videre
utarbeidelse av en oppfølgingsplan og en overordnet beredskapsplan. ROS - analysen skal også legges til
grunn for kommunens helhetlige arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap .

Forskrift om kommunal beredskapsplikt konkretiserer hva den helhetlige ROS - analysen som et minimum skal
inneholde:

Tabell 1 - 1 Grunnlagsdokumenter, styrende dokumenter og veiledninger

Ref. nr: Beskri velse Dato Utgitt av

1.4.1 Region - ROS – risiko - og sårbarhetsanalyse
for kommunene Råde, Rygge, Våler og Moss

2011 Norconsult

1.4.2 Klimaprofil Østfold 2017 Norsk klimaservicesenter

1.4.3 Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030 2019 Våler kommune

1.4.4 Analyser av krisescenarioer 2019 2019 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

§ 2 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse :

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge,
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen
og hvordan disse kan påvirke kommunen.

Den helhetli ge risiko - og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.

Analysen skal som et minimum omfatte:

a. eksisterende og fremtidig risiko - og sårbarhetsfaktorer i kommunen.

b. risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning
for ko mmunen.

c. hvordan ulike risiko - og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.

d. særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk
infrastruktur.

e. kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket
hende lse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.

f. behovet for befolkningsvarsling og evakuering.

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med
utarbeidelse av risiko - og sårbarhetsan alysen.

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller
oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante
aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.
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Ref. nr: Beskri velse Dato Utgitt av

1.4.5 Norsk standard 5814:2008 Krav til
risikovurderinger

2008 Standard Norge

1.4.6 Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging

201 7 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.7 Veileder til helhetlig ROS i kommunen 2014 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.8 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven)

2010 - 06 - 25 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.9 Forskrift om kommunal beredskapsplikt 2011 - 10 - 07 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.10 Lov om kommunal e helse - og
omsorgstjenester m.m. (helse - og
omsorgstjenesteloven)

2011 - 06 - 24 Helse - og
omsorgsdepartementet

1.4.11 Lov om helsemessig og sosial beredskap
(helseberedskapsloven) med tilhørende
forskrifter

2000 - 06 - 23 Helse - og
omsorgsdepartementet

1.4.12 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 2011 - 06 - 24 Helse - og
omsorgsdepartementet

1.4.13 Lov om vern om smittsomme sykdommer
(smittevernloven)

1994 - 08 - 05 Helse - og
omsorgsdepartementet

1.4.14 Lov om strålevern og bruk av stråling
(strålevernloven)

2000 - 05 - 12 Helse - og
omsorgsdepartementet

1.4.15 Forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften)

2016 - 12 - 22 Helse - og
omsorgs departementet

1.4.16 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker
med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann - og
eksplosjonsvernloven) med tilhørende
forskrifter.

2002 - 06 - 14 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.17 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense
konsekvensene av storulykker i virksomheter
der farlige kjemikalier forekommer
(storulykkeforskriften).

2016 - 06 - 03 Justis - og
beredskapsdepartementet

1.4.18 Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan - og bygningsloven).

2008 - 06 - 27 Kommunal - og
moderniseri ngsdepartementet

1.4.19 Byggteknisk forskrift – TEK 17. Forskrift om
tekniske krav til byggverk (byggteknisk
forskrift).

2017 - 06 - 19 Kommunal - og
moderniseringsdepartementet
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Tabell 1 - 2 Begreper

Begrep Beskrivelse

ROS - analyse Risiko - og sårbarhetsanalyse.

Fare Med fare menes forhold som kan føre til uønskede hendelser. En fare er ikke
stedfestet, og kan representere utgangspunkt for flere hendelser med
likhetstrekk.

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller
materielle verdier.

Sårbarhet En kommunes manglende evne til å motstå virkningen av hendelser, og til å
gjenopprette normaltilstand etter hendelser.

Risiko Uttrykk for den fare som u ønskede hendelser/tilstander representerer for
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved
sannsynligheten for - og konsekvensene av de uønskede hendelsene.

Sannsynlighet Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt ) en hendelse
vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfaring og nye trender legges til
grunn.

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller
ma terielle verdier.

Samfunnsfunksjon De funksjonene som drifter samfunnet, og som samfunnet er svært avhengig
av for å fungere.

Samfunnsverdi Materielle og immaterielle verdier som er til nytte for fellesskapet, slik som
infrastruktur, rekreasjon, sysselsetting, kulturminner og omdømme.

Stabilitet K onsekvenser for befolkningen (antall dager og antall personer) som blir
berørt av hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan
bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon,
fremkommelighet, etc.

Forebyggende
tiltak

Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer.

Konsekvens -
reduserende tiltak
(beredskapstiltak)

Tiltak som reduserer omfanget av en hendelse når den har inntruf fet. Dette
kan være administrative tiltak som beredskapsplanverk, fysiske tiltak (f.eks.
flomsikring) eller kompetansetiltak (kurs, øvelser).

Risikoreduserende
tiltak

Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens av
uønskede hendels er.

Beredskap Å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner og
dermed håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser .

IUA Interkommunalt utvalg for akutt forurensning.

MIB Mosseregionen interkommunale brann og redning .

MOVAR Mosseregionen vann, avløp og renovasjon.
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1.5 Arbeidsprosess og deltakelse

Prosjektet ble startet opp i mars 2019 . Norconsult AS ved oppdragsleder Tore Andre Hermansen ble
engasjert som prosessleder i arbeidet med analysen. Norconsult har innhe ntet nødvendig tilleggsinformasjon
og har skrevet rapporten basert på gjennomførte møter og vurderinger av risiko og sårbarhet, i samarbeid
med relevante personer i kommunen .

Rapporten har gjennomgått en tverrfaglig kvalitetssikring i Norconsult og en ko mmentar - / høringsrunde i
kommunen . Det er gjennomført et fareidentifikasjonsmøte og et analysemøte med fastsettelse av
sannsynlighet og konsekvens Hendelsesskjemaene er hovedsakelig utfylt av kommunens fagpersoner og
relevante eksterne virksomheter, og gjen nomgått og supplert av Norconsult. Kommunens kontaktpersoner
har vært plan - og utviklingssjef Anne Grete Øyehaug og beredskapskoordinator Fredrik Samuelsen.

Følgende møter ble gjennomført :

Fareidentifisering – 8. mars 2019
Navn Stillingsfunksjon Virksomhet
Arve Langøy Barnevernsleder Kultur og oppvekst
Inger Marie G. Eriksen Teamleder Våk skole
Sine Rismark Rektor Våk skole
Jo Wangen Kommunalsjef Kultur og oppvekst
Trine Rosnøs Styrer Augerød barnehage
Torill Myr Styrer Kirkebygden barnehage
Kristin Gundersen Skolefaglig rådgiver Kultur og oppvekst
Anne Marie Fjellstad Barnehagefaglig rådgiver Kultur og oppvekst
Emilio Alvarenga VA - ingeniør Miljø og teknikk
Sven O. Martinsen Skogbrukssjef Miljø og teknikk
Dan Hust VA - ingeniør Våler vannverk SA
Ellen Høyås Daglig leder Våler vannverk SA
Dag Tarje Høiby Tilsynskoordinator Moss interkommunale brann og

redning (MIB)
Reidar Kaabbel Ordfører Våler kommune
Harald Hammer Ass. Rådmann Våler kommune
Erik Børseth IKT Våler kommune
Marianne Bernecker Kommunikasjon og samf.kontoret Våler kommune
Anne T. Kopperud Led. helsesykepleier Våler helse
Rune Davidsen Kommuneoverlege Våler kommune
Jørgen Helle Glenster Miljøterapeut Bofellesskap
Karin Johannessen Leder NAV Våler
Petter Haugen Rådmann Våler kommune
Stian Berge Plan - og byggesak Miljø og teknikk
Christer H. Lundén Jurist/Beredskap Våler kommune
Mette Kaspersen Avdelingsleder forebyggende /

varabrannsjef
Moss interkommunale brann og
redning (MIB)

Anne Grete Øyehaug Plan - og utviklingssjef Våler kommune
Knut Frammarsvik Fagleder kart og oppmåling Miljø og teknikk
Tom Bastiansen IKT Våler kommune
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Tore Andre Hermansen Oppdragsleder Norconsult
Camilla Amundsen Fagansvarlig sikkerhet Norconsult

Vurdering av risiko - fastsettelse av sannsynligheter, konsekvenser og tiltak – 16. oktober 2020
Navn Stillingsfunksjon Virksomhet
Peder Unum Rådgiver landbruk - miljøteknikk Våler kommune
Fredrik Samuelsen Beredskapskoordinator Våler kommune
Emilio Alvarenga VA - ingeniør Miljø og tek nikk
Birgit Terum VA - ingeniør Miljø og tek nikk
Anne - Grete Øyehaug Plan Våler kommune
Kristin Gundersen Skolefaglig rådgiver Kultur og oppvekst
Anne Marie Fjellstad Barnehagefaglig rådgiver Kultur og oppvekst
Anne - Marte Olsen Corona - koordinator / sykepleier Våler kommune
Todor Durlev Veileder NAV
Tore Andre Hermansen Oppdragsleder Norconsult
Silje Marie Angell Oppdragsmedarbeider Norconsult

1.6 Videre oppfølging

For at Våler kommune skal ivareta sitt ansvar for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets - og
beredskapsarbeid er det viktig at denne ROS - analysens funn følges opp videre.

Den helhetlige ROS - anal ysen er utført på et overordnet nivå. Derfor må de ulike kommunale sektorene følge
opp denne ROS - analysen gjennom sitt daglige arbeid med egne risikovurderinger og gjennom risikostyring.
Dette innebærer å utarbeide ROS - analyser for eget virksomhetsområde, og å forebygge uønskede
hendelser gjennom utarbeidelse og revisjon av internt planverk, arbeidsinstrukser og ivaretakelse av en god
sikkerhetskultur.

Det skal med grunnlag i den helhetlige ROS - analysen utarbeides en oppfølgingsplan og funn som er
relevante for arealplanleggingen skal også innlemmes i dette arbeidet, jf. forskrift om kommunal
beredskapsplikt § 3:

På bakgrunn av den helhetlige risiko - og sårbarhetsanalysen skal kommunen:
a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av

samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeidet.
b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om

planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven).

Forskriftens § 4 Beredskapsplan stiller krav om at det overordnede kommunale beredskapsplanverket må ta
utgangspunkt i den helhetlige ROS - analysen og at den skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner
i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise - og
beredskapsplaner. Den overordnede beredskapsplanen bør baseres på en beredskapsanalyse hvor det
pekes ut dimensjonerende hendelser med utgangspunkt i de hendelsene som den helhetlige ROS - an alysen
har tatt for seg.

Revisjon av den helhetlige risiko - og sårbarhetsanalysen skal gjøres jevnlig. Forskriften beskriver dette i § 6
Oppdatering/revisjon :
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Risiko - og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 2 7.
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven) § 11 - 4 første
ledd, og for øvrig ved endringer i risiko - og sårbarhetsbildet.

1.7 Geografisk avgrensning og beskrivelse

Våler kommune ligger i Viken fylke. Kommunen har et areal på 257 km2 og folketall på 5771 (per 2. kvartal
2020). Kommunen avgrenser til Moss og Vestby i vest , Indre Østfold i nord, Skiptvedt i øst og Sarpsborg og
Råde i syd.

Store deler av Våler kommune s u bebygd areal består av skog og jordbruksareal. Våler kommune har
trafikkerte fartsårer som Fv. 115, 120 og 121.

Kommunen innehar 7 barnehager, både kommunale og private. Våler kommune har tre ordinære
grunnskoler . Svinndal barne skole og Våk barneskole med elever fra 1. - 7. trinn, samt Kirkebygden barne - og
ungdomsskole med elever fra 1. til 10. trinn. I tillegg har Kirkebygden voksenopplæring.

Sykehjemmet i Våler har 25 plasser, både for personer med demens eller langtidsopphold, samt
rehabiliteringspasient er og korttids - eller avlastningsoppgold. Kommunen tilbyr dagaktivitetstilbud på Helse -
og sosialsenteret, samt hjemmesykepleietjenester og hjemmehjelp. Våler kommune har 25 heldøgns
omsorgsboliger knyttet til Helse - og sosialsenteret og 17 heldøgns omsorg sboliger i nærområdet, samt 6
trygdeboliger i sentrum av Svinndal.

Figur 1 - 1 Kartutsnitt Våler kommune
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2 Metode

2.1 Innledning

ROS - analysen med vurdering av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø, materielle
verdier/samfunnsverdier og samfunnsstabilitet følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til
risikovurderinger (ref. 1.4.5 ).

Analysen er gjennomført i henhold til styrende dokumenter og grunnlags dokumenter ført opp i Vedlegg 1 , og
med tverrfaglig involvering fra alle relevante sektorer i kommunen, samt andre eksterne aktører. Norconsult
har vært prosessleder.

En helhetlig ROS - analyse etter forskrift om kommunal beredskapsplikt er å betrakte som en overordnet
kvalitativ analyse der det er forbundet usikkerhet med både fastsettelse av sannsynlighet og hva som blir
konsekvensene dersom en uønsket hendelse inntreffer. For å illustrere dette, velges kvalitativ metode og en
risikomatrise hvor det ikke be nyttes kvantitativ vekting («risikoscore») i vurderingen.

En helhetlig ROS - analyse er altså en kvalitativ ytring om risiko og sårbarhet , og skal reflektere kommunens
synspunkt og strategi knyttet til risikorangering og risikoaksept.

I denne analysen er he ller ikke konsekvenskategorier vektet opp mot hverandre. Veiledningen til DSB
( ref. 1.4.7 ) begrunner dette slik:

Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre
når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi underlag for prioritering. Det er ikke hensikten å
sammenligne mellom konsekvenstyper eller verdier. Man skal altså ikke veie liv og helse opp mot
natur og miljø.

ROS - analysen ble delt opp i fem trinn:

1. Fareidentifika sjon
Kartlegge uønskede hendelser som både kan inntreffe innen kommunen, men også utenfor som
kan gi konsekvenser for kommunen.

2. Systematisering - representativt utvalg hendelser velges
Systematisere innledende fareidentifikasjon og gjøre et representat ivt utvalg av uønskede
hendelser basert på fareidentifikasjonen.

3. Risiko - og sårbarhetsanalyse
Gjennomføre analyse av risiko og sårbarhet for de utvalgte representative uønskede
hendelsene, med bruk av konsekvenskategorier for liv og helse, ytre miljø og samfunnsverdi.

4. Forebyggende og skadebegrensende tiltak
Beskrive relevante forebyggende og skadebegrensende tekniske, operasjonelle og
organisatoriske tiltak.

5. ROS - analyserapport
Prosessen ble sammenfatte t i en ROS - analyserapport.

2.2 Fareidentifikasjon

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser - f.eks. ekstremvær. En fare er
derfor ikke stedfestet og kan representere en felles kilde til hendelser med likhetstrekk. I kapittel 3 er
resultatet av fareidentifikasjonsprosessen gjen gitt og gjennomgått systematisk for analyseobjektet.

Fareidentifikasjonen er basert på eksisterende dokumentasjon og fareidentifikasjonsmøte med relevante
representanter fra Våler kommune , og relevante eksterne aktører.
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2.3 Risikoanalyse

Risiko knyttes til uø nskede hendelser, dvs. hendelser som i utga ngspunktet ikke skal inntreffe.

Vurdering av usikkerhet

Det er knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av
hendelsen dersom den inntreffer. Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap.
Dersom forutsetningene for analysen endres kan det medføre at vurderingene av risiko og sårbarhet ikke
lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre
klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i denne
type analyser.

Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynligh et.
Sannsynlighetsbegrepet kan fremstå noe teoretisk. Det er viktig å huske på at dette er gjennomsnittlig
hyppighet. Det innebærer at f.eks. en 100 - årshendelse vil kunne inntreffe flere ganger i løpet av 100 år, for
deretter typisk å utebli i flere hundre år. Sannsynligheten for at en slik hendelse inntreffer innenfor ett enkelt
år er 1/100, dvs. 1 %.

Sannsynlighet vurderes ved hjelp av på forhånd definerte sannsynlighetskategorier. I denne ROS - analysen
er følgende sannsynlighetskategorier lagt til grunn. Kategoriene er utarbeidet i samarbeid mellom Våler
kommune og Norconsult.

Konsekvensene er vurdert med hensyn til verdie ne “Liv og helse”, “Ytre miljø”, “Materielle
verdier/samfunnsverdier” og ” Stabilitet ”. Sannsynlighets - og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på
erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn. Konsekvensvurdering er i kvalitative grovanalyser
gjennomføres ved å ta stilling til mulige konsekvenser av hver uønsket hendelse.

Tabell 2 - 1 Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens)

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100 - 1000 år

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10 - 100 år

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1 - 10 år

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år
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Tabell 2 - 2 Konsekvenskategorier

Konsekvens -
kategori

Liv og helse Ytre miljø
Materielle
verdier/samfunnsv
erdier

Stabilitet

1. Svært liten
konsekvens

Ingen skader,
sykdom eller
dødsfall.

Ubetydelig
miljøskade

Materielle skader <
100 000 kr / ingen
skade på eller tap av
samfunnsverdier.

Ingen/ubetydelig tap
av stabilitet

2. Liten konsekvens 1 - 2 skadde/syke. Lokale miljøskader Materielle skader
100 000 - 1 000 000
kr / ubetydelig skade
på eller tap av
samfunnsve rdier.

Lite tap av stabilitet
< 1 dag varighet
(timer) / <50
personer evakuert.

3. Middels
konsekvens

3 - 5 skadde/syke. Regional
miljøskade***,
restitusjonstid inntil 1
år.

Materielle skader 1
000 000 - 10 000
000 kr / kortvarig
skade på eller tap av
samf unnsverdier.

Middels tap av
stabilitet, 1 - 2 dager
varighet / 50 - 200
personer evakuert.

4. Stor konsekvens 5 - 10 skadde/syke.

Dødsfall 1 - 5
personer .

Regional miljøskade,
restitusjonstid inntil
10 år.

Store materielle
skader 10 000 000 -
100 000 000 kr /
skade på eller tap av
samfunnsverdier
med noe varighet.

Stort tap av stabilitet,
2 - 4 dager varighet /
200 - 500 personer
evakuert

5. Meget stor
konsekvens

Flere enn 10
skadde/syke.

Død sfall flere enn 5
personer.

Irreversibel
miljøskade.

Svært store
materi elle skader >
100 000 000 kr /
varige skader på
eller tap av
samfunnsverdier .

Meget stort tap av
stabilitet > 4 dager
varighet / >500
personer evakuert.

** Med lokale miljøkonsekvenser me n es konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet til utslippspunktet .
***Med regionale miljøkonsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor utslippsområdet

Krav i Byggteknisk forskrift

Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som flom og skred, vil
krav besluttet gj ennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17 ) være gjeldende ved utarbeidelse av planer for
utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de
ulike sikkerhetsklassene for flom og skr ed.

TEK 1 7 § 7 - 2 Sikkerhet mot flom og stormflo
(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres,
dime nsjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke
overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7 - 3.

Tabell 2 - 3 Sikkerhetsklasse for flom

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige
sannsynlighet

F1 liten 1/20
F2 middels 1/200
F3 stor 1/1000


