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Oppsummering og konklusjon 
Ledergruppen har vært prosjektgruppe for helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med assistanse fra 

Gärtners Driftsstøtte. Det er gjennomført en idedugnad i prosjektgruppen for å identifisert uønskede 

hendelser. I tillegg er eksterne aktører invitert til å komme med forslag til uønskede hendelser. 

Prosjektgruppen har valgt ut 7 uønskede hendelser med antatt høy risiko og representativitet. Disse 

er analysert og dokumentert ved hjelp av metode i veileder5. 

Av analysene har vi fremstilt et risiko og sårbarhetsbilde for Træna kommune. Vi har identifisert 

høyest risiko og sårbarhet i kommunens vannforsyningssystemer. Helsemessig trygt drikkevann i 

tilstrekkelige mengder er en kritisk samfunnsfunksjon. Strømbrudd med tilhørende 

kommunikasjonsbrudd og hendinger med omkomne og skadde er de neste høyest rangerte 

risikoene. Sårbarheten hos kommunen i disse hendelsene er at de berører en rekke kritiske 

samfunnsfunksjoner.  

Kommunens mål og strategier kan beskrives med følgende stikkord: sikre tjenester og produkter, 

pådriver rolle, forberedt kriseledelse og driftsorganisasjon, befolkningens egenberedskap og 

samarbeid om samfunnssikkerhet. 

Konkrete tiltak som kan nevnes er: 

• utarbeidelse/revidering av en overordnet beredskapsplan  

• øvelser for kriseledelse og beredskapsorganisasjon 

• sikre drikkevannsforsyningen v.h.a. sikrere datasystem og evne til distribusjon av nødvann 

• anskaffe et system for befolkningsvarsling for hurtig å varsle befolkningen om farer som truer 

liv og helse, miljø og materielle verdier 

Vi vil med denne risiko- og sårbarhetsanalysen, planverk, beredskapsplanlegging og øvelser styrke 

våre forutsetninger for å mestre krevende utfordringer, selv om de kan bli annerledes enn de vi har 

analysert og øvd på. 

Det helhetlige risikobildet for Træna skal gi politikere og administrative beslutningstakere et godt 

grunnlag for å prioritere og iverksette tiltak. 

Helhetlig ROS skal behandles i kommunestyret og sendes ut på høring til aktører som har bidratt. 

Introduksjon  

Bakgrunn 
Det er et økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. En rekke forhold har ført til dette. 

Eksempler er: 

• Norge har erfart svikt i samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som 

setter liv og helse, miljø og materielle verdier i fare. 

• Endringer i den sikkerhetspolitisk situasjon kommer oftere. På NATO-toppmøtet i Warszawa 

i juli i 2016 ble det besluttet å bygge sterkere grad av motstandsdyktighet hos sivile 

myndigheter og foretak. Dette vil også styrke totalforsvaret. 

• Endringer i de klimatiske forhold har ført til en økning i smelting av innlandsisen på Grønland 

og i polområdene. Dette medfører stigning i havnivået. De klimatiske endringene har også 

gitt et våtere og villere vær. 

• Økt digitalisering av samfunnet har gjort oss mer sårbare. 
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Træna kommunes har en viktig rolle innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen er både 

tilsynsmyndighet, leverandør av produkter og tjenester og har en pådriverrolle ovenfor bedrifter og 

innbyggere. 

Følelse av trygghet er et av de grunnleggende behovene vi mennesker har og vi ønsker trygge 

lokalsamfunn. 

Forrige Risiko og Sårbarhetsanalyse(ROS) for Træna kommune var gjennomført i 1998. 

Avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland kan lukkes når helhetlig ROS er gjennomført, 

overordnet beredskapsplan og plan for tiltak er utarbeidet og dato for gjennomføring av 

beredskapsøvelse er satt. 

Formål 
Helhetlig Risiko og Sårbarhetsanalyse i Træna kommune skal kartlegg, systematisere og vurdere 

sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, hvordan disse påvirker 

kommunen og en plan for hvordan kommunen skal arbeide videre for bedre samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

Forutsetninger 
Det forutsettes at Træna kommune stiller de nødvendige økonomiske og personellmessige resursene 

til rådighet for gjennomføring av helhetlig ROS.  

Avgrensninger 
For å holde analysen på et overordnet nivå brukes følgende kriterier for utvelgelse av uønskede 

hendelser5: 

Omfanget av vår helhetlige ROS avgrenses i denne analysen til 7 uønskede hendelser. Ved revisjon av 

helhetlig ROS anbefales det å supplere med analyse av flere hendelser fra listen. 

Risiko og sårbarhetsanalysen omfatter ikke vurdering av sammenfallende hendelser. Slike hendelser 

kan oppstå men er ikke analysert. 

Sektorplaner innen området samfunnssikkerhet og beredskap, revideres/ utarbeides som egne 

oppdrag. 

Mandatet for arbeidet 
Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Træna 

kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging av kommunens arbeid 

innen samfunnssikkerhet og beredskap. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

• Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser  

• Uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever 

samordning 

• Uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av 

ordinære rutiner og redningstjeneste 

• Uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen 
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Organisering, roller og ansvar 
• Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens ledelse 

• Formannskapet utgjør styringsgruppen og utpeker Ledergruppen som prosjektgruppe og 

Gärtners Driftstøtte v/Morten Gärtner som prosjektleder. 

• Prosjektleder har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen i samarbeid med prosjektgruppen. 

• Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis og 

presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen,  inklusive forslag til 

plan for oppfølging for kommunens ledelse 

• Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet 

• Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med gjennomføringen  

• Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for 

kommunestyret og følge opp planen for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Helhetlig ROS gjennomføres i.h.t. DSBs «Veileder til helhetlig risiko- og  sårbarhetsanalyse i 

kommune5».  

• Med helhetlig ROS som underlag revideres/utarbeides Træna kommunes overordnede 

beredskapsplan 

Tidsplan og bistand 

• Bistand til prosjektledelse og dokumentasjon hentes fra konsulentfirma Gärtners Driftstøtte. 

• Prosjektet skal ha oppstart uke 7 i 2019, og rapport skal leveres innen uke 15  i 2019. 

Overordnet beredskapsplan leveres innen uke 20 i 2019. 

Definisjoner av begreper 
Samfunnssikkerhet 
Samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og 

funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av 

tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger. (Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt 

samfunn – Samfunnssikkerhet). 

Beredskap 
Det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner. 

Krise 
En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier 

og svekke en virksomhets evne til å utføre sine samfunnsfunksjoner.  

Sannsynlighet 
Sannsynlighet brukes for å uttrykke hvor trolig en hendelse er og 

som et uttrykk for hvor ofte en hendelse opptrer. 

Konsekvens 
Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvens kan uttrykkes med 

ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på et objekt. 

Kritisk samfunnsfunksjon 
Oppgaver som samfunnet må ivareta for at innbyggerne skal 

oppleve sikkerhet og trygghet og få dekket sine grunnleggende 

behov. Eksempler er; forsyning av mat og medisiner, husly og varme, forsyning av drivstoff, olje mm., 
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strømforsyning, framkommelighet, elektronisk kommunikasjon, vannforsyning og avløp, sosial- og 

trygdetjenester, nød- og redningstjeneste, kriseledelse, etc. 

Risiko 
Uttrykk for fare for tap av viktige verdier som følge av en uønsket hendelse. Risiko utrykkes ved en 

kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Sårbarhet 
Uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt 

de problemer et system får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen er inntruffet. 

Kommunebeskrivelse 

Beskrivelse av Træna kommune i samfunnssikkerhetssammenheng 

Fysiske og naturgitte forhold 
Træna kommune er en øykommune med en stor skjærgård, ytterst på kysten. Kommunen ligger like 

sør for polarsirkelen i Nordland fylke. Kommunesenteret er på Husøy med Selvær, Sanna og Sandøy 

som de andre bebodde øyene/øygruppene. Disse er skjermet av lave øyer, holmer og skjær. Avstand 

til vår nærmeste fastlandsforbindelse Stokkvågen, er 48 km. Det delvis åpne havstykket 

«Trænfjorden» er ca 16 km. Det skiller Husøy fra Lovund som ligger i nabokommune Lurøy i øst. I 

nord er avstand 19 km fra Selvær til Myken i Rødøy kommune. I sør grenser vi til Åsværfjorden i 

Lurøy kommune med et åpent havstykke på ca 20 km. I vest grenser vi til Norskehavet. Vår 

beliggenhet gir utfordringer ved overhendig vær og i situasjoner med behov for assistanse utenfra. 

Samfunnsmessige forhold; sosiale, demografiske og økonomiske forhold 
Træna kommune er blant landets minste kommuner med sine 456 innbyggere(SSB 4/2018). 

Befolkningen består av etniske nordmenn med 78,7% og arbeidsinnvandrere i hovedsak fra Polen, 

Litauen og Filippinene med 21,3% (SSB 4/2018). Arbeidsledigheten er lav med bare 1,1%(SSB 

4/2018). Medianinntekten for husstandene er kr.267.000 for aleneboende og 822.000 for familie 

med barn 0-17 år. 

Befolkningen i Træna er fordelt på øyene som følger: 

• Selvær 50 personer 

• Sanna 2 personer 

• Sandøy  1 person 

• Husøy 400 personer 

Kommunens administrasjon er liten og med mange roller for hver ansatt. Dette er både en styrke og 

en sårbarhet. 

Samferdsel(vei, sjø) 
Kommunens næringsliv og innbyggere er avhengig av ferge og hurtigbåter for lokal og regional 

kommunikasjon. På grunn av vår beliggenheten er spesielt hurtigbåtforbindelsene væravhengig på 

høst og vinter. Erfaringer viser at vi er prisgitt Nordland Fylkeskommunes økonomi, kunnskap og 

velvilje med hensyn til egnede transportmidler og rutetilbud. Forutsigbarhet innen samferdsel er 

viktig både for næringslivet og innbyggerne.  

På Husøy transporteres varer med vogntog på smale og svingede veier til og fra bedriftene. Fisk 

transporteres med fryseskip, fraktefartøy og vogntog på ferge. 
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Med vår plassering ytterst på Helgelandskysten har vi en omfattende skipstrafikk langs og i ytre led. 

Trafikken består av større skip som frakter last som malm, olje, osv., fiskebåter, turistskip og slep. I 

sør er vi nærmeste nabo til Åsværfjorden som er innseiling til indre led. Her går mye av den 

oljerelaterte trafikken til Sandnessjøen, malm og jern til og fra Mo i Rana og aluminium fra Mosjøen. 

Næringsvirksomhet 
Det produseres pelagiske1 fiskeslag hos Pelagia AS, avd. Træna. Det er stort volum i sesongen og 

produksjonen foregår på høsten, vinteren og våren. Store fryseskip i internasjonal trafikk frakter 

produktene fra vår pelagiske bedrift til resten av Europa. Fiskefartøy og fryseskip som anløper 

fabrikken har betydelige mengder drivstoff og oljeprodukter om bord. 

Pelagia AS, avd. Træna har mindre enn 50 tonn2 ammoniakk i sine fryseanlegg. Bedriften drifter 

Galtneset terminal som er et «International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)» godkjent 

havneanlegget for anløp av skip i internasjonal fart. 

Modolv Sjøset Fisk AS er Trænas industribedrift for hvitfisk. Mindre fiskefartøy leverer fisk direkte til 

fabrikken. I tillegg transporteres fisk med fraktefartøy fra mottak andre steder på Helgeland.  

Fiskeflåten i Træna er i hovedsak mindre båter med mannskap på 1 til 3. Denne yrkesgruppe har flest 

dødsfall blant alle yrkesgrupper i Norge. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet arbeider aktivt med 

sikkerheten gjennom bevisstgjøring og regelverket, 

for å få ned antall dødsfall. 

I kommunen ligger det et større oppdrettsanlegg for 

laks tilhørende Nova Sea AS. Det sysselsetter 4 

personer. Foring foregår fra flåte men daglig tilsyn og 

drift foregår med båt av ansatte bosatt i Selvær og på 

Husøy. 

På Husøy er det 3 overnattingssteder. Ett 

rorbuanlegg – Træna Rorbuferie AS med enkle og doble rorbuer og satsing på fisketurisme27 med 

åpne båter for leie. En gjestegård - Træna Gjestegård AS og et nyetablert overnattingssted Holmen 

Overnatting AS. Alle disse er særskilte brannobjekt. 

I Selvær er det flere mindre overnattingssteder – Træna Arctic Fishing har også overnatting - her 

satses det på fisketurisme27 med åpne båter for leie. 

Træna Handel AS selger matvarer, reseptfri medisiner og diverse landhandlervarer inkludert 

drivstoff. Selvær Handel AS selger matvarer, reseptfrie medisiner og drivstoff. 

Trænafestivalen er en kulturvirksomhet men medvirker også til inntekter innen overnatting, 

transport og handel. Trænafestivalen arrangeres 2. helg i juli måned hvert år. Dette er en 

musikkfestival som trekker mange mennesker til Træna, både norske og utenlandske. Det anslås at 

det er mellom 4000 og 5000 tilreisende personer i kommunen i dagene torsdag til søndag. Det settes 

opp en festivalcamp og rigges for «hotelldrift» i Trænahallen for overnatting. 

                                                           
1 Pelagisk betegner det som har med åpne vannmasser å gjøre, til forskjell fra kysten eller havbunnen. Vann i 
hav eller innsjøer som ikke er nær kyst, strand eller bunn er pelagisk. Kilde: Store Norske Leksikon 
2 Nøyaktig mengdeoppgivelse for farlige stoffer er basert på «need to know» prinsippet. Data kan hentes fra 
DSBs «FAST – anlegg og kart» databasen for registrerte brukere. 
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Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur 

Elektrisitetsforsyning 

Elektrisitetsforsyningen til Træna kommer gjennom sjøkabler. Hovedkabelen går direkte fra Tonnes 

til Husøy. I tillegg ligger det en kabel fra Nesøya til Selvær med videre forbindelse til Husøy. Kablene 

ligger på ulike dybder. Ned til 30 til 40 meter er kablene beskyttet mot påvirkning av grunnbårer. 

Høyspent luftlinjer er fortsatt i bruk men Nordlandsnett arbeider med å få disse byttet ut til 

jordkabler. Det er hoved trafo stasjoner i Selvær og på Husøy. Disse transformerer ned høyspent fra 

22 kilovolt til 11 kilovolt. 

Nordlandsnett har et nødstrømsaggregat stående i Kirkevågen. Aggregatet må fysisk kobles til nettet 

ved behov av personell fra Nordlandsnett. Træna kommune har egne aggregater ved Træna Alders 

og Sykehjem og ved Galtneset Vannbehandlingsanlegg. 

Forsvaret har egne aggregater for nødstrøms drift av sine installasjoner på Sanna. 

Drikkevannsforsyning og avløp 

Trænas anlegg for drikkevannsforsyning består av membranfiltreringsanlegg som produserer vann 

ved hjelp av omvendt osmose(sjøvann presses gjennom en membran under høyt trykk hvor 

saltpartiklene ikke kan passere) og membran filtreringsanlegg for overflatevann. 

• Selvær har et vannbehandlingsanlegg med omvendt osmose, høydetårn, vannledningsnett og 

sjøvannsledning 

• Husøy har et vannbehandlingsanlegg med omvendt osmose, et membran renseanlegg, 

høydetårn, vannledningsnett og sjøvannsledning. I tillegg har Husøy et vannmagasin for 

magasinering av overskuddsvann fra membran renseanlegget. 

• Sanna har en oppsamlings kum for overflatevann og et gammelt og utdatert 

vannledningsnett. Kum og vannledningsnett eies av grunneierne. Overskuddsvann fra kum 

pumpes fra en kommunal pumpestasjon til membran renseanlegget på Husøy. 

Træna har ingen avløpsrensestasjoner – avløp fra private og kommunale avløpsledninger går direkte 

ut i sjøen. 

Telekommunikasjon 

Mobilnett i Træna eies og driftes av Telenor og Telia. Antenner og basestasjoner er plassert i mast og 

telehytte på Janeset. Telia er leietaker hos Telenor. Forsvarets stasjon på Sanna har telelosji med 

basestasjoner og antenner tilhørende begge aktører. Kommunikasjon mellom stamnettet på 

fastlandet og installasjonene på Træna går over linkforbindelse og fiberkabel. 

Det er ingen basestasjoner for mobilnett i Selvær. I Selvær oppnås det best dekning med Telenors 

mobilnett. 
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Nødnett – beredskapsaktørenes kommunikasjonsplattform 

- er plassert i mast og telehytte på Janeset. Nødnettet har 

ingen eller dårlig dekning i Selvær. Det er flere aktører 

involvert i driften av Nødnett. DSB (tidligere Direktoratet 

for Nød Kommunikasjon) eier Nødnett og har det 

overordnete ansvaret for driften. DSB har inngått en 

driftsavtale med Motorola Solutions som gjelder frem til 

2026. Kommunikasjon mellom stamnettet på fastlandet og 

installasjonene på Træna går over linkforbindelse og 

fiberkabel. 

Digital Audio Broadcasting (DAB) nettet – er Norges 

beredskapskringkaster og har antenner og utstyr  plassert i 

mast og telehytte på Janeset. Kommunikasjon mellom 

stamnettet på fastlandet og installasjonene på Træna går 

over linkforbindelse og fiberkabel. DAB kringkasterne eies 

og driftes av Norkring. 

I følge https://radio.no/dekning/#ansc_dekning90 har vi 

god dekning for NRK kanalene i hele kommunen. 

Bredbåndsnett 

Telenor leverer bredbånd på Husøya over fiber og kobbernett(skal fases ut). Bredbåndsnettet leveres 

fra telehytte på Janeset. Telenor har en fiberkabel til Træna fra Lovund. 

Det ligger fiberkabler i høyspentkabelen fra Tonnes til Husøy. Signal Bredbånd AS leverer bredbånd 

over fiber på Husøy og Sanna med basis i fiberkabler i høyspentkabel. Det fysiske utstyr er plassert 

ved Træna Alders og sykehjem. 

Selvær har bredbånd over link og har ikke fibernett.  

Helsetjenester 

Træna kommune har egen lege med legekontor og medisinsk utstyr på Husøya. Kommunen har også 

5 ansatte sykepleiere i tillegg til helsefagarbeidere. Træna Alders og Sykehjem(TAS) er 

døgnbemannet og har et visst lager av medisiner og materiell. TAS har eget aggregat for nødstrøm. 

Forsyning av drivstoff 

Træna Handel AS leverer bensin og autodiesel fra pumper. Det kan betales med kort og fylles hele 

døgnet. Træna handel har nødstrømsaggregat og løsning for nød fylling av bensin og autodiesel. 

Modolv Sjøset Fisk AS leverer diesel (Kysttank diesel med høyt svovelinnhold – kan ikke brukes på 

moderne bilmotorer). Tank kapasitet er på 25 m3. Fyllingsgrad kan variere. Kundekort kan brukes for 

fylling hele døgnet. Modolv Sjøset Fisk AS har tilgjengelig mobilt nødstrømsaggregat og kompetanse 

for tilkobling av nødstrøm til dieselpumpen. 

Oljepartner Nord AS – Selvær leverer diesel (Kysttank diesel med høyt svovelinnhold – kan ikke 

brukes på moderne bilmotorer). Tank kapasitet er på 20 m3. Fyllingsgrad kan variere. Fylling kan 

gjøres hele døgnet med kundekort. Det må avklares om det kan fylles drivstoff ved kommunikasjons- 

og strømbrudd. 

Selvær Handel AS selger bensin fra sommeren 2019. Det kan fylles med kort hele døgnet. Selvær 

Handel vurderer å anskaffe et mobilt aggregat til bruk på pumpe ved strømbrudd. 

https://radio.no/dekning/#ansc_dekning90
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Matforsyning og medisinutsalg 

Træna Handel AS selger matvarer og reseptfrie medisiner. Varer leveres til butikken to ganger pr. 

uke. I tillegg til det som er i hyllene til enhver tid har butikken et fryselager med matvarer. Hvis man 

ser bort fra hamstring vil butikken kunne holde liv i befolkningen i ca 2 uker. Butikken har 

nødstrømsaggregat og kan ta betalt med kort, kontant og har reserveløsning.  

Selvær Handel AS selger matvarer og reseptfrie medisiner. Varer leveres til butikken en gang pr. uke 

Butikken kan ta betalt med kort, kontant og har reserveløsning. Butikken vurderer anskaffelse av 

nødstrømsaggregat til forsyning av kasse, betalingsløsning og frysebokser. 

Fremkommelighet 

Regularitet på ferge og hurtigbåt er viktig for transport av mennesker og materiell. I overhendig vær 

kan dette være en utfordring for hurtigbåtene. MS Helgeland har eksempelvis en bølgebegrensning 

på 4 meter signifikant bølgehøyde3. Meteorologisk institutt har i noen år gitt ut kystvarsel med 

beregnede bølgehøyder i Trænfjorden. Skipsførere på rutegående hurtigbåter bruker disse i 

planlegging av sin seilas. Varslede bølgehøyder er ikke alltid korrekt og medfører kanseleringer. 

Havn, havneanlegg og kaier er viktig for å holde Trænasamfunnet i gang. Ved stormflo opp mot det vi 

observerte i 2011 på 4,13 meter over sjøkart null, vil det bli utfordringer med anløp av enkelte kaier i 

Træna. Det er kort varighet på disse utfordringene, gitt at det ikke oppstår skader. Selvær fergeleie 

har begrensninger for anløp av fergen i enkelte vindstyrker og retninger på grunn av en grunne i 

innløpet til fergeleie. 

Husøy havn ble bygget ut i 2015. Utbyggingen gav 2 nye 

moloer for skjerming av havna mot øst og nord. I tillegg ble 

havna utdypet til 9,3 meter under nullnivå i sjøkartet og 

bedre merket. Disse tiltakene har gitt en betydelig 

forbedring av havneforholdene, i tillegg til økt sikkerhet for 

større fartøy. Galtneset terminal har status som ISPS 

havneanlegg. 

Brøytetjenester i Selvær utføres med en traktor med skjær 

og snøfres. Brøytetjenesten på Husøy utføres med en traktor med skjær. Det finnes alternativ traktor 

på Husøy til hjelp ved et eventuelt driftsavbrudd på kjøretøyet. 

Særlig sårbare grupper 

Hjemmeboere med redusert funksjonsevne finnes både i Selvær og på Husøy. Trygghetsalarmer er 

monter og oppfølging av disse gjøres av pleiere ved TAS. Våre fremmedspråklige – polske, litauiske, 

Filippinske og Thailandske medborgere har varierende norsk kunnskaper. Dette kan skape 

utfordringer all den tid at det meste av lokal informasjon er på norsk. 

Barn, tilreisende og personer uten særlig nettverk vil være også være sårbare i situasjoner med 

manglende dekning av grunnleggende behov. 

Nød og redningstjenesten 

Træna kommune har et Brann og redningskorps med 11 ansatte på Husøy og 4 ansatte i Selvær. 

Brannstasjon ligger på Husøy med fullt utrustet brannbil, pumper og utstyr. Et depo er satt opp i 

Selvær med henger med slukkemateriell og pumpe. Brann og redningskorpset er utrustet med 

                                                           
3 Signifikant bølgehøyde er et standard meteorologisk uttrykk som brukes for å angi høyden på havbølger, 
vanligvis notert Hs. Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittshøyden av de 1/3 høyeste målte bølgene. For 
varsling bruker en ofte gjennomsnittet for en tre timers periode. Kilde: Wikipedia 
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nødnettradioer. I Selvær er det lite eller ingen dekning for nødnett. UMS varsling til mannskapenes 

mobil brukes i tillegg til nødnettradioene. 

Kommunelegen har døgnkontinuerlig vakt og kan kalles ut over 113. Træna Brann og redning bistår 

kommunelegen under «call out» akuttutrykning fra AMK der det er behov for hjelp. 

Redningsselskapet har stasjon for en av sine redningsskøyter på Husøy. Redningsskøyta er godt 

utrustet for ulike typer brann og redningsoppdrag med blant annet vannkanon, dykker og termisk 

kamera. Redningsskøyta har slepekapasitet og kan trekke ut våre lokalt lagrede IUA4 oljelenser. 

Det er varierende avstand til eksterne redningsresurser, akuttmedisinske tjenester,  sykehus og 

Politiets Lokale Redningssentral(LRS) . Den lokale redningssentralen leder og koordinerer normalt 

landredningsaksjoner. Sjøredningsaksjoner ledes og koordineres av Hovedredningssentralen i Nord-

Norge. 

Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 

Kommunens kriseledelse består av Ordfører(Varaordfører ved fravær), Rådmann, Assisterende 

rådmann, Brannsjef representert ved utrykningsleder og de 4 sektorlederne.  

Denne helhetlige ROSen vil danne grunnlaget for oppdatering og utarbeiding av overordnet 

beredskapsplan for Træna kommune. Planen blir utarbeidet slik at den dekker de forskriftsmessige 

krav og lokale behov. Kriseledelsen har tilgang til alle sektor vise beredskapsplaner.  

Kriseledelsen etablerer seg i kantina på Rådhuset hvor nødvendig utrustning er tilgjengelig. 

Alternativt lokale for kriseledelsen er bestemt. 

Oversikt over kontaktpersoner og bedrifter finnes i telefonliste over aktuelle telefon nummer. 

Træna kommunes kriseledelse deltar i Fylkesmannen i Nordlands årlige Øvelse Nordland. 

Planer for fremtidig utvikling 

Reiselivsnæringen i regionen øker og Træna framstår 

som en attraktiv destinasjon med økt tilstrømming av 

turister. Veksten i fisketurisme medfører en økt risiko for 

hendinger på sjøen. 

I Træna er det mange muligheter for utvidet 

næringsaktivitet innen sjømat og havbruk. Det er også 

observert en økning i nyetableringer av små bedrifter i 

Træna. 

Klima i Norge mot år 2100 og havnivåstigning mot år 2090 

Hovedfunnene i 2015 var beregnet ut fra datidens klimabilde, som var fortsatt raskt økende 

klimagassutslipp23: 

▪ Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 ºC (spenn: 3,3 til 6,4 ºC)  

▪ Årsnedbør: Økning på ca. 18 prosent (spenn: 7 til 23 prosent) 

▪ Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere 

▪ Regnflommene blir større og kommer oftere 

▪ Snøsmelteflommene blir færre og mindre 

                                                           
4 Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning. Rana er vår samarbeidende region. 

Foto: Jan Helge Andersen 
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▪ I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i 

høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder 

Nylig beregnet havnivåstigning for Træna kommune for år 2090 er på 70 cm24. Dette vil få store 

konsekvenser for bygg og anlegg langs strandlinjen i hele kommunen. 

En 20 års stormflo i dag vil oversvømme 98 bygninger, 0,1 km veier og 0,19 km2 areal i følge 

simulering fra Kartverkt24. NB! Denne simuleringen må kontrolleres! 

Stormen «Berit» i 2011 ble definert som en 100 års stormflo, den var på 4,13 meter over nullnivå i 

sjøkartet (Bodø). Det er usikkerhet med hensyn til hvor mange bygninger som ble oversvømt men det 

ble påført skader på kaier, brygger og bygninger. Det ble også en del utvasking av grunnen lang 

strandlinjen. Vei ved Janeset og Haksholmen var delvis oversvømt. 

Beskrivelse av hvem som har deltatt og hvordan ulike interessenter 

har vært involvert 

Interne aktører i Træna kommune som har deltatt i risiko og sårbarhetsanalysen 
Prosjektgruppen har gjennomført 5 møter og består av disse personen: 

• Liv- Hege Martinussen – Rådmann - Ledergruppen 

• Gunn Eliassen – Assisterende rådmann - Ledergruppen 

• Eva Merethe Johansen – Sektorleder økonomi - Ledergruppen 

• Pernille Øijord – Sektorleder helse - Ledergruppen 

• Carl Henrik Buschmann – Sektorleder oppvekst - Ledergruppen 

• Morten Tøgersen – Sektorleder teknisk sektor - Ledergruppen 

• Moa Bjørnsson - Utviklingssjef – Ledergruppen 

• Morten Gärtner – Gärtners Driftsstøtte 

Jan Helge Andersen har bidratt med råd og innspill om datasikkerhet. Han har også velvillig 
bidratt med alle bildene til denne rapporten. 

Eksterne samfunnssikkerhetsaktører som er invitert inn i prosessen 
Prosjektgruppen har invitert disse aktørene til møter om kommunens helhetlig ROS. Vi har sendt ut 

en kort informasjon i forkant av møtet. Møtene med disse aktørene har vært organisert som fysiske 

møter og er merket med «*». Det er skrevet referat fra møtene. Øvrige aktører har fått tilsendt 

analyseskjemaene etter første behandling i prosjektgruppen og invitert til å gi innspill og 

kommentarer. Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra noen av disse. 

*Pelagia AS, avd Træna  

*Modolv Sjøset Fisk AS  

Træna Båtservice – Verksted AS  

*Træna Handel AS  

Selvær Handel  

Redningsselskapet (NSSR)  

Politiet – Mo i Rana  

Forsvaret ved Heimevernet (HV-14)  
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Boreal AS  

Nordlandsnett  

Kystverket  

Sivilforsvaret  

Salten RIB AS – Lokalbåt MS Sanna  

Telenor AS  

Telia AS – epostkontakt opprettet 

Signal AS v/Beredskapsgruppe ved hovedkontoret i Bodø  

*Trænafestivalen  

Rana Brann og Redning  

Sivilforsvaret v/Nordland Sivilforsvarsdistrikt i Bodø 

Metode og arbeidsprosess 
Prosjektgruppen har i møte identifisert en rekke uønskede hendelser som er relevant for Træna 

kommune. For å gi et best mulig bilde er listen supplert med hendelser fra møter med andre aktører. 

Risiko og sårbarhetsanalysen første runde, er gjennomført i prosjektgruppen. Utvalgte interne og 

eksterne aktører har fått analysene til gjennomsyn og blitt bedt om tilbakemelding. Prosjektgruppen 

mener at dette samlet vil gi tilstrekkelig kunnskap for å forstå og beskrive hendelsesforløpene og 

gjennomføre analysen. 

 

Figur 1: De ulike trinnene i en helhetlig ROS. Ref 5- figur 6 

I våre møter og samtaler med eksterne aktører har vi i tillegg lagt vekt på å informere og få en dialog 

rundt samfunnssikkerhet. Vi har videre blitt informert om bedriftenes tilgjengelige ressurser. 
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Analysen har gitt oss verdifull kunnskap og en god forståelse av hvilke tiltak som kan iverksettes av 

kommunen for å redusere sannsynlighet og konsekvens. Disse tiltakene tas med videre inn i 

kommunens planverk. 

Identifikasjon av uønskede hendelser 
For å holde analysen på et overordnet nivå har vi brukt kriteriene listet opp i «Avgrensninger» for 

utvelgelse av uønskede hendelser. 

Prosjektgruppen gjennomførte en idedugnad for å få frem flest mulig uønskede hendelser. Vår liste 

over uønskede hendelser ble deretter kvalitetssikret opp mot vedlegg 5 i Veileder til Helhetlig Risiko 

og Sårbarhetsanalyse5. 

I møter med eksterne aktører har vi bedt om innspill til uønskede hendelser for å supplere listen. Det 

er mottatt innspill fra noen av aktørene. Disse er tatt med i listen i rapporten. 

Prosjektgruppen har bestemt seg for å analysere 7 uønskede hendelser med antatt høy risiko og 

representativitet. Analysen av disse hendelsene vurderes å være hensiktsmessig for vår helhetlige 

ROS. Hendelsene vil berøre 9 av 11 kritiske samfunnsfunksjoner5 og fører til konsekvenskjeder. 

Naturhendelser 
• Stormflo(1) 

• Strømbrudd - kommunikasjonsbrudd – vinter(2) 

Store ulykker 
• Industriulykke (brann/ammoniakkgassutslipp/eksplosjon)(3) 

• Brann med sterk vind i tett bebyggelse(4) 

• Skipsforlis med ferge/hurtigbåt(5) 

Tilsiktede hendelser 
• Vold med våpen i Trænafestivalen(6) 

• Cyberangrep mot vannverkene i Træna(7) 

Uønskede hendelser som ikke blir analysert i denne omgang 
• Bilulykke med store skader og dødsfall 

• Selvmords bølge i lokalsamfunnet 

• Farlig(mikrobiologisk og kjemisk forurenset) mat (også mat fra sykehjem til sårbare grupper) 

• Cyberangrep mot andre IKT systemer i kommunen(Helse, administrasjon) 

• Oljeforurensning fra stort skipsforlis på Helgelandskysten 

• Pandemiutbrudd i stor del av befolkningen 

• Kollaps i samferdsel i Nordland 

• Ras fra fjellene på Sanna 

• Skoleskyting på Husøy skole 

• Flystyrt - interkontinental flytrafikk over Træna 

• Incest og overgrep i stort omfang 

• Meteornedslag i bebyggelsen 

• Brann på festivalcamp under Trænafestivalen 

• Psykisk ustabil person i kombinasjon med gisseltaking 

• Atomulykke som følge av havari på skip/slep med atomreaktor på Helgelandskysten 

• Kollaps av bygninger 
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• Underslag med omfattende omfang og etterforskning 

Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Prosjektgruppen har analysert 7 ulike uønskede hendelser som har antatt høy risiko med potensiale 

for høy sannsynlighet og/eller store konsekvenser. Alle hendelsene er representative for lignende 

hendelser andre steder i kommunen. 

Sannsynlighetskategoriene og konsekvenskategoriene tar utgangspunkt i DSBs veileder for helhetlig 

ROS-analyse i kommunen5. Det er fem ulike sannsynlighetskategorier A til E hvor sannsynlighet 

«svært lav» er kategori A med frekvens «Sjeldnere enn 1 gang hvert 1000 år» til «svært høy» som er 

kategori E med frekvens «Minst 1 gang i løpet av 10 år». 

Vi har brukt de fire samfunnsverdiene: 

• Liv og helse delt inn i konsekvenstyper: dødsfall, skader og sykdom 

• Stabilitet er delt inn i konsekvenstyper: manglende dekning av grunnleggende behov, 

forstyrrelser i dagliglivet 

• Natur og miljø er delt inn i konsekvenstyper: langtidsskader på naturmiljø, langtidsskader på 

kulturmiljø/-minner 

• Materielle verdier har konsekvenstype: Økonomiske verdier  

Samfunnsverdiene har konsekvenskategorier fra 1 til 5, hvor kategori 5 er «svært stor» konsekvenser 

og kategori 1 er «svært små» konsekvenser. Se detaljer i ref. 5, vedlegg 2. 

Risiko uttrykkes som en kombinasjon av sannsynlighet og 

konsekvens. 

Sårbarheten fremkommet i analysen gir oss en bedre innsikt i 

kompleksiteten i disse uønskede hendelsene. Det er vurdert om 

kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt som følge av den uønskede 

hendelsen, og hvor sårbare disse berørte funksjonene er for 

hendelsen. Det er identifisert mangler ved kommunens evne til å 

håndtere hendelser og til å opprettholde og gjenoppta sin 

virksomhet etter at hendelser har inntruffet. Analysene 

oppsummert: 

• Stormflo: Sannsynlighet: Høy, Konsekvens: Svært små, Sårbarheter: Befolkningsvarsling, 

kriseledelse 

• Strømbrudd - kommunikasjonsbrudd – vinter: Sannsynlighet: Middels, Konsekvens: Middels, 

Sårbarheter: Befolkningsvarsling, drikkevannsforsyning(Selvær), sårbare grupper(eks. 

trygghetsalarmer), varsling til nødetater, kriseledelse, økonomiske tap 

• Industriulykke (brann/ammoniakkgassutslipp/eksplosjon): Sannsynlighet: Middels, 

Konsekvens: Små, Sårbarheter: Helse og omsorg, brann og redning, kriseledelse, økonomiske 

tap 

• Brann med sterk vind i tett bebyggelse: Sannsynlighet: Lav, Konsekvens: Svært små, 

Sårbarheter: Brann og redning, befolkningsvarsling, fremkommelighet for befolkningen, 

kriseledelse 

• Skipsforlis med ferge/hurtigbåt: Sannsynlighet: Middels, Konsekvens: Små, Sårbarheter: Nød 

og redningsetater, helse og omsorg, kriseledelse, oljeforurensning, økonomiske tap 
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• Vold med våpen i Trænafestivalen: Sannsynlighet: Lav, Konsekvens: Svært store, 

Sårbarheter: Nød og redningsetater, befolkningsvarsling, helse og omsorg, kriseledelse 

• Cyberangrep mot vannverkene i Træna: Sannsynlighet: Middels, Konsekvens: Middels, 

Sårbarheter: Tilgang på helsemessig trygt drikkevann i tilstrekkelige mengder må dekkes med 

reservevann og/eller nødvann mens gjenoppretting foregår, helse og omsorg, sårbare 

grupper, økonomiske tap 

Vi viser til «Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde»  i avsnittet under og videre til de 7 

analyseskjemaene for detaljer. 

Identifikasjon av tiltak 
Prosjektgruppen har identifisert en rekke tiltak i analysen av de 7 uønskede hendelsene. Tiltakene vil 

både redusere sannsynligheten for hendelsene og konsekvensene av hendelsene.

 

 Se avsnittet «Tiltak i plan for oppfølging» og videre de 7 analyseskjemaene for detaljer. 

  



 

19 
 

Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet 
De analyserte scenariene innsatt i risikomatrisen gir dette bildet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stormflo 

2. Strømbrudd - kommunikasjonsbrudd – vinter 

3. Industriulykke (brann/ammoniakkgassutslipp/eksplosjon) 

4. Brann med sterk vind i tett bebyggelse 

5. Skipsforlis med ferge/hurtigbåt 

6. Vold med våpen i Trænafestivalen 

7. Cyberangrep mot vannverkene i Træna 

1 og 2 : Naturhendelser,  3, 4 og 5 : Store ulykker,  6 og 7 : Tilsiktede hendelser 
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1. Stormflo  X     X X X X X X X 

2. Strømbrudd - 
kommunikasjonsbrudd 

 X X  X X  X X  X X X 

3. Industriulykke         X X X  X  

4. Brann i tett bebyggelse       X  X X X  X (X) 

5. Skipsforlis med 
ferge/hurtigbåt 

 X       X X X  X 

6. Vold med våpen i 
Trænafestivalen 

       X X X X X X 

7. Cyberangrep mot 
vannverkene 

     X  X X  X X  

Tabell 1. Oppsummering av analyserte hendelsers påvirkning på kritiske samfunnsfunksjoner 

 

Gjensidige avhengigheter for de 7 uønskede hendelsen ligger i vedlegg 7. 

Risikohåndtering – prosjektgruppens forslag til mål, strategier og tiltak 

i plan for oppfølging 

Mål og strategier 
• Træna kommune skal jobbe aktivt for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser 

gjennom myndighetsutøvelse, leveranse av sikre produkter og tjenester og å være en 

pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet. 

• For å redusere konsekvensene av uønsket hendelser skal vi ha en kriseledelse og 

driftsorganisasjon som er godt forberedt gjennom risiko og sårbarhetsanalyser, planverk og 

øvelser. 

• Træna kommune skal oppfordre befolkningen til å ivareta sin egenberedskap 

• Vi skal samarbeide med eksterne aktører for sammen å styrke samfunnssikkerheten i Træna. 

Tiltak i plan for oppfølging 

Befolkningsvarsel og Krisekommunikasjon 

• Det anskaffes et system for befolkningsvarsling som dekker behovene for  hurtig varsling. 
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• Det utarbeides en krisekommunikasjonsplan som når hele befolkningen også på ulike språk. 

Det er behov for alternative kommunikasjonsformer som også dekker behovet ved 

strømbrudd. 

Beredskapsplanlegging og øvelser 

• Utarbeide overordnet beredskapsplan basert på funnene i helhetlig ROS 

• Øve på kommunens overordnede beredskapsplan hvert år. 

• Vurder behov for revisjon av ROS og beredskapsplaner på andre områder 

• Samordning av beredskapsplaner med Pelagia AS og Trænafestivalen 

• Identifiser og iverksett særskilte beredskapstiltak(Eksempelvis distribusjon av nødvann) 

• Evakueringsplan må utarbeides og det bør vurderes samarbeid med lokale aktører for drift av 

evakueringssenter. Plan for pårørendesenter bør inngå. 

• Industriulykke, Brann med sterk vind og Vold med våpen i Trænafestivalen bør være 

scenarier for øvelser sammen med redningsetater og lokale aktører. 

• Ta initiativ til felles beredskapsøvelse for kommunene Værøy, Røst og Træna med søknad om 

prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland. 

Kommunens egenberedskap 

• Undersøke om tilstrekkelig egenberedskap er på plass(kommunen som leverandør av 

tjenester og produkter og plan for opplæring av egne ansatte i krisehåndtering) 

• Gjennomføre en nærmere vurdering av konsekvensene av et langvarig brudd i 

energiforsyningen. Samarbeide med Nordlandsnett for å finne de beste løsningene m.h.t. 

prioriterte abonnenter. Kommunens nødstrømsforsyning vurderes m.h.t. eventuelle 

udekkede behov, planer for test og vedlikehold og avtaler for etterfylling av drivstoff. 

• Gi kriseledelsen en terminal for nødkommunikasjon, søke om prioritet på utvalgte 

mobiltelefoner i mobilnettet og anskaffe alternativ sambandsløsning ved svikt i vanlig 

kommunikasjon. 

• Ta i bruk DSB – CIM, web-basert krisehåndteringssystem 

• Lage til en beredskapskoffert for kommunens kriseledelse som blant annet inneholder 

planverket i papirform. 
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