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Formål
Formålet med ROS-analysen er å vurdere risikoen for uønskede hendelser på Indre kai i
Haugesund, relatert spesifikt til helse, miljø og materielle verdier. Risiko vurderes både
generelt, og med tanke på større arrangementer på området (Sildajazz, Havnedagene,
Ironman, Hårfagrerittet, Haugesund Båtmesse, osv.) Analysen er av en generell art, og kan
brukes som et hjelpemiddel for arrangørers egne risikovurderinger.

Omfang
ROS-analysen gjelder for kommunale arealer på indre kai, fra Kyvik-kaien i nord, til Lille
Maritim i sør; fra 1,5 meter innenfor kaikanten, til bygningsmassen i bakkant av kaien.
Tverrgatene og passasjer vil fungere som rømningsveier bort fra kaiområdet. Se vedlagt kart
for omfang. Resterende 1,5 meter av kaien mot sundet, og aktiviteter på vannet er dekket av
en egen ROS-analyse utarbeidet av Karmsund Interkommunale Havnevesen (KIH), som er
havneansvarlig for Indre kai.
Generelle utfordringer dekkes i stor grad av etablerte rutiner hos de forskjellige myndighetsinstanser. Risiko for brann er kartlagt av brannvesenet; brann omtales derfor i liten grad i
denne analysen. Befaring på området har avdekket noen problemstillinger som følges opp av
teknisk drift. Hovedtyngden av tiltakene som omtales er knyttet til arrangementer av en viss
størrelse og utfordringer som oppstår ved aktiviteter i tilknytting til disse.
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Involverte parter
-

(se også vedlegget «kommunikasjonsplan»)

Det er mange involverte parter når man kartlegger sikkerheten for et område og aktivitetene
som foregår der. Privatpersoner, organisasjoner, firmaer og myndigheter har alle sin rolle i
arbeidet med å sikre at mennesker, flora, fauna og materielle verdier ikke tar skade av disse
aktivitetene.

Offentlige instanser som forvalter lovverk som omhandler
arrangementer:









Politiet - arrangementer på offentlig sted, og på ikke-offentlig sted hvor arrangementet
er allment tilgjengelig og av en art eller størrelse som tilsier at politioppsyn er
påkrevd, skal i henhold til kapittel 8 i politivedtekt for Haugesund kommune omsøkes
hos Politiet.
Brannvesenet - skal informeres ved større arrangementer, i henhold til veileder som
er publisert på brannvesenets hjemmeside.
Helse Fonna HF – medisinsk beredskap.
Haugesund kommune – omsøkes ved bruk av offentlige arealer og for skjenkebevilling.
Statens vegvesen – forvalter fylkes-, riks- og europaveger, og regulerer arealer som
grenser til disse.
Mattilsynet – skal varsles ved matsalg.
Arbeidstilsynet – tilsynsmyndighet ved arbeidsforhold, inkludert krav til verneutstyr og
risikovurdering av arbeid.

Andre involverte parter





Næringsvirksomhet: Skal ha rutiner for sikkerhet for egne ansatte og publikum.
Publikum: Kan bidra til reduksjon av risiko dersom de er informert om farer (skilting,
informasjonsmateriell, personlig veiledning fra arrangør på stedet osv.).
Renovasjon.
Frivillige organisasjoner (Røde kors, Norsk folkehjelp osv.).

Sikkerhet ved arrangementer
Ved planlegging av større arrangementer anbefales «Veileder for sikkerhet ved store
arrangementer», utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Arrangører av
mindre festivaler o.a. kan tenkes å se denne som unødvendig omfattende; uerfarne
arrangører advares mot å undervurdere omfanget av organiseringen som trengs for selv et
middels stort arrangement. Følgende sentrale poenger bør uansett være en del av
planleggingen av arrangementet:



Brannvesenet og politiet skal kontaktes, og disse vil gi tilbakemelding om hvilke krav
som stilles til det aktuelle arrangementet.
Arrangører bør avholde møte hvor sikkerhet er tema og potensielle uønskede
hendelser kartlegges. Det bør være deltakere på møtet som har erfaring fra lignende
arrangementer og kjennskap til aktuell lovgivning og risikovurdering, eventuelt bør en
konsultere noen med de erfaringer som arrangøren selv ikke besitter.
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En beredskapsplan bør utarbeides for å kunne håndtere uønskede hendelser, når
disse måtte oppstå. Tydelig ansvarsfordeling og en plan for kommunikasjon med
nødetater og andre involverte er gode hjelpemidler.
Publikumsprofil må vurderes; barn, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse
har forskjellige behov for tilrettelegging.
Arrangørens organisasjon bør være rustet for det uforutsette. Antall frivillige/ansatte
og omfang av opplæring av disse bør ikke dimensjoneres med tanke på et
arrangement hvor alt går på skinner.
Midlertidige konstruksjoner (scener, tribuner, telt o.a.) som oppføres av innleid
leverandør medfører et byggherreansvar for arrangøren, i henhold til Byggherreforskriften; det er viktig at arrangøren er bevisst ansvaret en påtar seg.

Metode for gradering av risiko
Definisjoner og begreper
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø,
økonomiske verdier.
Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og
konsekvensene av uønskede hendelser.
Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne
antas å forekomme. Arbeidsgruppen har vurdert hyppighet etter en frekvenstabell.
Begrep
Lite sannsynlig
Noe sannsynlig
Sannsynlig
Svært sannsynlig

Verdi
1
3
5
7

Intervall
Mindre enn en gang hvert 50. år
En gang hvert 50. år
En gang hvert 10. år
En gang i året eller oftere

Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse. Det er i
denne analysen valgt å vektlegge konsekvens i større grad enn sannsynlighet. Dette er
begrunnet med at hendelser som inntreffer må håndteres uansett hvor sannsynlig det på
forhånd var at hendelsen skulle inntreffe.
Begrep
Ubetydelig

Verdi
2

Liv og helse
Få og små
personskader

Miljø
Ubetydelig miljøskade

Materielle verdier
Skader for inntil kr. 500
000

En viss fare

4

Miljøskader som krever
mindre tiltak

Skader for inntil
5 millioner kroner

Alvorlig

6

Miljøskader som krever
større tiltak

Skader for inntil
50 millioner kroner

Kritisk

8

10

Omfattende og
alvorlige skader på
miljøet
Omfattende og
uopprettelige skader på
miljøet

Skader for inntil
100 millioner kroner

Katastrofalt

Alvorlig personskade,
dødsfall kan
forekomme
Inntil 4 døde, inntil 10
alvorlig skadde eller
syke
Inntil 10 døde, inntil 20
alvorlig skadde eller
syke
Over 10 døde over 20
alvorlig skadde eller
syke
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Skader for over 100
millioner kroner

Forebyggende tiltak er tiltak som er gjort på forhånd av en hendelse for å redusere
sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe. Avbøtende tiltak er tiltak som er gjort på
forhånd for å redusere konsekvensen av at en hendelse skal inntreffe.
Ikke alle hendelser kan effektivt forebygges og for slike hendelser vil fokuset være på å
kunne håndtere hendelsen på en slik måte at skadeomfanget begrenses.

Risikomatrise og vurderingsgrunnlag
Utgangspunktet for risikovurderingen er en tradisjonell matrise der risiko er produktet av
sannsynlighet og konsekvens. Utover dette er det benyttet en matrise utvidet med større
hensyn til konsekvens enn sannsynlighet, samt en tyngre vekting for liv og helse enn miljø og
materielle verdier.
Dette er sammenfattet i en tabell som beregner en matematisk verdi, risikotall, som gir en
indikasjon på grad av risiko for den enkelte hendelse.
Disse risikotallene grupperes så innen akseptkriteriene (se nedenfor) for normal risiko,
betydelig risiko og uakseptabel risiko.

Vekting av kriteriene
For å synliggjøre i risikovurderingen at trusler mot liv og helse er av større betydning enn
trusler mot miljø og materielle verdier, er det lagt inn ulike vekttall for de ulike kategoriene.
Vektingen er lagt inn som et metodisk verktøy for å gi økt prioritet til trusler mot liv og helse,
relativt til miljøet og materielle verdier.
Kategori
Liv og helse
Miljø
Materielle verdier

Vekt
1,70
1,20
1,00

Akseptkriterier
Akseptkriteriene indikerer i denne analysen den endelige kategoriseringen av risiko, der
risiko delt inn i tre kategorier; normal risiko, betydelig risiko og uakseptabel risiko.
Normal risiko regnes som et risikonivå som er dagligdags i samfunnet. Forebyggende tiltak
kan vurderes dersom dette er hensiktsmessig.
Betydelig risiko tilsier at forebyggende tiltak bør vurderes.
Uakseptabel risiko innebærer at tiltak må iverksettes for å sikre at sannsynligheten reduseres
til et akseptabelt nivå.

Konklusjon med anbefalte tiltak og fokusområder
Det er som tidligere nevnt primært ved arrangementer en har nytte av å vurdere risikoen for
uønskede hendelser, da mange folk samlet på ett sted innebærer en høynet risiko for
hendelser; hverdagsrisiko håndteres generelt sett godt av den offentlige forvaltning. Denne
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risikoanalysen baserer seg på erfaringer fra ansatte i Haugesund kommune, og man har sett
til Sildajazzen og Stavanger kommune for eksisterende planer av god kvalitet.
I ROS-analysen er det 8 hendelser som havner i kategorien «Betydelig risiko»: Midlertidige
konstruksjoner, Trafikkuhell, Person faller i sjøen, Blokkering av utrykningskorridorer,
brannhydranter og -kummer, Fall fra høyde, Vold, Forsøpling og Akutt forurensning.














For «Fall fra høyde» iverksettes tiltak fra kommunens side for de fareområdene som
er avdekket ved befaring. Arrangører må ha fokus på sikring ved arbeid i høyden og
ved å sikre mot at publikum har mulighet til å klatre på festivalområdet (barn og
berusede).
I forhold til å begrense faren for «vold» og uønskede hendelser generelt er
bemanning et sentralt poeng. Arrangører bør ha bemanning nok til å møte uforutsette
hendelser. Blant mannskapet bør det være kyndige folk i sanitetsberedskap for å
kunne håndtere situasjoner i påvente av profesjonelt helsepersonell.
«Midlertidige konstruksjoner» i form av scener og tribuner har potensiale til å gjøre
stor skade på publikum ved svikt. Det er lovpålagt for arrangører som bestiller
midlertidige konstruksjoner oppført å ha kontroll med oppføringen i henhold til krav i
byggherreforskriften.
«Blokkering av utrykningskorridor, brannhydrant og -kummer» skal forhindres
gjennom godkjenning av planløsning fra brannvesenet. Skilt blir ofte oversett og man
kan med fordel vurdere å sette opp lette fysiske hinder som det er mulig å kjøre over
ved utrykning (f.eks. bukk)
«Person som faller i sjøen» er en problemstilling som delvis overlapper med ROSanalysen utarbeidet av Karmsund Havnevesen, med fokus på kaikant og sjøen. I
denne stilles spørsmål ved sikkerheten ved overbefolket kai; det eneste
arrangementet som samler en stor nok folkemengde til at dette skulle kunne bli et
problem er Sildajazzen, hvor det dannes en naturlig barriere i form av telt og benker
et stykke innenfor kaikanten. Det vurderes som lite sannsynlig at det skal oppstå
trengsel i bakkant av denne barrieren i en grad som tilsier at det er behov for tiltak.
Samtidig er plassen bak og i ly av teltene en plass som berusede personer fort kan
finne hensiktsmessig til å urinere dersom det er dårlig tilrettelagt med toalettfasiliteter
på festivalområdet og det er uaktuelt å benytte fasilitetene på utesteder. - Arrangører
må sikre at installasjoner og fortøyde båter ikke blokkerer for redningsstigene på
kaikanten. Videre må det sikres tilstrekkelig belysning og kontroll med redningsbøyer.
Tiltak for å hindre «Trafikkuhell» koordineres med politiet og kommunen. Midlertidig
forbudsskilting for innkjøring og parkering vedtas av politiet og utføres av kommunen.
Skilting kan oversees og bør suppleres med fysiske stengsler hvor dette måtte passe.
Kjøring på avgrenset område for vareleveranser og renovasjon bør eskorteres.
Sikring av arbeid som utføres i og ved trafikkarealer skal vurderes i samråd med
veimyndighet.
«Forsøpling» er eneste hendelse hvor størst risiko ikke er relatert til liv og helse, og
som ikke først og fremst knyttes til større arrangementer. Det har i flere omganger
blitt ryddet av frivillige dykkere i Smedasundet, og mens det er hentet opp 15 tonn
avfall, regner en med at det kan være så mye som 40 tonn igjen. Det bør iverksettes
tiltak for å opplyse om konsekvensene av slik forsøpling, og invitere med de som har
boliger og driver næringsvirksomhet langs sundet, samt båtfolket, til å bidra til å endre
denne ukulturen.
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«Akutt forurensning» kan inntreffe i form av utslipp fra nøds-overløp. Ved store
nedbørsmengder kan man oppleve sprengt kapasitet i pumper i avløpsnettet. Dersom
utslipp forekommer utenfor perioder med mye nedbør bør man varsle kommunen,
som kan kontrollere for tekniske problemer.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Risikotabell
Tiltaksplan
Kommunikasjonsplan
Kart med omfangsavgrensning
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