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Alarmen går lørdag 21. mai 2005:

11:40: Varsel fra Sykehuset Østfold Fredrikstad til 

Smittevernvakta ved Nasjonalt folkehelseinstitutt

13:40: Smittevernlegene i Fredrikstad og Sarpsborg er informert

16:50: Pressemelding fra kommunene

17:00: Alle kjøletårneiere er informert, 

og de fleste har stengt sine anlegg

17:00: Smittevernlegene starter intervjuer

19:10: Utbruddsmøte ved Folkehelseinstituttet

20:00: Forslag til opplegg og intervjuskjema sendt 

smittevernlegene; møte avtales neste morgen

Søndag 22. mai tilbyr Geodata AS v/Tore Jensen bruk av GIS
i arbeidet, og begynner allerede samme dag med innlasting av data.

Mandag 23. mai er Geodataavdelingen i Fredrikstad kommune
med i arbeidet, og jobber i teamet med innlegging av 
pasientdata og kjøring av spredningsmodeller.



Legionellautbruddet
Pasientenes bosted
Pasientenes bevegelser i aktuelle perioder
Kjøletårnenes plassering
Kjøletårnenes spredningsområder per dag

Radius av ulik lengde
Soner, basert på meteorologisk 
modellering av aerosolspredning

Antall beboere i alle deler av kartet



Tiden etter utbruddet
• Mye ros for GIS-arbeidet
• Mye omtale i medier
• Etterspurte forelesere om hendelsen

Men så:
• Interessen dabber av, og bruk av GIS i beredskapsarbeidet er like langt

• Vi på Geomatikk prøver å påvirke beredskapsavdelingen
• Først i 2008 skjer det noe:



Vi fikk være med på «Kemiraøvelsen!



Bærbar beredskaps pc
• Bruk av GIS imponerer politikere og beredskapsledelsen
• Resultatet er anskaffelse av bærbar pc

• ArcGIS-desktop
• Ferdige analyser
• Kopi av kartbasen

• Pc’n blir brukt i perioden 2008 – 2011 både til øvelse, en gasslekkasje og en 
skogbrann.



1. Berørte objekter innenfor et område (adressepunkt/bygningstype/bedrifter) 
2. Antall adresser/fastboende/bedrifter/arbeidstakere som befinner seg innenfor 
området. 
3. Tetthet av fastboende og arbeidstakere 
4. Potensielle evakueringspunkt utenfor evakueringssonen 
5. Sperreposter langs evakueringssonen fordelt på type vei, samt rundt en indre 
risikosone 
6. Omkjøringsveier 
7. GSM basestasjoner med dekning innenfor evakueringssonen 
8. Evakueringsplan for adressene innenfor evakueringssonen til nærmeste evakuerings 
sted 
9. Enkel simulering av spredning fra et punkt, gitt vindretning/vindhastighet/tid fra 
utslippstidspunkt 
10. Nærmeste sykehus, raskeste rute 
11. Nærmeste luftambulanse (i luftlinje) 
12. Navn på grunnkretser som er eksponert 
13. Antall barn/eldre innenfor eksponerte grunnkretser 
14. Antall bedrifter/ansatte innenfor eksponerte grunnkretser 
15. Hvor utslipp til bakken vil drenere langs bakken (”raindrop”-analyse) 

Ferdige analyser



DSB-CIM og SP360

• I 2010 får kommunene tilgang til DSB-SIM gjennom fylkesmennene
• Ønsket om at alle skulle ha tilgang til samme kart
• Sammen med Horten kommune er Fredrikstad med å utvikle SP360 

sammen med Geodata AS
• Tar i bruk SP360
• Gjør analyser på ArcGIS Desktop ved siden av.
• Den bærbare pc’n er faset ut. (kanskje ikke så lurt)



Kommunens beredskapsledelse
• Fram til 2013 har kommunen i «navnet» en beredskapsleder.
• Våren 2013 kommer det på plass beredskapsleder i 100% stilling.
• Gjennom året innledes et samarbeide med Sarpsborg og Hvaler
• Det gjennomføres overordnet ROS for Nedre Glomma

Ulike faggrupper for gjennomføring av analysene.
• Det utarbeides beredskapsplaner for de 3 kommunene etter samme mal
• Resultatet er:



Et dokument på 76 sider
• Nedre Glomma helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014
• Rapporten inneholder:

Arbeidsmetode
Planlegging og oppstart
Forutsetninger og avgrensinger
Beskrivelse av analyseobjekt
Hendelser 

20.06.2014
• Vedtatt av Bystyret i Fredrikstad 19.06.2014 



Vurdere Forebygge Planlegge Håndtere Normalisere

� ROS-analyse

� Verdier

� Trusler

� Lovkrav

� Støtte

� Bidra

� Tiltak som 

kommer fra 

ROS-analysen

� Beredskapsplan

� Opplæring

� Øvelser

� Evaluere

� Revidere

� Varsle

� Mobilisere

� Vurdere

� Lede

� Håndtere

� Skadebegrense

� Informere

� Dokumentere

� Skadeoppretting

� Overgang til 

normal drift

� Informere

� Evaluere

� Lære

� Rapportere

Hva som forventes av ledere på ALLE nivå
innen samfunnssikkerhet og beredskap

Uønsket
hendelse

Wibe/Bøklepp 2014



Kommunens nye overordnede 
beredskapsorganisasjon



K-2 Situasjon 
K-2 deltar i planleggingsarbeidet og samarbeider nært med K-3, som er 
krisestabens sentrale planleggingsfunksjon. K-2 samarbeider med K-5 
om å innhente informasjon gjennom medieovervåkning.

Hovedansvarsområder
Situasjonsinnhenting.
Analyse.
Koordinering av liaisoner.
Evakuerte og pårørende.

Virksomhetsleder Geomatikk har fått rollen som K2, med to GIS-
medarbeidere som assistenter!

K2’s oppgaver



5.1 . Akutt forurensing. 
5.2 . Atomhendelse. 
5.3 . Bruk av dødelig vold. 
5.4 . Dambrudd i Sarpefossen. 
5.5 . Ekstremvær. 
5.6 . Flom i vassdrag. 
5.7 . Gisseltaking. 
5.8 . Influensapandemi. 
5.9 . Kompromittering av skjermingsverdig informasjon. 
5.10 . Legionellautbrudd. 
5.11 . Manglende tilgang / rasjonering av livsnødvendigheter. 
5.12 . Redusert sykehusberedskap. 
5.13 . Skipsulykke. 
5.14 . Skogbrann. 
5.15 . Skred. 
5.16 . Storulykke. 
5.17 . Større brann i bebyggelse eller institusjon. 
5.18 . Større industriulykke. 
5.19 . Svikt i avløpshåndtering. 
5.20 . Svikt i EKOM systemer. 
5.21 . Svikt i kommunale beredskapsfunksjoner og kriseledelse. 
5.22 . Svikt i transportsektoren. 
5.23 . Svikt i vannforsyning. 
5.24 . Terrorhandling. 
5.25 . Trussel om vold. 
5.26 . Tunnelulykke. 
5.27 . Utbrudd av alvorlig dyresykdom. 
5.28 . Utbrudd av andre smittsomme sykdommer. 
5.29 . Utfall eller rasjonering av kraftforsyning. 

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) 2014



Veien videre
• Gjennomgå de 29 ros analysene og legge til rette data
• Få på plass en kartløsning som gir muligheter for bruk av både sentrale og 

lokale datasett
• En kartløsning med analysemuligheter
• En kartløsning som kan deles på kryss av plattformer
• Feltløsning for innhenting av data både for å bygge opp datasett, og under selve 

hendelsen.
• Mulighet for brukerinnlogging
• «back-up»-løsning som kan fungere ved langvarig strømavbrudd (den gamle 

beredskaps-pc’n?) 
• Ønsker en liste over datasett som må være tilgjengelige i en beredskapsløsning 

(DSB på banen)
• Så må vi øve sammen med hele beredskapsorganisasjonen!
• Grenseøvelsen 2014



Begrensninger

• Beredskapsleder har ikke budsjett til å gjennomføre øvelser og analyser!!!
• Innsatsen med GIS i beredskapsarbeidet må gjennomføres uten 

budsjettrammer
• Vi vil nå innarbeide k2 funksjonen i virksomhetsplanen for geomatikk som 

en «ubetalt» oppgave.
• GIS i beredskapsarbeidet er personavhengig, og en tålmodighetsprøve.

HVA KAN VI I GIS-MILJØET GJØRE FOR 
Å DRA HVERANDRE VIDERE?



SPØRSMÅL?


