SAMMENDRAG

EVAKUERINGSPLAN
ØKSNES KOMMUNE
VEDTATT AV ADMINISTRASJONSSJEF: 27.04.20
DATO FOR REVISJON:

Evakueringsplanen skal være et verktøy
slik at kommunen og nødetater er best
mulig forberedt på å håndtere en akutt
uønsket hendelse, som medfører
evakuering av flere personer og for å
redusere risikoen for at personer blir
skadde eller dør. Det er en plan for
evakuering av personer fra et
skadeområde eller et utsatt område i
kommunen til et annet område i eller
utenfor kommunen.
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1.0 Innledning
Overordnet evakueringsplan er en kommuneomfattende temaplan for evakuering. Planen skal
være en instruks for detaljert beredskapsplanlegging og beredskapsforberedelser i Øksnes
kommune. Det fremgår av sivilbeskyttelsesloven og lov om helsemessig og sosial beredskap
at kommunene skal ha gjeldende beredskapsplaner, herunder plan for evakuering.
Planen skal samordne og avklare ansvar, roller og oppgaver mellom ulike organisatoriske nivå
og virksomheter i evakueringssituasjoner. Planen tar utgangspunkt i to av ulykkes scenariene
beskrevet i overordnet ROS-analyse for Øksnes kommune, og beskriver hvilken beredskap vi
har tilgjengelig i slike situasjoner. Scenariene er valgt ut ifra geografisk plassering og
overførbarhet til andre ulykker som vil kreve evakuering, og tenkes skal kunne dekke alle
hendelser i kommunen.

1.1 Arbeidsgruppe for evakueringsplanen
Evakueringsplanen har blitt utarbeidet av en sammensatt arbeidsgruppe bestående av
enhetsleder helse Birgit Flåten, enhetsleder teknisk Bengt Stian Nilsen, beredskapskoordinator
May-Britt Helgesen, brannsjef Ken-Ivan Reinholdtsen og arealplanlegger Nina Myrland.

1.2 Fire hovedprinsipper for beredskapsarbeid
Beredskapsarbeid bygger på fire hovedprinsipper. Disse prinsippene vil også være gjeldende
for alle hendelser som fordrer evakuering.
1. Ansvarsprinsippet:
Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også
ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære
hendelser på området.
2. Likhetsprinsippet:
Den organisasjon man operer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig
lik den organisasjon man har til daglig.
3. Nærhetsprinsippet:
Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.
4. Samvirkeprinsippet:
Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig
samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging,
beredskap og krisehåndtering.

2.0 Evakuering og innkvartering av evakuerte
Hendelse

Ras, flom, skred, ekstreme værsituasjoner, brann, radioaktivt nedfall,
2

Konsekvenser
Forberedelser
Tiltak

eksplosjonsfare, kjemikalieulykke, skipsforlis, store forurensninger,
kommunikasjonssvikt, pandemi, strømbrudd, eller andre hendelser som gjør
det nødvendig å evakuere mennesker og eventuelt dyr fra avgrensede
områder i kommunen.
De evakuerte må skaffes innkvartering, forpleining, helsehjelp, medisiner og
annen støtte og de må bistås i tilbakeføring til normalsituasjon.
Vedlikeholde beredskapen, kriseplaner, varslingslister osv.
Evakueringsledelsen og de ansvarlige for innkvartering må gjøre seg kjent
med planverket.
Ansvar for Evakuering:
 Politiet er ansvarlig for å beslutte, iverksette og lede
evakueringsarbeidet i samarbeid med kriseledelsen.
 Kriseledelsen er ansvarlig for å koordinere ressurser og
innkvartering i samarbeid med politiet.
 Mannskap til evakuering blir innkalt fra brannvesenet,
Sivilforsvaret, forsvaret og frivillige organisasjoner (Røde Kors
m.fl.). I akuttsituasjoner vil skadelederen kunne benytte
ressurspersoner blant de som skal evakueres.
Evakueringsledelsen er:
 Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg.
 Kommunalsjef for teknisk
 Enhetsleder teknisk
 Brannsjef
Evakueringsledelsen må:
 Suppleres med relevante fagpersoner/avdelingsledere
 Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem bor hvor osv.)
 Informere de som skal evakueres om hva de skal ta med seg osv.
 Skaffe egnet transport
 Sørge for et mottaksapparat tar seg av innkvartering, forpleining osv.
 Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje
direkte.
 Registrere hvem som er innkvartert hvor, hvem flytter på egen hånd
osv.
 Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskap
 Hjelpe til med å behandle fysisk og psykisk skadde personer
 Samarbeide med lokal redningssentral (LRS)/skadestedsleder
 Varsle kommunens psykososiale kriseteam.
 Gi informasjon til de evakuerte, andre innbyggere, presse osv. i
samråd med kriseledelsen og politiet.
Ansvar for innkvartering (kommunalsjef helse og sosial og enhetsleder
teknisk):
Ansvarlig leder for innkvartering, enten det gjelder evakuerte fra egen
kommune eller utenfra, er kommunalsjef for helse, sosial og omsorg som
knytter til seg ledere og fagfolk som er relevant for ulykkeshendelsen.
Innkvarteringsledelsen må:
 Skaffe innkvartering.
 Om mulig skaffe innkvartering hos private og pårørende
 Registrere hvem som innkvarteres hvor.
 Sørge for forpleining, klær og annen nødvendig støtte/omsorg
 Sørge for at de evakuerte får mulighet til å varsle pårørende.

2.1 Aktuelle arbeidsoppgaver og rollefordeling under evakuering
Den som har ansvar og nærhet til området/sektoren til vanlig, har ansvar for innkalling av mannskap.
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Ansvarlig
Kommunalsjef for
helse, sosial og
omsorg.

Kommunalsjef for
helse, sosial og
omsorg.

Kommunalsjef for
helse, sosial og
omsorg

Oppgaver
 Bestemme hvilke(t)
sted(er) som skal brukes
til innkvartering i
samråd med enhetsleder
teknisk.
 Registrere alle på eget
skjema
 Lose de registrerte til
avsatte rom
 Veilede evakuerte og
styre dem til rett sted
 Registrere alle som
forlater
mottakssentralen(e).
 Myndighet til å
bestemme om noen kan
forlate område og gir
beskjed til den som
registrerer ut.
 Ivareta evakuerte som
har behov for bistand og
omsorg knyttet til
hendelser de ulike
evakuerte har vært
gjennom.
 Leder for bistand og
omsorg kan få delegert
myndighet til å rekvirere
ekstern bistand ved
behov




Kommunalsjef for
helse, sosial og
omsorg.




Brannsjef




Roller
Innregistrering
2 personer

Utregistrering
1 person

Merknader
Det er av stor
betydning at
evakuerte blir nøye
kategorisert og
henvist til riktig
sted.
Sammenblanding av
evakuerte skaper
uro.
Samhandling med
Røde kors.
Viktig logistikk for
evakueringsledelsen.
Samhandling med
Røde kors.

Bistand og
omsorg.
3-6 personer

Fortløpende gi
evakueringsledelsen
status for evakuerte.
Sørge for å være
tidlig ute med behov
for ytterligere
ressurser. Raskt
orientere og
informere
innregistrering om
det viser seg at feil
innregistrering har
skjedd.

Sørge for
kommunikasjon mellom
evakuerte og for
eksempel pårørende
Bistå evakuerte med å få
kontakt med sine
pårørende.
Holde oppsyn med at det
er ro og orden inne i
mottakssentralen.
Ordensvakt kan få
delegert myndighet til å
tilkalle politi, ved behov.

Kommunikasjon
1 person

Sørge for ro og orden
ute.
Sørge for at uvedkomne
ikke kommer inn i
lokalene

Ordensvakter
utenfor
mottakssentral

Ha oppmerksomhet
rettet mot alle
kategorier
evakuerte. Gi
fortløpende
informasjon begge
veier.
Det er viktig at
ordensgruppa holder
god kontakt med
innregistrering og
utregistrering slik at
kategorier evakuerte
blir plassert riktig på
mottaket
Henvise presse til
Politi/LRS og
kriseledelse.

Ordensvakt inne
1-4 personer

1 – 2 personer
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Enhetsleder teknisk







Kommunalsjef
teknisk





Tilrettelegge lokalene
som skal brukes.
Kartlegge behov for
ressurser utenfra: mat,
transport m.m.
Delegasjon for
myndighet til slike
oppgaver.
Ordne registreringsplass
for inn og utregistrering.
Innhente informasjon
om det berørte området
Observere under hele
evakueringen
Loggføre alle formelle
henvendelser og
avgjørelser/beslutninger
Skaffe nødvending
transport.

Tilrettelegger av
lokaler og
ressurser for
øvrig.
2 personer
Inn og ut

Observatør
1 person

Loggfører
1 person
1 reserve

Det er viktig at den
digitale
infrastrukturen
fungerer.
Evakueringsledelsen
bør disponere et
kontor som er
avskjermet, men
sentralt beliggende i
mottakssentralen(e).

Gi
evakueringsledelsen
råd under
evakueringen som
overleveres til
ledelsen.
Viktig
dokumentasjon på
alle hendelser.
Loggen er også
viktig for
evaluering. CIM
benyttes som
verktøy for
loggføring.

3.0 Scenarier
For å være best mulig forberedt på å handle når uønskede hendelser skjer, er det utarbeidet to
ulike scenarier som beskriver utfordringer dersom det skulle hende.

3.1 Scenario 1 – Brann på Myreheimen
I kommunen er det to sykehjem, et på Myre (26-30 beboere) og et i Alsvåg (22
beboere) ca. 10 km unna. Myreheimen inneholder en del funksjoner, hvor
sannsynligheten for brann kan være stor og konsekvensene av brann får
samfunnsmessige følger.
Myreheimen har i tillegg en korridor (med branndører) til Lyngveien Dagsenter
med 8 brukere, 6 omsorgsboliger. Myreheimen har kjøkken som leverer mat til
ca. 40 hjemmeboende brukere.
Det er også en korridor til Øksnes helsesenter hvor hele legetjenesten/lokal legevakt,
helsestasjon og NAV er lokalisert.
I kjelleren er det kontorer for ansatte innenfor psykisk helse og rus, ergoterapeut og
kommunal fysioterapeut.
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Det er utleie av lokaler til Øksnes Kystlag og utleie av lokaler/selskapslokaler til
LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke).
3.1.1 Oversikt ved brann på Myreheimen:

Berørte parter

Varsling

Transport

-

Beboere, ansatte, pårørende Myreheimen

-

Nødetatene

-

LRS

-

Kriseledelsen

-

Brannkorps

-

Eiendom

-

Adm. Helse, sosial og omsorg

-

Ansatte helse, sosial og omsorg

-

Kjøkkenpersonale

-

Rehabilitering som har kontor U.etg.
Myreheimen

-

Psykisk helse og rus som har kontor i u.etg.
Myreheimen

-

Helsesenter – legetjenesten, helsestasjon og
NAV

-

Lyngveien omsorgsboliger (6 boliger)

-

Lyngveien dagsenter

-

LHL u.etg.

-

Frivillige/leietakere i bygget, eks. LHL og
Kystlaget.

-

Omsorg har mulighet for varsling av de fleste i
helse og omsorg via Min Vakt så fremt det er
internettilgang. Det kan lages en
standardmelding.

-

Det bør utarbeides enhetsvise instrukser for
varslingsrutiner. Eks. Myreheimen,
Alsvågheimen, Hjemmebaserte tjenester.
Avdelingsleder eller noen dedikerte personer
ansvarlig som har administrative rettigheter.

-

Varsling via Mobiltelefon/telefoni

-

Drosjer som tar rullestolpasienter
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Innkvartering

-

Busser

-

Kommunale biler. Eks. eiendom sin varebil
som kan transportere senger.

-

Kommunale biler. Hjemmetjenesten har
mange.

-

Pasienttransport/hvite bårebiler som disponeres
av Nordlandssykehuset/pasientreiser.

Fagfolk som kjenner pasientene, må avgjøre hvem
som innkvarteres hvor. Liste føres over hvem som
plasseres hvor. Steder:
- Alsvågheimen sykehjem
- Pårørendes hjem
- Brukernes hjem
- Elvelund 1 og 2 (fra 2022)
- Myre Kysthotell
- Nabokommuner
- Skoler

Oppsamlingsplass

-

Utenfor hovedinngangene i byggene.

Tilfluktsrom

-

Finnes kun på helsesenter

Nøkkelpersoner

De som har ansvar til vanlig i organisasjonen, har
også ansvar ved kriser.

Utstyr

-

Brannlaken finnes i alle sengene på
institusjonene – eks. Myreheimen.
Brannlakenet er som en båre og sklie.

Mottak

-

Varsle. Eks. Alsvågheimen og Elvelund at det
kommer x antall personer.

-

Oppholdsrom Alsvågheimen og Elvelund kan
benyttes

-

Ansatte som kjenner mottaksbygget må være
på plass.

Kriseledelsen

-

Må suppleres med relevante ledere som
kjenner tjenestene, eks. ledere/fagansvarlige
hjemmebaserte tjenester.

Forpleining

-

Mat: kjøkken Alsvågheimen

-

Losji: Alsvågheimen og Elvelund

-

Medisiner: Alsvågheimen og Øksnes apotek.
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3.2 Scenario 2 – Lekkasje av amoniakkgass. Tank på bedriften Gunnar Klo AS.
Gunnar Klo er en stor fiskeribedrift med mange personer i arbeid. Ved bedriften er
det ammoniakkanlegg som brukes til innfrysning av fisk. Ved lekkasje på anlegget
er det meget stor fare for liv og helse. Denne må vurderes nærmere.
3.2.1 Oversikt ved lekkasje av amoniakkgass hos Gunnar Klo AS.

Berørte parter

Varsling

Transport

Innkvartering









Innbyggere Myre og Sommarøy
Myre skole og Myre bedriftsbarnehage
Myre taxi
Bussholdeplass
Brannstasjon
Ansatte i Rådhuset
Beboere på institusjoner og omsorgsboliger som (Ligger
rett i utkanten av evakueringsområdet)
o Myreheimen
o Lyngveien
o Elvelund
 Helsesenter – legetjenesten, helsestasjon og NAV
 Nødetatene
 LRS
 Kriseledelsen
 Brannkorps
 Adm. helse, sosial og omsorg
 Ansatte helse, sosial og omsorg
 Psykisk helse og rus som har kontor i
u. etg. Myreheimen
 Varsling via Mobiltelefon/telefoni








Varsling24

SMS
Dør til dør varsling
Private biler
Drosjer
Busser
Pasienttransport/hvite bårebiler som disponeres av
Nordlandssykehuset/Pasientreiser
 Varebiler

Øksneshallen
Alsvågheimen sykehjem
Pårørendes hjem
Brukernes hjem
Myre hotell
Nabokommuner
Skolebygninger (Alsvåg, Sommarøy, Strengelvåg
og Myre)
 Barnehager
 Grendehus
 Samfunnshus
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Oppsamlingsplass
Nøkkelpersoner

Utstyr
Mottak
Kriseledelsen

Forpleining




Toftenes sjøhuscamping
Øksneshallen












Helsepersonell
Brannvesen
Politi
Røde kors
Kriseledelsen
Kommunalt ansatte generelt
Bårer og senger til pasienter som ikke kan gå selv.
Sengeklær
Klær
Det må opprettes et mottakssenter for hvert bygg som
benyttes der personer har ansvar for å registrere personer
som er mottatt.
 Må etablere seg i bygg der man normalt ikke er rigget.
o Alternativ lokasjon kan være Øksneshallen
o Myre hotell
o Sommarøy skolebygg

Mat
o Kjøkken Alsvågheimen
o Myre hotell
o Leveranse av mat fra andre kommuner
 Medisiner
o Alsvågheimen og Øksnes Apotek

3.2 Hovedfaser ved evakuering
Når det oppstår en uønsket hendelse som krever evakuering, kan selve evakueringsprosessen
deles inn i tre ulike faser: akuttfasen, forpleiningsfasen og oppfølgingsfasen.
Akuttfasen er den første fasen. Dette gjelder tidsrommet fra den uønskede hendelsen oppstår
til alle berørte parter er evakuert.
Politiet har det totale ansvaret for akuttfasen og iverksetter tiltak som sikrer at skader på liv og
helse, miljø og materielle verdier ikke oppstår. Politiet samhandler med de andre nødetatene –
helse og brann – under evakueringen. Akuttfasen vil vare inntil politiet har kontroll over
brann – og eksplosjonsfaren.
Forpleiningsfasen kan sies å være det tidsrommet fra de evakuerte har ankommet
evakueringssted til de kan flytte hjem igjen.
Øksnes kommune har ansvaret for at alle evakuerte og pårørende blir fulgt opp på en
tilfredsstillende måte både med tanke på tak over hodet, omsorg, forpleining og informasjon.
Oppfølgingsfasen er tiden fra de evakuerte flytter hjem igjen.
Når evakuerte og pårørende kan flytte hjem igjen, vil Øksnes kommune stille ressurser til
rådighet for de som trenger hjelp til praktiske gjøremål, førstehjelp og informasjon.
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4.0 Informasjon: område, transport, varsling, tilfluktsrom og
innkvartering
4.1 Kartlegging av området som blir berørt av hendelsen.

Ansvarlig: Enhetsleder teknisk
Kommunens kartverktøy kan hente informasjon om:
Kart
Temakart – støy, skred, vann, kulturminner, vilt, friluftsliv, jordbruk, skogbruk m.m.
Tinglyste eiere/festere
Reguleringsplaner osv.
Bygninger

-

4.2 Varsling og mottak
1

Ansvarlig: Politiet/LRS avgjør når varsel skal sendes ut. Varsel om evakuering må
formidles slik at man er sikker på at de berørte mottar varsel. Kriseledelsen varsles tidlig.
Ulike former for varsling:
1.
2.
3.
4.
5.

Radio/TV
Telefonvarsling
Varsling24, Visma Tid og Min Vakt, samt ulike portaler (f.eks. i skole).
Internett
Besøk

Hva varselet skal inneholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informasjon om hendelsen/situasjonen
Hvor det skal evakueres til.
Hvordan det skal evakueres
Hva man må ta med
Hvor man skal henvende seg dersom man trenger hjelp
Hvor lang tid man har til rådighet

4.3 Transport

Ansvarlig: kommunalsjef teknisk
Virksomheter
Øksnes Vekst AS
Myre taxi

Type transport
Telefon
Buss
482 96 466
Personbiler/maxitaxi 761 33 186

Øksnes Entreprenør AS
Boreal Norge as
Hurtigbåt

Buss
Buss
Båt

1

76 11 94 50
76 11 12 89

Merknad
Mulighet for å frakte personer i
rullestol.
Frank Karlsen 951 92 795

Lokal Redningssentral
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Kommunale biler
Nordlandssykehuset
Norsk luftambulanse AS

Varebil
Bårebil
Ambulansehelikopt

Teknisk/helse
932 52 605

Nina Brå: Baseleder Evenes

4.4 Forpleining og innkvartering

Ansvarlig: Kommunalsjef helse, sosial og omsorg
Virksomheter
Myre Kysthotell
Myreheimen

Kapasitet
50 senger
30 rom

Telefon
761 19 920
761 85 005

Alsvågheimen

22 rom

761 85 270

Toftenes Camping
Nyksund
Oppmyre camping
Skoler og barnehager

25 senger
50 senger

761 31 455

Øksneshallen
Samfunnshus Alsvåg
Grendehus
Øvergården, Toftenes,
Klo, Strengelvåg, Stø,
Kavåsen,
Steinlandsfjorden,
Gisløy, Løftingen,
Tunstad

400
200
11x50

500 – 1000 pers

Merknad
Det finnes flere
dobbeltrom
Det finnes flere
dobbeltrom

970 30 494
951 70 945

Samlingslokaler +
overnatting
Samlingslokale
Samlingslokale
Samlingslokale

951 70 945
Jf. kriseplan

4.5 Tilgjengelige tilfluktsrom
Øksnes kommune har ingen offentlige tilfluktsrom, men har 3 tilfluktsrom i følgende bygg
 Sommarøy skolebygg
 Alsvåg skolebygg
 Helsesenteret
Offentlig tilfluktsrom:
 Sortland – Sortlandssalen (Parkveien 9)

4.6 Utstyrsliste Røde Kors
Benevnelse
Garasjen
Båre arme
Båre sammenleggbar
Båtshake
Fladen flytedress str. L
Fladen flytedress str. M
Hjelm
Hodelykt led lenser
Hodelykt Suprabeam

Antall Benevnelse
Depothenger
3
Båre laken
1
Båre sammenleggbar
2
Båre Scoop
1
Båremadrass
1
Bårepakke, 2 båre. 4
bærevest
2
Dyne
5
Fjellduk
5
Førstehjelpsekk

Antall Benevnelse
Depot
1
Båre Arme
4
Pledd fleece
1
Pledd ull
1
Sovepose forsvaret
1
Telt militært m/ovn

Antall
8
26
7
11
1

3
1
1
11

Hodelykt led lenser

2

Nødnett gateway
Nødnett Håndterminal
Nødnett monofon
Nødnett reservebatteri
Pulk
Redningsvest
Scooterhjelm
Scooterslede
Sikringstau 25 m
m/karabiner
Skredsøker
Snøscooter
Vanndunk 25 l
Vannkikkert

1
7
6
7
1
9
4
1
2

Førstejhjelpsekk
m/hjertestarter
Kartmappe Øksnes
KED Vest
Morspose
Nakkekrage
Nødbluss
Pledd fleece
Pledd fleece vakuumpakket
Ullteppebag (5 pledd)
Vacum spjelkesett

1
5
1
1
4
9
6
6
1
1

6
1
5
3

4.7 Sivilforsvaret som samarbeidsaktør
Sivilforsvaret kan bistå lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Vesterålen
tilhører Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt og har to lokasjoner i Vesterålen, på Sortland
og på Andenes.
Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Seljestadveien 11, 9406 Harstad
Telefon: 77 00 27 30
E-post: mh.sfd@dsb.no
Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 77 00 27 30 eller 481 08 790
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