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1 Arrangement beskrivelse
Tabell 1. Arrangements beskrivelse

Art, omfang og varighet

Plast/avfallshåndtering i Hardangerfjorden, innerst til ytterst.
Varighet, 1 dag, kl. 09:30:15:00.
15. september 2022.
Årstid: høst

Aktivitetens art

Plast/avfallshåndtering i strandsone.
Se vedlegg A1. Risikoskjema for beskrivelse av identifiserte
risikomomenter.
Strandrydding støttet av aktiviteter fra sjø – private båter, båter
tilhørende undervisningsinstitusjoner og oppdrettsanlegg.

Geografisk beliggenhet

Se kart. Kap. 8. Ryddeområdet er delt opp i 3 soner.
Antall innmelde/registrerte rydde punkt (App: «Rydde» - Vi som
rydder Norge).

Deltagerprofil

Frivillige, høy andel skoleelever: barn og tenåringer.
Fysikk: varierende. Forventet god oppførsel, ivrige deltagere.
Risiko for fall/skli skader grunnet ujevnt underlag.
Båteier er ansvarlig for HMS, sikkerhet og beredskap for personell på
egne båter.
Antall deltagere: ca. 3000 personer, 90 båter med mannskap.

Kommunikasjon

Se informasjon kap. 4.
Hoved kommunikasjonsmiddel: mobil telefon
Samband/ VHF: i bruk for kanal 16 ved nød
Røde kors i talegruppe RK Ø 04

Nærmeste sykehus

Odda, Voss, Bergen. Stord, Haugesund

Nærmeste politi
distrikt/enhet

Vest Politidistrikt

Nærmeste brann og redning

Vest Brann og redning 110

Sanitet

Røde Kors støtter arrangementet med noe tilgjengelig personell og
mer som kan løses ut på alarm.
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2 Trygghetsprinsipp
Planen er utarbeidet ut ifra teorien om at risiko = sannsynlighet x konsekvens. Systematikken skal
identifisere risikomoment og hindre at de oppstår, samt være planmessig retningsgivende dersom noe
oppstår.
Tryggheten håndteres med utgangspunkt i følgende rangerte prinsipp:
1. Hindre tap av liv og helse for deltakere og arrangør
2. Bærekraftig miljømessig i naturen (minst mulig skade på natur og fauna).
Alle involverte parter skal gjøres godt kjent med planen i god tid før arrangement. Dokumentet er
dynamisk og utvikles fortløpende. Planen er utarbeidet av Proactima AS i samarbeid med aksjonsledelsen,
ref. pkt. 3.1.

3 Organisering
1.1 Aksjonsledelse
Tabell 2. Kontakt informasjon aksjonsledelsen

Rolle

Navn

Telefon /
kanal

Kommentar

Aksjonsleder

Kenneth Bruvik

936 31 246

Oppholder seg i Rosendal
under aksjonen

Sikkerhet og
beredskapsansvarlig

Stig Hope

957 07 470

Oppholder seg i Rosendal
under aksjonen

Sonekoordinator – sone 1

Åge Valdal-Østensen

45411116

Oppholder seg i området
Stord under aksjonen.
Skjærgårdservice

Sonekoordinator – sone 2

Sveinung Toppe

90954795

Bergen og omland friluftsråd
(BOF)

Sonekoordinator – sone 3

Ørjan Hjeltnes
Per Morten Ådland

99474779
47331002

Oppholder seg Indre
Hardanger under aksjonen.
Produksjonskulen Ulvik

Avfallsinnhenting –
koordinator

Sveinung Toppe

90954795

Bergen og omland friluftsråd
(BOF)

Kommunikasjon

Henrik Wiedswang
Horjen

98265219

Koordinator/samfunnskontakt
– båter oppdrettsnæringen

Ole Johan Sagen

Operasjonssentral under
aksjonen.

Lingalaks
957 07 407
917 41 793
479 02 162
936 31 246

Er det alvorleg skade eller dødsfall skal kun Politiet uttale seg til media.
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1.2 Andre / etater
Tabell 3. Kontakt informasjon andre / etater

Rolle

Navn

Telefon
(kommunikasjonskanal
)

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)

33 41 25 00

Statens forurensningstilsyn

22 57 34 00 (akutt
forurensning 110)

Vegtrafikksentralen

177

Hovedredningssentralen

51 64 60 00

Kystverket Fedje VTS

56 16 44 30

Kommentar

alarm: 51 51 70 00

1.3 Hordaland Røde Kors – aksjons mannskap
Tabell 4. kontakt informasjon mannskap Røde Kors Hordaland (aksjonsdagen)

Rolle

Navn

Telefon
(kommunikasjonskanal
)

Kommentar

UTM: lokasjon under
aksjonen
Koordinator Røde Kors

Stig Hope
Tor Larssen Sekse

957 07 407
917 41 793
479 02 162

I Rosendal under
aksjonen

Sone 2

Røde Kors båten
Hordaland

RK Horda øving ø -04

Ligger i Rosendal

Sone 2

Kinsarvik RKH

RK Horda øving ø -04

32V 0369328 6700831
Utne

Odda RKH

RK Horda øving ø -04

32V 0363466 6661784
Odda

Sone 3
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4 Samband/kommunikasjon
Radionettet (samband) bør utelukkende brukes til informasjon som er relevant for arrangementet og dets
sikkerhet. Annen informasjon bør deles over mobiltelefon eller i møter.
Røde Kors Hordaland vil benytte RK-Ø-04 som tale-gruppe under aksjonen. [Beredskap-/sikkerhetsleder
bekrefter tale-gruppe med HRK en uke før aksjonen].
Andre brukere av samband under aksjonen lytter på kanal 16
Veiledning radiobruk:



Kallesignalet på stasjonen er stedet (posisjonen) du er på, ikke bruk navn på nettet. Dette gjelder
både bruker og ved omtale av ev. andre (skadet deltagere ol.).
Tenk – Trykk – Tal. Husk korte klare meldinger på nettet.




Alle stasjoner skal ta ut og melde inn UTM posisjon på posisjonen før ryddeaksjonen starter opp.
Alle stasjoner skal ha GPS koordinatene for sin stasjon (posisjon).

Alle stasjoner skal gjennomføre en sambandssjekk så snart de er på plass på aksjonsdagen slik at
eventuelle utfordringer kan utbedres.
Der det er dekning kan mobiltelfon benyttes.

5 Overordnet risikobilde
Det er gjennomført en overordnet risikovurdering av ryddeaksjonen som skal skje på land, av frivillige,
som en del av aksjonen «Rydd Hardangerfjorden» 15. september 2022. Formålet med vurderingen er å
kunne fatte gode forebyggende og konsekvens reduserende tiltak og prioriteringer i forkant av
arrangementet.
I risikovurderingen er det gjennomført en grovkartlegging av uønskede hendelser hvor det vil være fare
for skade på mennesker, miljø og utstyr.
Personsikkerhet skal ivaretas i alle arbeidsoperasjoner iht. lover og forskrifter ved store arrangement, og
dette har vært en forutsetning for analysen og har vært presisert av aksjonsledelsen. 1 Dette skal være et
trygt arrangement for alle involverte. Vurderingene legges også til grunn for dimensjonering av
beredskap.
Oversikt oppsummert risikobilde. See vedlegg A1. Analyselogg for detaljer.

6 Krav om egenberedskap – deltagere
Alle deltageren må kle seg i forhold til været og forhold i området de skal rydde i. Det er også å anbefale
at deltageren har med seg tørt skifte, mat og drikke.



Gode klær og sko som er egnet for arbeidsområde. Vind/vanntett jakke, bukse og sko.
Fulladet mobil

1 I følge arbeidsmiljøloven (§ 1–8) er en frivillig ved et stort arrangement å betrakte som en arbeidstaker.
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Redning-/flytevest

7 Helseberedskap
AMK skal varsles ved alle skade og sykdomstilfeller hvor de under normale omstendigheter ville blitt
varslet. Er man i tvil om skade/sykdomsomfang skal AMK varsles.
AMK/Politiet avgjør oppfølging av innmeldt skade/situasjon.
Alvorlighetsgrad ved sykdom/skade skal avklares med funksjoner/helsepersonell på stedet i samråd med
AMK/lege.
Aksjonsledelsen skal alltid varsles og holdes informert ved skade/sykdomsforløp.
Arrangementets helseberedskap er dimensjonert ut fra forventet antall deltagere, identifisert risiko og
lokale helseressurser.

1.4 Samhandling med frivillig redningstjeneste (Røde Kors)
Arrangementets sanitet/helse representer ved Hordaland Røde Kors skal kunne ivareta behov for
førstehjelp, behandling av mindre skader, vurdering av behov for ytterligere hjelp og best mulig
tilrettelegge for akutt hjelp ved alvorlige henvendelser.
Aksjonsledelsen skal opprette og opprettholde god dialog med de frivillige redningsressursene og sikre at
de er oppdatert på aksjonsområdet, ryddepunkt og utstyr (båter) som benyttes under aksjonen.
Ved hendelser, som kan utvikle seg til evakuering/redning, er det politiet/AMK som bestemmer hvilke
ressurser som skal benyttes. Lokalt Røde Kors Hjelpekorps i aktuelt område skal informeres gjennom
Politi/AMK. Ved behov for ytterlige ressurser skal dette avgjøres i samråd med Politi/AMK.

1.4.1 Ansvar



Håndtere syke/skadde deltakere /publikum
Informere aksjonsledelsen ved Beredskap-/sikringsleder om det er nødvending f.eks.:
o Skader
o Situasjoner hvor Politi/AMK kobles på
o Situasjoner hvor deltagere bør trekkes ut av et område (utsatt for risiko grunnet lokale
forhold etc.)
o Bidra med å sikre kommunikasjon mellom ryddesoner og aksjonsledelsen

1.4.2 Utstyr







Førstehjelpsutstyr
Samband (nødnett)
Langantenne
Reservebatteri
Hjertestarter
GPS
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8 Aksjonsområdet
1.5 Sone 1. Ytre sone. Bømlo – Sveio - Stord
Beskrivelse av område: mange øyer og skjær, svaberg, rullesteinstrender, værutsatt - kan ha store bølger
ved uvær i havet utenfor. Vindutsatt.
Det er markert to (2) røde, ikke rydde soner i område. Se kap. 8.4.

Sone 1.
Figur 1. Kart sone 1. Bømlo – Sveio - Stord

1.6 Sone 2. Midtre sone. Kvam - Tysnes – Ullensvang
Beskrivelse av område: Mye bratte svaberg som går rett i sjø, ulent terreng og viker det er vanskelig å
komme til fra land. Området er generelt kjent for ras og
steinsprang. Elver med forhøyet vannføring i forbindelse
med regn. Vind fra sør-vest kan skape krevende forhold.
Det er på eget kart, se kap. 8.4, markert fire (4) røde
soner/steder hvor det ikke skal gjennomføres
strandsonerydding på grunn av høy risiko for steinsprang
og ras. Dette gjelder også rydding fra sjø/båt.

Sone 2.
Figur 2. Kart sone 2. Kvam – Tysnes –
Ullensvang

Rein Hardangerfjord
Sikkerhetsplan, Ryddeaksjon 15. september 2022

1.7 Sone 3. Indre sone. Voss (Granvin) – Ulvik – Eidfjord
Beskrivelse av område: Mye bratte svaberg som går rett i sjø,
ulent terreng og viker det er vanskelig å komme til fra land.
Området er generelt kjent for ras og steinsprang. Elver med
forhøyet vannføring i forbindelse med regn. Vind fra sør-vest
kan skape krevende forhold.

Sone 3.
Figur 3. Sone 3. Voss – Ulvik – Eidfjord

1.8 Rødmerkede områder utelatt fra
ryddeaksjonen
Seks områder er identifisert som
uegnet for rydding av frivillige.
Disse områdene skal det ikke
ryddes i i regi av Rein
Hardangerfjord 15. september
2022.
De seks områdene er:







Odlaskår
Teigen
Eitrheimstunnelen
Kinsarvik – Kyrkjenes
Nordrepollen
Sunndal
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9 Vedlegg
A.1 Identifisert risiko
# Uønsket hendelse Medvirkende faktorer/årsaker til
uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

1 Klem, kvest eller
vridnings skade

Person faller grunnet glatt underlag, Oppmerksomhet. Tips om egnede sko og
ujevnt underlag. Person faller
klær. Informasjon om farer i ryddeområde.
grunnet uorden/rotete på rydde
(arbeid) stedet.

2 Dyrebitt –
hoggorm, mink

Uoppmerksomhet. Manglende
informasjon: hold avstand. Høsten
er høysesong for hoggorm.

Oppmerksomhet. Informasjon. Beskrive
anbefalt handling ved huggormbitt. Holde
avstand dersom observert hoggorm.

3 Person eksponert
for asbest

Ukjent farlig avfall i ryddesone funn av byggematerialer som
inneholder asbest. (Takplater,
veggplater)

Plan og veiledning for avfallshåndtering.
Bruk av verneutstyr.

4 Person eksponert
for giftige plante

Uoppmerksomhet. Manglende
informasjon/kunnskap.

Oppmerksomhet. Informasjon om giftige
planer i ryddeområdet.

5 Person eksponert
for kjemikalier

Funn av skadelige kjemikalier
(etsende, giftige, brannfarlige) i
utett/skjør beholder, giftige
ampuller (malingsspann, tjære,
oljekanner, bensinkanner osv.).

Plan og veiledning for avfallshåndtering.
Opplæring.

6 Person eksponert
for smittefare fra
døde fugler/dyr

Uoppmerksomhet, manglende
opplæring/ informasjon.

Informasjon inkl. plan for rapportering av
døde fugler (dyr)

7 Person eksponert
for tungmetaller

Ukjent farlig avfall i ryddesone
Plan og veiledning for avfallshåndtering.
(Kvikksølvtermometer, blybatterier).
Manglende opplæring /
informasjon.

Rein Hardangerfjord
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# Uønsket hendelse Medvirkende faktorer/årsaker til
uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

8 Person eksponert
for farlig avfall
(gassflasker,
gjenstander/
beholdere med
farlige gasser)

Ukjent farlig avfall i ryddeområdet
Plan og veiledning for avfallshåndtering.
(Propan-/butanbeholdere,
gassflasker, fryseboks, kjøleskap.
Gassflasker under trykk etc.).
Manglende opplæring / informasjon
til frivillige

9 Person faller i
vannet

Person drukner/nedkjølt som følge
av fall i sjø. Krevende værforhold
(høy sjø/elv/elveutløp). Kraftig vind.
Brottsjø, store bølger. Bratt ulent
terreng eller høy sjøgang
vanskeliggjør redning. Glatt sjølinje
ved fjære sjø.

Bruk av flyte/redningsvest.
Førstehjelpsutstyr (dimensjonert til antall
deltagere). Redningsstøtte (båt). Overvåke
værmelding, tilpasse aksjon iht. værforhold.

10 Person og eller
utstyr inkl. båt
truffet av ras,
steinsprang

Arbeid utføres i utpekte farlige/"no
go" områder.

Oppmerksomhet. Informasjon om
no-go/fare soner (m/kartstøtte).
Ryddeleder vurderer ryddeområder som er
vanskelig tilgjengelig / bratte.

11 Person opplever
Uoppmerksomhet. F.eks. villsau,
ublidt møte med
geiter, jordveps, flått mm.
andre dyr/insekter

Oppmerksomhet. Informasjon. Hold
avstand til dyr.

12 Person over bord

Transport av avfall med båt,
på/avstigning fra båt. Ubalanse,
dårlige fotfeste.

Oppmerksomhet. Bruk av
flyte/redningsvest. Båtfører/ kaptein
ansvar.

13 Person pådrar seg
brudd og
sårskader

Person faller grunnet våte svaberg,
rullesteiner (rullesteinstrand).

Oppmerksomhet. Informasjon om godt
fottøy etc.

14 Person pådrar seg
kutt-/stikkskader

Person kutter eller stikker seg ved
Lage plan for avfallshåndtering / informere
funn av sprøyter, knust glass, kniver, om rutiner for avfallshåndtering.
fiskekroker, andre skarpe/spisse
gjenstander, bruk av egen kniv.
Manglende opplæring av
ryddedeltagere ang. håndtering av
farlig avfall.
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# Uønsket hendelse Medvirkende faktorer/årsaker til
uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

15 Person truffet av
lyn - forbrenning

Uoppmerksomhet, manglende
kunnskap om fare.

Oppmerksomhet. Informasjon.

16 Person truffet av
ras, steinsprang

Person(er) truffet av stein løsner
a) utløst av annen person
b) rydding i rasutsatt område.

Informasjon: kart over særskilt utsatte
områder / fare områder. Informasjon om
«no-go» soner og ryddeområder som er
vanskelig tilgjengelig/bratte. Avgrense
rydderområde med utgangspunkt i
kunnskap om fare/risiko områder.

17 Person(er) kan
ikke gjøres rede
for

Kommunikasjonssvikt, manglende
mobil/VHF dekning. Uklare
rapporterings linjer mellom
deltagere og ledelse. Manglende
opplæring/informasjon til av
frivillige.

Oppmerksomhet. Informasjon.
Kommunikasjonsplan og etablerte
rapporteringslinjer. Bruk av
flyte/redningsvest og eller gule vester.

18 Fall i sjø (fra båt
eller fra
strandsonen)

Ubalanse, dårlig fotfeste, ujevn
grunn, glatt grunn, fall fra høyde.

Bruk av flyte/redningsvest.
Oppmerksomhet. Informasjon/
kommunikasjon om: ryddeområder som er
vanskelig tilgjengelig/bratte, flere må gå
sammen, barn kun i følge med voksne,
retningslinje antall voksne per barn (i
forhold til alder)

19 Hjertestans, helse
relatert

Hardt arbeid

En hjertestarter per Røde Kors / sone team.
App som viser tilgjengelighet på
hjertestartere. AMK er klar over aksjonen.
Røde Kors team/. Ambulansebåter plasseres
der det forventes mest aktivitet, og spredt
fra hverandre

20 Solforbrenning

Eksponert for ubeskyttet for sollys

Oppmerksomhet. Informasjon.

21 Trafikkulykke,
kollisjon,
påkjørsel,
utforkjøring personskade,
skader på

Uoppmerksomhet. Parkering,
kryssende folk og trafikk. av-/påstigning av kjøretøy, lastning av
avfall på steder med mye folk.

Årvåkenhet. AMK og Vegtrafikksentralen
orientert om arrangement. God skiltning,
ev. bruk av parkeringsvakter mm.
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materiell

# Uønsket hendelse Medvirkende faktorer/årsaker til
uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

22 Dehydrering

Tilgang på drikkevann.

Fysisk arbeid kombinert med lite
væskeinntak.

23 Brann /eksplosjon, Feil håndtering av eksplosiver,
inkl. brann i
miner, dynamitt, fenghetter,
terreng
fyrverkeri, beholdere under trykk,
eller som inneholder brannfarlig
væske/gass. Batterier.

Plan og veiledning for avfallshåndtering.

24 Konflikt mellom
grunneier og
ryddepersonell

Manglende grunneier avtaler - fører Informasjon - oppslag i lokalmiljøene, i
til bortvisning, høylytt diskusjoner/ tillegg til digital informasjon.
ubehag

25 Mangelfull sikt
hindrer trygg
utføring av arbeid

Uanmeldt tåke/skodde.

26 Miljø forurensing

Manglende sanitære forhold - store Plan for sanitærtiltak. Opplæring /
grupper (200 elever+) i område uten informasjon til frivillige
toalett i flere timer.

Oppmerksomhet. Informasjon om hvordan
oppføres seg ved tykk tåke. Bruk av gule
vester.

27 Negativ påvirkning Forstyrrende ryddearbeid i
natur og miljø
verneområder, påvirker rødlistede
arter, hekkeområder, områder med
ferdselsforbud. Tap av last fra båter
grunnet grov sjø eller kraftig vind.
Miljøskadelige stoffer i utette eller
skjøre beholdere. Mange (200+)
deltagere i områder uten sanitære
fasiliteter.

Avklare ryddeperiode med statsforvaltning
(miljøavdeling) ol. / informasjon.
Informasjon til de som deltar i aksjon om å
respektere dyreliv.

28 Negative media
dekning av
aksjonen
/deltagere

Informasjon / media plan.
Sørge for at media også er informert om
risikotiltak og forventinger. Informasjon
både på norsk & på engelsk

Manglende opplæring/informasjon
til de ryddende. fører til uønsket
oppførsel (f.eks. forsøpling).
Manglende informasjon til
befolkningen i rydde områdene
fører til negative relasjoner.

Det forventes minimal påvirkning i denne
uken/ perioden (aksjon lagt til akkurat
denne uken mht. minimal påvirkning på
fugler).

Rein Hardangerfjord
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# Uønsket hendelse Medvirkende faktorer/årsaker til
uønsket hendelse

Risikoreduserende tiltak

29 Negative/feil
Manglende opplæring / informasjon Vær bevisst/ "Vær-varsom-plakaten" ved
profilering i media til frivillige.
bruk av sosiale media (FB side).
Tydelighet rundt hvem som skal uttale seg,
ved en hendelse. Alle som er involverte i
planlegging og gjennomføring av aksjonen
må få informasjon om dette. Inkl.
informasjon om HVOR oppdatert
informasjon legges ut.
30 Sambands-/
Tekniske utfordringer kommunikasjonsbr kommunikasjonsbrudd og eller
udd
manglende bruker kompetanse som
følge av manglende opplæring. Lite
samøvd aksjonsledelse mtp.
beredskap. Uklare ansvarslinjer hvem er ansvarlig for hva i
aksjonsledelsen.

31 Skade på
oppdrettsanlegg
32 Terrorhandling

Gjennomgang av telefonliste/ hvem tar man
kontakt med ved behov for hva.
Kommunikasjonsplan inkl. rutiner for å
melde inn.
Bruk av gule vester – økt synlighet.

Ivrige ryddedeltagere oppholder seg Oppmerksomhet. Informasjon: om å
for nærme oppdrettsanlegg.
respektere sone rundt oppdrettsanleggene
Meld fra til politi i fylket og kommuner i
forkant av arrangementet.

Rein Hardangerfjord
Sikkerhetsplan, Ryddeaksjon 15. september 2022

A.2 Sjekkliste varsling
Situasjon:
Hva har hendt og hvor?
Omfanget av skadesituasjonen,
særlig personskade
Når?
Hva er gjort?
Iverksatte aksjoner
Annen relevant informasjon,
som for eksempel om
tilførselsveier båt/bil, terreng
Navn, funksjon ved
arrangementet og
kontaktopplysninger for den som
melder hendelsen.

A.3 Oppfølging av hendelse
OPPGAVER

MOMENTER

Aksjoner fra aktiv fase

Er alle aksjoner (tiltak for å håndtere situasjonen) avsluttet?

Evaluering/debrief

Debrief med alle involverte, interne og eksterne

Ettervern

Informasjon




Media
Stakeholders
Internt

Drift

Ettervern og gjenopptagelse av rydding (om relevant)
Demobilisering av personell

Rehabilitering

Rehabilitering (personell, omdømme, miljø og materiell/bygninger)

Pårørende

Oppfølging evt. i samarbeid med politi, kommune, skole ol.

Granskning

Klargjøre og samarbeide ved eventuell etterforskning/granskning
Oppsummering av årsaker og forløp.

Evaluering beredskap

Evaluering og dokumentasjon av beredskapsarbeidet (rapport)




Læring

Hva ble gjort riktig, og fungerte bra?
Hva må forbedres?
Hva var vanskelig?

Forslag til forebyggende tiltak og beredskap
Forslag til oppdatering av dokumentasjon

