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Innledning 
ROS analyse Varanger Kraftnett 2010. Revidert april 2014. 

Hensikten med analysen er å sikre selskapets evne til å forebygge og håndtere ekstraordinære 
situasjoner, sikre en stabil strømforsyning med færre og kortere avbrudd.  

Analysen har identifisert risiko og sårbarhet for de forskjellige nettdeler og andre systemer. Den har 
lagt grunnlaget for oss til å prioritere risikoreduserende tiltak. Noen tiltak er årsaksreduserende 
(forebyggende), dvs. de hindrer uønskede hendelser i å inntreffe. Disse vil gi innspill til våre 
langtidsbudsjetter (2013 -2023), og prioriteringer i tiden framover. Andre tiltak er skadereduserende, 
dvs. de begrenser virkningen av uønskede hendelser. Disse vil håndteres videre i våre 
beredskapsplaner. Det viktigste risikoreduserende tiltak vil alltid være periodisk tilsyn med våre 
anlegg, med påfølgende utbedring av feil og feiltilløp. 

Vi har valgt å presentere resultatet av analysen på tre nivåer: 

Nivå 1:  En generell betraktning om ROS i de forskjellige kommuner, der større by og 
bygdesamfunn er beskrevet spesielt. Denne kan formidles til og, om ønskelig, 
bli en del av den kommunale ROS analysen. 

Nivå 2: En ROS for det regionale nettet. 

Nivå 3: En ROS for det lokale nettet fra transformatorstasjonen og fram til forbruker. 

I tillegg til selve forsyningsnettet behandler ROS analyser følgende sentrale områder i vårt system: 

- Nettstyringssystemet (driftssentralen). 
- Sambandssystemet (både tale-, og datasamband). 
- Sabotasje, innbrudd og terroranslag. 
- Tilgang på kompetent personell. 
- Transportressurser. 
- Bygg og adgangskontroll 
- IKT 
- Informasjonsressurser. 
- Klimaendringer. 

Analysearbeidene har vært utført internt i VKN av personell fra Nettdrift og Plan/Prosjektavdelingen 
som et gruppearbeid. Arbeidsgrupper for forskjellige tema og nettdeler har vært i sving, da ledet av 
budsjettansvarlig for respektive. Det er utarbeidet maler for de ulike typer anlegg. 
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1.1   Definisjoner 
Risiko= sannsynlighet x konsekvens. 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere når det utsettes for en uønsket 
hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin funksjon/virksomhet etter at 
hendelsen har inntruffet.  

Lite sårbart = har reserve 

Sårbart = har ingen reserve 

Graderinger av risiko: 

Konsekvens
A B C D E F

Risiko Ubetydlig: Liten: Middels: Stor Alvorlig Svært 
Lav risiko Ikke avbrudd Kort Avbrudd< Avbrudd Avbrudd alvorlig
Meget lav risiko i avbrudd< 1 time 1 -4 t 4 -24 t Avbrudd>

Forsyningen 15 min 24 t
(GIK) for omkobl. 

>90 % inne >90 % inne >90 % inne

1 Oftere en en gang pr.  År

2 Fra en gang pr. årtil en gang pr. 3. år

3 Fra en gang pr.3. til en gang pr. 10. år

4 Fra hvert 10. år til hvert 100.år   

5 Fra hvert 100. år til hvert 1000.år

6 Sjeldnere enn hver 1000. år

   

1 Oftere en en gang pr.  År Hendelser som skjer ofte/svært ofte i selskapet

2 Fra en gang pr. årtil en gang pr. 3. år Hendelser som er vanlige feil situasjoner

3 Fra en gang pr.3. til en gang pr. 10. år Hendelser som har skjedd noen ganger i selskapet

4 Fra hvert 10. år til hvert 100.år Hendelser som har skjedd i selskapet, eller hos andre

5 Fra hvert 100. år til hvert 1000.år Hendelser som man har hørt om i Norge eller utlandet

6 Sjeldnere enn hver 1000. år Hendelser som man aldri har hørt om og som er utenkelige
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2 Generell ROS-analyse for hver kommune 
Kapittelet gir en generell betraktning om ROS i de forskjellige kommuner, der større by og 
bygdesamfunn er beskrevet spesielt. Denne kan formidles til, og om ønskelig, bli en del av den 
kommunale ROS analysen.  

  

2.1   Tana kommune 
Tana kommune er tilknyttet det landsdekkende sentralnettet med en transformatorstasjon i 
Tanabru. Ca 85 % av forsyningen i Tana kommune kommer fra denne stasjonen. De siste ca 15 % 
forsynes fra en regionalnettsstasjon i Leirpollen. Begge stasjonene har tosidig innmating, Tanabru 
med 132 kV spenning og Leirpollen med 66 kV. Dette betyr at en feil på en linje ikke vil medføre 
lengre strømstans enn det tar å koble om strømforsyningsnettet. 

Generelt om linjenettet i Tana kan vi si at det foretas et årlig ettersyn og vedlikehold. Linjene 
oppfattes som å være i god stand sett i forhold til alderen. Risikoen for feil anses som middels, og feil 
vil ikke medføre nevneverdig lange utfall fordi linjene går stort sett i lett tilgjengelig terreng. De fleste 
steder i 22 kV linjenettet i Tana har vi alternativ forsyning, slik at en konsekvens ved en feil på linjen 
vil bli liten. 

 

2.1.1 Tettstedene/strekning Tanabru-Bievra  
Fra Tanabru stasjon til Bievra har vi en 22 kV linje. Linjen er fra ca 1960, men er delvis fornyet på 90-
tallet. I Bievra har vi en forbindelse til Finland, som har kapasitet til å forsyne helt frem til Tanabru. Vi 
betrakter nettet til å ha en meget lav risiko og er lite sårbart (B2 ref. matrise kap 1.1). 

2.1.2 Tettstedene på strekningen Bievra – Levajok 
På denne strekningen er våre kunder forsynt fra det finske distribusjonsnettet. Ved langvarige feil på 
finsk side kan vi forsyne våre kunder med aggregat (E1 ref. matrise kap 1.1). 

2.1.3 Tettstedene Tanabru Øst-Polmak 
Fra Tanabru stasjon har vi en 22 kV linje som krysser Tanaelva til østsiden av elva. Elvekryssingen er 
av ny dato, bygd på 2000-tallet. På strekningen Tanabru Øst-Polmak har vi en 22 kV ledning fra ca 
1960. Denne er koblet til en 22 kV ledning i Skiippagurra som kommer fra Varangerbotn, en 22 kV 
elvekryssing i Polmak til linjen Tanabru-Bievra, samt en forbindelse over grensa til Nuorgam. Vi 
betrakter nettet til å ha en meget lav risiko og er lite sårbart (B2 ref. matrise kap 1.1). 

2.1.4 Tettstedene Tanabru Øst-Sandlia 
Fra samme elvekryssing som nevnt ovenfor, har vi en 22 kV ledning som går fra Tanabru Øst til 
Sandlia. I Sandlia er linjen koblet til 22 kV linjen som kommer fra Leirpollen. Linjen er fra ca 1960. Vi 
betrakter nettet til å ha en meget lav risiko og er lite sårbart (B2 ref. matrise kap 1.1). 

2.1.5 Tettstedene Tanabru-Sjursjok 
Fra Tanabru stasjon har vi en 22 kV linje som går til Rustefjelbma. Her deler linjen seg, det går en linje 
videre til Sjursjok og en linje videre til Smalfjordnes. Dette er linjeradialer uten alternativ innmating, 
slik at en evt feil må repareres før strømforsyning blir gjenopprettet. I Boftsa har vi en 22 kV 
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linjeforbindelse til Leirpollen. Linjene er bygd ca 1960. Vi betrakter nettet til å ha en lav risiko og er 
lite sårbart (C2 ref. matrise kap 1.1). Samtlige radialer er sårbare.  

2.1.6 Tanabru sentrum 
Tanabru sentrum forsynes med en 22 kV kabel fra Tanabru stasjon. Kabelen er koblet til linjen som 
går mot Rustefjelbma, som betyr at området har tosidig forsyning. Tanabru sentrum er 
lasttyngdepunktet i Tana kommune. I en høylastsituasjon har vi ikke full reserve dersom det skulle 
blir feil i transformatoren i Tanabru stasjon. Å gjenopprette forsyningen ved et trafohavari vil ta noen 
dager. Det er mulig og forsyne Tanabru uten transformatoren ved lettlast. Forsyner da Tanabru og 
Polmak/Bievra fra finsk nett delvis fra Leirpollen og Varangerbotn. Vi betrakter nettet til å ha en 
meget lav risiko og er sårbart (D4 ref. matrise kap 1.1)  

2.1.7 Leirpollen - Kvartsitt 
Linja forsyner området nord for Austertana inkludert kvartsittbruddet. Linja er bygd på 40 og 50-
tallet, og følger normalt opplegg med årlig ettersyn og vedlikehold. Som for Tana forøvrig går 
linjenettet i lett tilgjengelig terreng.  Det er ikke alternativ innmating på denne linja. Vi betrakter 
nettet til å ha en risiko og er sårbart (E1 ref. matrise kap 1.1) 

2.1.8 Leirpollen - Sandlia 
Den andre linja fra Leirpollen stasjon går gjennom Austertana ned til Sandlia. Linja har to 
tilknytningspunkter til linjer som går ut fra Tanabru stasjon; ett i Sandlia og ett i Boftsa. 

Linja er bygd på 40 og 50-tallet, og følger normalt opplegg med årlig ettersyn og vedlikehold. Risiko 
for feil på linjenettet anser vi som middels pga alderen. Vi betrakter nettet til å ha en risiko og er lite 
sårbart (B2 ref. matrise kap 1.1) 



Protokoll

Utvalg: lønnspolitisk utvalg

Sted: Ordførers kontor rådhuset den 03. april 2014 kl 14.00-14.30

Følgende møtte:
Medlemmer av utvalget: Ordfører Frank M. Ingilæ, Rebeke Tapio og Fred Johnsen

Lønnsforhandlinger med rådmann

Rådmann Jorn Aslaksens lønn:

Med virkning fra 1.5.2012 fastsettes årslønna til 740 000. Fra 1.5.2013 fastsettes årslønna til

770 000. Lønnsforhandlinger skal avholdes innen utgangen av året.

Som en del av lønnsavtalen er det avtalt at antallet kompensasjonsdager for
møtevirksomhet/annen særlig belastning skal være innenfor rammen i hovedtariffavtalens pkt

6.3. Kompensasjonsdagene er ikke overførbare til neste år.

Avtalen forelegges formannskapet som ordinær referatsak.

Saksopplysninger:

Rådmannens lønn skal forhandles hvert år om høsten etter at kommunen er ferdig med

lederlønnsforhandlingene. Lønnspolitisk utvalg ble valgt i kommunestyremøte den 17.

november 2011

Sign

Ordfører Rå nn

Frank M. Ingilæ
42A. c)---,—

Rebeke Tapio Fred Johnsen J rn Aslaksen



Idet vi ikke har mottatt tilbakemelding  på søknaden kan vi håpe at den
fortsatt er til behandling hos
Dem og vil informere om siste utvikling:

        Siden vår henvendelse i oktober 2013 har et oppnevnt kunstutvalg
arbeidet med plassering i Oslo.
        I uke 10 ble det besluttet av Bydel St Hanshaugen/Kulturetaten at
monumentet skal plasseres i parkområdet på St. Hanshaugen.
        Denne plassering er også bifalt av representanter for Den Nasjonale
støttegruppen,22. juli.
        Landskapsarkitekt er engasjert for å bistå kunstsmedene ved
tilpasning av monumentet i parkområdet

Vi ser frem til en positiv behandling av vår søknad.

Med vennlig hilsen

Arvid F. Janzon
Styremedlem i Jernrosen

Mob: 90026760
www.Jernrosen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: arvid janzon [mailto:janzon@online.no]
Sendt: 28. oktober 2013 18:00
Emne: Fullføring av Jernrosen Minnemonument 22 juli 2011 - Søknad om
økonomisk bistand

Vedlagt følger søknad til ordføreren om økonomisk bistand for fullføring av
Jernrosen Minnemonument.
Oslo kommune har bifalt plassering av monumentet i byen og endelig
lokalisering er iverksatt, se info i vedlegg.

Med vennlig hilsen

Arvid F. Janzon
Styremedlem i
Jernrosen

Mobil: 90026760
www.Jernrosen.no
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Buolbmåt ja Deanu girkoldå oktasaåråååi
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

MØTEBOK

Polmak og Tana menighetsråd/kirkelig fellesråds møte 24.04.2014 på menighetshuset.
Av 10 medlemmer var 9 medlemmer tilstede.

Reg.nr. 43/2014
Ark.nr. 614
Msak/Fsak 06/2014 KIRKE VED TANA BRU —SØKNAD OM

TILLEGGSBEVILGNING FOR NY UTLYSNING AV
ARKITEKTKONKURRANSE

Forslag til vedtak:

Polmak og Tana kirkelig fellesråd søker Tana formannskap om tilleggsbevilgning på
kr 100.000 for økning av premiebeløpet til kr 200.000 i forbindelse med utlysning av
arkitektkonkurranse for kirke ved Tana bru.

Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sendes Tana formannska til behandlin Saksfremle et vedle es.

9845 Tana 25.04.2014

Kirstm iti o a
kirkeverge

1



Saksfremlegg:
Formannskapet innvilget kr 150.000 til oppstart av planprosess i 2013. Bevilgningen ble
benyttet til kjøp av faglig bistand og utlysning av plan- og design konkurranse for kirke ved
Tana bru. Utlysningen ble kansellert fordi Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) oppfattet
premiestørrelsen kr 100.000 for lav. Dette ble støttet av Kirkerådets kirkebyggkonsulent som
anbefalte at ny utlysning ikke foretas før premiestørrelsen er økt og fordelt på flere.

Arbeidsutvalg for kirke ved Tana bru har på møte 23.01.2014 bedt Polmak og Tana kirkelig
fellesråd fremme søknad til Tana formannskap om tilleggsbevilgning på kr 100.000.
Premiestørrelsen ved utlysning blir derved doblet til kr 200.000 og kan fordeles på flere.
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Kunstskolen i Karasjok

  

Delegert vedtak
FSK 2014 - nr. 1

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2014/772 Frans Eriksen, tlf.: 46400271 09.04.2014

Svar på søknad om støtte til studietur til Barcelona

Vi viser til Deres søknad av 2. april 2014 om støtte til studietur til Barcelona. Søknaden er 
behandlet i henhold til rådmannens fullmakt etter delegasjonsreglementet til å avgjøre søknader 
om støtte inntil kr 5.000,-. Rådmannen har fattet følgende 

VEDTAK:

Søknad fra Kunstskolen i Karasjok om støtte til studietur til Barcelona avlås.

Begrunnelse:
Kommunen har ikke fond eller stipendordninger som dekker omsøkte formål. Kommunen har 
heller ikke avsatt midler på budsjettet til formålet.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til formannskapet. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Jørn Aslaksen
Rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.





Vi er interessert i at det blir utbygd fiber til Austertana. Vi knytter oss til hvis ikke prisen blir for h?ette pga at vi bruker 
huset i Tana ca 6 m宥d i 岥t.
Mvh
Karin A S er

Sendt fra min iPad
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Hei!
Viser til høringsdokument - Utbygging av fiber i Tana kommune. Jeg synes det er bra at kommunen vil søke 
finansiering til å bygge ut fiber til innbyggerne, næringsliv og offentlige institusjoner i områdene som i dag 
mangler fiber. I Austertana er vi mange som har etterlyst fiberutbygging. Bla undertegnede har både pr. mail 
og tlf. tatt kontakt med Varanger Kraft for informasjon vedr. en slik utbygging. Har omsider fått svar fra de 
om at det ikke er aktuelt før tidligst 2017. Ikke noe er bedre enn at  kommunen klarer å få til fiberutbygging 
lenge før den tid. Det er bra hvis så skjer. Når jeg ser på kostnadsoverslaget ser det veldig dyrt ut og jeg og 
andre  er  da selvfølgelig veldig spent på hva den endelige prisen pr. kunde vil bli.
 
Ønsker dere lykke til med arbeidet om utbygging av fibernett i kommunen
Stå på!
 
Tove Brandtzæg Utsi
HR-leder
Elkem Tana AS
Austertana, 9845 Tana, Norway

Tel.: +47 789 26 142
Mobile: +47 918 13 404|Fax: +47 789 26 150
E-mail: tove.utsi@elkem.no
Web: www.elkem.no /www.elkem.com
 
NOTICE: Please immediately e-mail back to sender if you are not the intended recipient. Thereafter 
delete the e-mail along with any attachments without making copies. The sender reserves all rights of 
privilege, confidentiality and copyright. 
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