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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn og mål 

I perioden mars 2019 – februar 2021 ble det utarbeidet en ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) for Våler kommune, herunder kartlegging, systematisering og vurdering av sannsynligheter og 

konsekvenser av uønskede hendelser, og hvordan disse påvirker kommunen og dens tjenester.    

Plassering av uønskede hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til (ytrer seg) om 

risikoforhold i kommunen slik at nødvendige tiltak blir identifisert og prioritert. En ferdig ROS-analyse er et 

levende styringsdokument, som gir grunnlag for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i 

Våler kommune. 

ROS-analysen skal forankres i kommunestyret. 

1.2 Forutsetninger og avgrensninger 

Risiko- og sårbarhetsanalysen bygger på følgende forutsetninger og begrensninger: 

 

• Analysen er overordnet og kvalitativ (grovanalyse), og vurderer systematisk  

kommunens geografiske områder og virksomheter med utgangpunkt i historiske data 

(hendelsesstatistikk, ulykkesstatistikker mv), fremtidige beregninger/trender (eks. framskriving av 

fremtidige klimaendringer) og faglig skjønn. 

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet, slik dette er beskrevet av DSB, og skal etterkomme 

kravet til en helhetlig ROS-analyse gitt i lov om kommunal beredskapsplikt med forskrift.  

• Den er begrenset til å ta for seg hendelser av et slikt omfang at den kan kreve forebyggende og/eller 

skadebegrensende tiltak fra kommunens ledelse, eller at flere sektorer i kommunen kan bli involvert i 

håndteringen. 

• Den bygger på eksisterende dokumentasjon om dagens tilstand i Våler kommune, i tillegg til 

kommunens planer om fremtidig utvikling. 

• Analysen omfatter konsekvensområdene liv og helse, ytre miljø, materielle verdier/samfunnsverdi og 

stabilitet. 

• Dersom det i denne analysen avdekkes forhold som krever ytterligere detaljerte analyser, vil 

kommunen følge opp dette. 

• ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig andre 

endringer i risiko- og sårbarhetsbildet i området og nasjonalt. 

1.3 Forholdet til plan- og bygningsloven 

Denne helhetlige ROS-analysen er utarbeidet i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt som er 

hjemlet i sivilbeskyttelsesloven. Analysen er resultatet av arbeidet med en kartlegging av hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe, en vurdering av sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan 

de påvirker kommunen. ROS-analysen legges til grunn i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap, herunder ved utarbeiding av planer.  

Kommunens helhetlige ROS-analyse erstatter ikke ROS-analyser som er påkrevd utarbeidet etter plan- og 

bygningsloven. En ROS-analyse etter plan- og bygningsloven skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som 

har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. ROS-analyser som utarbeides etter plan og 

bygningsloven §4-3 er et generelt krav hvor plikten til å utføre en slik analyse ligger på forslagstilleren.  
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1.4 Lovgrunnlag, styrende dokumenter og begreper 

Kommunen er i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) pålagt å utarbeide en helhetlig ROS-analyse. Denne skal gi grunnlag for videre 

utarbeidelse av en oppfølgingsplan og en overordnet beredskapsplan. ROS-analysen skal også legges til 

grunn for kommunens helhetlige arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt konkretiserer hva den helhetlige ROS-analysen som et minimum skal 

inneholde: 

 

Tabell 1-1 Grunnlagsdokumenter, styrende dokumenter og veiledninger 

Ref. nr: Beskrivelse Dato Utgitt av 

1.4.1  Region-ROS – risiko- og sårbarhetsanalyse 
for kommunene Råde, Rygge, Våler og Moss 

2011 Norconsult 

1.4.2  Klimaprofil Østfold 2017 Norsk klimaservicesenter 

1.4.3  Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 2019 Våler kommune 

1.4.4  Analyser av krisescenarioer 2019 2019 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

§ 2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 

systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen 

og hvordan disse kan påvirke kommunen. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

Analysen skal som et minimum omfatte:  

a. eksisterende og fremtidig risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b. risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning 

for kommunen. 

c. hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.  

d. særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur. 

e. kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

f. behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller 

oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante 

aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
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Ref. nr: Beskrivelse Dato Utgitt av 

1.4.5  Norsk standard 5814:2008 Krav til 
risikovurderinger 

2008 Standard Norge 

1.4.6  Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging 

2017 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.7  Veileder til helhetlig ROS i kommunen 2014 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.4.8  Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven)  

2010-06-25 
 
 

Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.9  Forskrift om kommunal beredskapsplikt 2011-10-07 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.10  Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) 

2011-06-24 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.11  Lov om helsemessig og sosial beredskap 
(helseberedskapsloven) med tilhørende 
forskrifter 

2000-06-23 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.12  Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 2011-06-24 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.13  Lov om vern om smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) 

1994-08-05 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.14  Lov om strålevern og bruk av stråling 
(strålevernloven) 

2000-05-12 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.15  Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
(drikkevannsforskriften) 

2016-12-22 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

1.4.16  Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker 
med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) med tilhørende 
forskrifter.  

2002-06-14 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.17  Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker i virksomheter 
der farlige kjemikalier forekommer 
(storulykkeforskriften). 

2016-06-03 Justis- og 
beredskapsdepartementet 

1.4.18  Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven). 

2008-06-27 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1.4.19  Byggteknisk forskrift – TEK 17. Forskrift om 
tekniske krav til byggverk (byggteknisk 
forskrift). 

2017-06-19 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
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Tabell 1-2 Begreper 

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 

Fare Med fare menes forhold som kan føre til uønskede hendelser. En fare er ikke 
stedfestet, og kan representere utgangspunkt for flere hendelser med 
likhetstrekk. 

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. 

Sårbarhet En kommunes manglende evne til å motstå virkningen av hendelser, og til å 
gjenopprette normaltilstand etter hendelser. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for- og konsekvensene av de uønskede hendelsene. 

Sannsynlighet Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt) en hendelse 
vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfaring og nye trender legges til 
grunn. 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. 

Samfunnsfunksjon  De funksjonene som drifter samfunnet, og som samfunnet er svært avhengig 
av for å fungere. 

Samfunnsverdi Materielle og immaterielle verdier som er til nytte for fellesskapet, slik som 
infrastruktur, rekreasjon, sysselsetting, kulturminner og omdømme. 

Stabilitet Konsekvenser for befolkningen (antall dager og antall personer) som blir 
berørt av hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan 
bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, 
fremkommelighet, etc. 

Forebyggende 
tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer. 

Konsekvens- 
reduserende tiltak 
(beredskapstiltak) 

Tiltak som reduserer omfanget av en hendelse når den har inntruffet. Dette 
kan være administrative tiltak som beredskapsplanverk, fysiske tiltak (f.eks. 
flomsikring) eller kompetansetiltak (kurs, øvelser). 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens av 
uønskede hendelser. 

Beredskap Å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner og 
dermed håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser. 

IUA Interkommunalt utvalg for akutt forurensning. 

MIB Mosseregionen interkommunale brann og redning. 

MOVAR Mosseregionen vann, avløp og renovasjon. 
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1.5 Arbeidsprosess og deltakelse 

Prosjektet ble startet opp i mars 2019. Norconsult AS ved oppdragsleder Tore Andre Hermansen ble 

engasjert som prosessleder i arbeidet med analysen. Norconsult har innhentet nødvendig tilleggsinformasjon 

og har skrevet rapporten basert på gjennomførte møter og vurderinger av risiko og sårbarhet, i samarbeid 

med relevante personer i kommunen.   

Rapporten har gjennomgått en tverrfaglig kvalitetssikring i Norconsult og en kommentar-/høringsrunde i 

kommunen. Det er gjennomført et fareidentifikasjonsmøte og et analysemøte med fastsettelse av 

sannsynlighet og konsekvens Hendelsesskjemaene er hovedsakelig utfylt av kommunens fagpersoner og 

relevante eksterne virksomheter, og gjennomgått og supplert av Norconsult. Kommunens kontaktpersoner 

har vært plan- og utviklingssjef Anne Grete Øyehaug og beredskapskoordinator Fredrik Samuelsen. 

Følgende møter ble gjennomført: 

 

Fareidentifisering – 8. mars 2019  

Navn Stillingsfunksjon Virksomhet 

Arve Langøy Barnevernsleder Kultur og oppvekst 

Inger Marie G. Eriksen Teamleder Våk skole 

Sine Rismark Rektor Våk skole 

Jo Wangen Kommunalsjef Kultur og oppvekst 

Trine Rosnøs Styrer Augerød barnehage 

Torill Myr Styrer Kirkebygden barnehage 

Kristin Gundersen Skolefaglig rådgiver Kultur og oppvekst 

Anne Marie Fjellstad Barnehagefaglig rådgiver Kultur og oppvekst 

Emilio Alvarenga VA-ingeniør Miljø og teknikk 

Sven O. Martinsen Skogbrukssjef Miljø og teknikk 

Dan Hust VA-ingeniør Våler vannverk SA 

Ellen Høyås Daglig leder Våler vannverk SA 

Dag Tarje Høiby Tilsynskoordinator Moss interkommunale brann og 

redning (MIB) 

Reidar Kaabbel Ordfører Våler kommune 

Harald Hammer Ass. Rådmann Våler kommune 

Erik Børseth IKT Våler kommune 

Marianne Bernecker Kommunikasjon og samf.kontoret Våler kommune 

Anne T. Kopperud Led. helsesykepleier Våler helse 

Rune Davidsen Kommuneoverlege Våler kommune 

Jørgen Helle Glenster Miljøterapeut Bofellesskap 

Karin Johannessen Leder NAV Våler 

Petter Haugen Rådmann Våler kommune 

Stian Berge Plan- og byggesak Miljø og teknikk 

Christer H. Lundén Jurist/Beredskap Våler kommune 

Mette Kaspersen Avdelingsleder forebyggende / 

varabrannsjef 

Moss interkommunale brann og 

redning (MIB) 

Anne Grete Øyehaug Plan- og utviklingssjef Våler kommune 

Knut Frammarsvik Fagleder kart og oppmåling Miljø og teknikk 

Tom Bastiansen IKT Våler kommune 
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Tore Andre Hermansen Oppdragsleder Norconsult 

Camilla Amundsen Fagansvarlig sikkerhet Norconsult 

 

Vurdering av risiko - fastsettelse av sannsynligheter, konsekvenser og tiltak – 16. oktober 2020 

Navn Stillingsfunksjon Virksomhet 

Peder Unum Rådgiver landbruk - miljøteknikk Våler kommune 

Fredrik Samuelsen Beredskapskoordinator Våler kommune 

Emilio Alvarenga VA-ingeniør Miljø og teknikk 

Birgit Terum VA-ingeniør Miljø og teknikk 

Anne-Grete Øyehaug Plan Våler kommune 

Kristin Gundersen Skolefaglig rådgiver Kultur og oppvekst 

Anne Marie Fjellstad Barnehagefaglig rådgiver Kultur og oppvekst 

Anne-Marte Olsen Corona-koordinator / sykepleier Våler kommune 

Todor Durlev Veileder NAV 

Tore Andre Hermansen Oppdragsleder Norconsult 

Silje Marie Angell Oppdragsmedarbeider Norconsult 

1.6 Videre oppfølging 

For at Våler kommune skal ivareta sitt ansvar for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid er det viktig at denne ROS-analysens funn følges opp videre. 

Den helhetlige ROS-analysen er utført på et overordnet nivå. Derfor må de ulike kommunale sektorene følge 

opp denne ROS-analysen gjennom sitt daglige arbeid med egne risikovurderinger og gjennom risikostyring. 

Dette innebærer å utarbeide ROS-analyser for eget virksomhetsområde, og å forebygge uønskede 

hendelser gjennom utarbeidelse og revisjon av internt planverk, arbeidsinstrukser og ivaretakelse av en god 

sikkerhetskultur. 

Det skal med grunnlag i den helhetlige ROS-analysen utarbeides en oppfølgingsplan og funn som er 

relevante for arealplanleggingen skal også innlemmes i dette arbeidet, jf. forskrift om kommunal 

beredskapsplikt § 3: 

 

 På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 

a)  utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

b)  vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om 

planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

 

Forskriftens § 4 Beredskapsplan stiller krav om at det overordnede kommunale beredskapsplanverket må ta 

utgangspunkt i den helhetlige ROS-analysen og at den skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner 

i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og 

beredskapsplaner. Den overordnede beredskapsplanen bør baseres på en beredskapsanalyse hvor det 

pekes ut dimensjonerende hendelser med utgangspunkt i de hendelsene som den helhetlige ROS-analysen 

har tatt for seg. 

Revisjon av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal gjøres jevnlig. Forskriften beskriver dette i § 6 

Oppdatering/revisjon:  
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Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 

juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første 

ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

1.7 Geografisk avgrensning og beskrivelse 

Våler kommune ligger i Viken fylke. Kommunen har et areal på 257 km2 og folketall på 5771 (per 2. kvartal 

2020). Kommunen avgrenser til Moss og Vestby i vest, Indre Østfold i nord, Skiptvedt i øst og Sarpsborg og 

Råde i syd. 

Store deler av Våler kommunes ubebygd areal består av skog og jordbruksareal. Våler kommune har 

trafikkerte fartsårer som Fv. 115, 120 og 121. 

Kommunen innehar 7 barnehager, både kommunale og private. Våler kommune har tre ordinære 

grunnskoler. Svinndal barneskole og Våk barneskole med elever fra 1.-7. trinn, samt Kirkebygden barne- og 

ungdomsskole med elever fra 1. til 10. trinn. I tillegg har Kirkebygden  voksenopplæring. 

Sykehjemmet i Våler har 25 plasser, både for personer med demens eller langtidsopphold, samt 

rehabiliteringspasienter og korttids- eller avlastningsoppgold. Kommunen tilbyr dagaktivitetstilbud på Helse- 

og sosialsenteret, samt hjemmesykepleietjenester og hjemmehjelp. Våler kommune har 25 heldøgns 

omsorgsboliger knyttet til Helse- og sosialsenteret og 17 heldøgns omsorgsboliger i nærområdet, samt 6 

trygdeboliger i sentrum av Svinndal.  

 

Figur 1-1 Kartutsnitt Våler kommune 
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2 Metode 

2.1 Innledning 

ROS-analysen med vurdering av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø, materielle 

verdier/samfunnsverdier og samfunnsstabilitet følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til 

risikovurderinger (ref. 1.4.5). 

Analysen er gjennomført i henhold til styrende dokumenter og grunnlagsdokumenter ført opp i Vedlegg 1, og 

med tverrfaglig involvering fra alle relevante sektorer i kommunen, samt andre eksterne aktører. Norconsult 

har vært prosessleder. 

En helhetlig ROS-analyse etter forskrift om kommunal beredskapsplikt er å betrakte som en overordnet 

kvalitativ analyse der det er forbundet usikkerhet med både fastsettelse av sannsynlighet og hva som blir 

konsekvensene dersom en uønsket hendelse inntreffer. For å illustrere dette, velges kvalitativ metode og en 

risikomatrise hvor det ikke benyttes kvantitativ vekting («risikoscore») i vurderingen.  

En helhetlig ROS-analyse er altså en kvalitativ ytring om risiko og sårbarhet, og skal reflektere kommunens 

synspunkt og strategi knyttet til risikorangering og risikoaksept. 

I denne analysen er heller ikke konsekvenskategorier vektet opp mot hverandre. Veiledningen til DSB 

(ref.1.4.7) begrunner dette slik:  

Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre 

når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi underlag for prioritering. Det er ikke hensikten å 

sammenligne mellom konsekvenstyper eller verdier. Man skal altså ikke veie liv og helse opp mot 

natur og miljø. 

ROS-analysen ble delt opp i fem trinn:  

1. Fareidentifikasjon 

− Kartlegge uønskede hendelser som både kan inntreffe innen kommunen, men også utenfor som 

kan gi konsekvenser for kommunen.  

2. Systematisering - representativt utvalg hendelser velges 

− Systematisere innledende fareidentifikasjon og gjøre et representativt utvalg av uønskede 

hendelser basert på fareidentifikasjonen. 

3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

− Gjennomføre analyse av risiko og sårbarhet for de utvalgte representative uønskede 

hendelsene, med bruk av konsekvenskategorier for liv og helse, ytre miljø og samfunnsverdi.  

4. Forebyggende og skadebegrensende tiltak 

− Beskrive relevante forebyggende og skadebegrensende tekniske, operasjonelle og 

organisatoriske tiltak. 

5. ROS-analyserapport 

− Prosessen ble sammenfattet i en ROS-analyserapport. 

2.2 Fareidentifikasjon 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser - f.eks. ekstremvær. En fare er 

derfor ikke stedfestet og kan representere en felles kilde til hendelser med likhetstrekk. I kapittel 3 er 

resultatet av fareidentifikasjonsprosessen gjengitt og gjennomgått systematisk for analyseobjektet. 

Fareidentifikasjonen er basert på eksisterende dokumentasjon og fareidentifikasjonsmøte med relevante 

representanter fra Våler kommune, og relevante eksterne aktører.  
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2.3 Risikoanalyse 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 

 Vurdering av usikkerhet 

Det er knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av 

hendelsen dersom den inntreffer. Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap. 

Dersom forutsetningene for analysen endres kan det medføre at vurderingene av risiko og sårbarhet ikke 

lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre 

klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i denne 

type analyser. 

 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. 

Sannsynlighetsbegrepet kan fremstå noe teoretisk. Det er viktig å huske på at dette er gjennomsnittlig 

hyppighet. Det innebærer at f.eks. en 100-årshendelse vil kunne inntreffe flere ganger i løpet av 100 år, for 

deretter typisk å utebli i flere hundre år. Sannsynligheten for at en slik hendelse inntreffer innenfor ett enkelt 

år er 1/100, dvs. 1 %. 

Sannsynlighet vurderes ved hjelp av på forhånd definerte sannsynlighetskategorier. I denne ROS-analysen 

er følgende sannsynlighetskategorier lagt til grunn. Kategoriene er utarbeidet i samarbeid mellom Våler 

kommune og Norconsult. 

Konsekvensene er vurdert med hensyn til verdiene “Liv og helse”, “Ytre miljø”, “Materielle 

verdier/samfunnsverdier” og ”Stabilitet”. Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på 

erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn. Konsekvensvurderinger i kvalitative grovanalyser 

gjennomføres ved å ta stilling til mulige konsekvenser av hver uønsket hendelse.  

Tabell 2-1 Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 
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Tabell 2-2 Konsekvenskategorier 

Konsekvens-

kategori 
Liv og helse Ytre miljø 

Materielle 

verdier/samfunnsv

erdier 

Stabilitet 

1. Svært liten 

konsekvens 

Ingen skader, 

sykdom eller 

dødsfall. 

Ubetydelig 

miljøskade 

Materielle skader < 

100 000 kr / ingen 

skade på eller tap av 

samfunnsverdier. 

Ingen/ubetydelig tap 

av stabilitet 

2. Liten konsekvens 1-2 skadde/syke.  Lokale miljøskader Materielle skader 

100 000 -1 000 000 

kr / ubetydelig skade 

på eller tap av 

samfunnsverdier. 

Lite tap av stabilitet 

< 1 dag varighet 

(timer) / <50 

personer evakuert. 

3. Middels 

konsekvens 

3-5 skadde/syke.  Regional 

miljøskade***, 

restitusjonstid inntil 1 

år. 

Materielle skader 1 

000 000 - 10 000 

000 kr / kortvarig 

skade på eller tap av 

samfunnsverdier.  

Middels tap av 

stabilitet, 1-2 dager 

varighet / 50-200 

personer evakuert. 

4. Stor konsekvens 5-10 skadde/syke.  

 

Dødsfall 1-5 

personer. 

Regional miljøskade, 

restitusjonstid inntil 

10 år. 

Store materielle 

skader 10 000 000 - 

100 000 000 kr / 

skade på eller tap av 

samfunnsverdier 

med noe varighet. 

Stort tap av stabilitet, 

2-4 dager varighet / 

200-500 personer 

evakuert 

5. Meget stor 

konsekvens 

Flere enn 10 

skadde/syke. 

 

Dødsfall flere enn 5 

personer. 

Irreversibel 

miljøskade. 

Svært store 

materielle skader > 

100 000 000 kr / 

varige skader på 

eller tap av 

samfunnsverdier. 

Meget stort tap av 

stabilitet > 4 dager 

varighet / >500 

personer evakuert. 

**Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. 

***Med regionale miljøkonsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor utslippsområdet 

 Krav i Byggteknisk forskrift 

Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som flom og skred, vil 

krav besluttet gjennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) være gjeldende ved utarbeidelse av planer for 

utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 

ulike sikkerhetsklassene for flom og skred. 

TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, 

dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke 

overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3. 

Tabell 2-3 Sikkerhetsklasse for flom 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

F1 liten 1/20 

F2 middels 1/200 

F3 stor 1/1000 
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TEK 17 § 7-3 Sikkerhet mot skred 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke 

plasseres i skredfarlig område. 

 

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende 

uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at 

største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. 

Tabell 2-4 Sikkerhetsklasse for skred 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

 Vurdering av risiko 

Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighetsvurderingen og 

konsekvensvurderingen. De uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens sin 

plassering i en risikomatrise, der fargene angir en rangering av hendelsens risiko (risikoakseptkriterier).  

Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til, dvs. ytrer seg, om 

risikoforhold i kommunen med rangering og prioritering av tiltak. En ferdig ROS-analyse er således et 

levende styringsdokument. 

 

Risikomatrisen har 3 soner: 

GRØNN Akseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap er ikke nødvendig, men bør vurderes 

GUL Akseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig*  

Risikoreduserende tiltak vil dermed bli vurdert for hendelser som får sin plass i gul eller rød sone. Det vil 

være hovedfokus på risikoreduserende tiltak som kommunen selv kan iverksette. 

* Slike tiltak kan kreve involvering fra nasjonalt, fylkes- eller kommunalt nivå, eller alle nivå. 

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. 

Tabell 2-5 Risikomatrise 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      
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2.4 Sårbarhetsvurdering 

I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger er sårbarhet definert på følgende måte: 

"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette 

sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen." Dette innebærer at det motsatte av sårbarhet er 

robusthet. 

2.5 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap 

(konsekvensreduserende tiltak) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til 

akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at hendelsens 

plassering i risikomatrisen forskyves. 

Hendelser i matrisens røde områder – forbyggende tiltak/beredskap er nødvendig 

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 

konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form 

av tiltak. 

Hendelser i matrisens gule områder – forbyggende tiltak/beredskap bør vurderes 

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av krav 

eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser 

som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig ut ifra en 

kost/nytte-vurdering. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende tiltak i 

utgangspunktet ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at 

dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak for disse hendelsene. 
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3 Fareidentifikasjon 

Med fare menes en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstremvær og ulykke. En fare er ikke 

stedfestet, og kan representere en «gruppe hendelser» med likhetstrekk. En hendelse er konkret, 

eksempelvis med hensyn til tid, sted og omfang. 

Nedenfor er det gjengitt en systematisert liste over farer identifisert gjennom innledende møter og videre 

prosesser, jf. vedlegg 2. Disse farene er analysert med hensyn på risiko og danner grunnlaget for risikobildet 

for Våler kommune, jf. kapittel 5. 

Tabell 3-1 Identifiserte farer/uønskede hendelser 

Farekategori Uønsket hendelse ID-nr. 

A. Menneskers helse Pandemi/epidemi 

En epidemi er et utbrudd av smittsom sykdom som brer seg 

raskt mellom mennesker. En pandemi er en 

verdensomspennende epidemi. 
  

A1 

Omfattende tunefluesesong 

Alvorlig tilfelle med tunefluer etter en massiv klekking.  
 

A2 

B. Naturhendelser og 

ekstremvær 

Skred 

Faresonekart for kvikkleire er utarbeidet av NVE for Våler 

kommune (ref. klimaprofil Østfold). Det er registrert hendelser 

med leirskred, jordskred og løsmasseskred i kommunen, 

hovedsakelig i aktsomhetsområdene øst for Våler sentrum. 
 

B1 

Skadeflom 

Område omkringliggende elver og vann i Våler kommune er 

registrert i NVEs aktsomhetskart for flom.  
 

B2 

Ekstremvær 

Klimaendringene for Østfold, herunder Våler kommune, vil 

særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør. Det kan 

forekomme økte problemer med overvann og flom, og man må 

forvente minst 20 % økning i flomvannføringer (ref. klimaprofil 

Østfold). 
 

B3 

C. Svikt i kritisk infrastruktur Langvarig bortfall av strøm 

Geografisk omfattende strømbrudd (6 timer – 3 døgn) 
 

C1 

Langvarig brudd i EKOM-tjenester (elektronisk 

kommunikasjon) 

Geografisk omfattende brudd i EKOM-tjenester (6 timer – 3 

døgn). 
 

C2 

Langvarig bortfall av drikkevann 

Omfattende bortfall av drikkevann (6 timer – 3 døgn) 
 

C3 

Langvarig bortfall av avløp 

Omfattende bortfall av avløp (6 timer – 3 døgn) 
 

C4 

Langvarig forsyningssvikt 

Omfattende forsyningssvikt som gir mangel på mat, medisiner 

eller drivstoff. 

C5 
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Farekategori Uønsket hendelse ID-nr. 

D. Store ulykker Veitrafikkulykke. 

Stor og alvorlig veitrafikkulykke. 
 

D1 

Alvorlig ulykke institusjon/skole/barnehage 

Alvorlig ulykke som rammer ett eller flere av kommunens 

brukere. 
 

D2 

Alvorlig ulykke utenfor kommunen 

Alvorlige hendelser som skjer utenfor kommunens område, men 

vil ha konsekvenser for kommunen.  
 

D3 

E. Store branner Stor brann i institusjon/virksomhet 

Omfattende brann i institusjon eller virksomhet. 
 

E1 

Stor skogbrann 

Omfattende skogbrann som krever innsats over lengre tid og 

med konsekvenser for bygninger/infrastruktur. 
 

E2 

F. Akutt forurensing Akutt forurensing i vann og på land (IUA-hendelse) 

En større hendelse som medfører omfattende akutt forurensing. 
 

F1 

G. Sosial uro Sosial uro, mistillit 

Uro i befolkningen og mistillit til myndighetene. 
 

G1 

H. Tilsiktede handlinger Tilsiktet handling mot kommunen 

Tilsiktet handling som rammer virksomheter, arrangementer eller 

innbyggere i kommunen. 
 

H1 

I. Atomhendelse Atomhendelse 

Omfattende hendelse med radioaktivt materiale. Dette kan være 

en hendelse som inntreffer i Norge eller i utlandet som medfører 

nedfall over Norge. 
 

I1 
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4 Vurdering av sårbarhet 

Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet fokuserer på konsekvensene – 

evnen til å motstå virkninger av hendelser og til å gjenoppta normalsituasjonen etter hendelser. Det er flere 

sårbarheter som kan påvirke Våler kommune og evnen til å yte tjenester i gitte situasjoner, og som vil 

medføre utfordringer med å oppta normalsituasjon etter at hendelsen er håndtert. 

4.1 Forhold som gir robusthet 

Våler kommune er en liten og oversiktlig kommune, med et relativt lavt folketall. Våler kommune ligger 

sentralt på Østlandet, med mange transportårer og omkjøringsmuligheter. Det er god tilgang på 

beredskapsressurser i dette området, med kort avstand til Oslo og andre nabokommuner. Kommunens 

sentrale plassering kan bidra til å begrense konsekvensomfanget ved langvarige hendelser. 

Våler kommune får sin vannforsyning fra sameierselskapet Våler vannverk SA med vannkilde Rusviktjærn, I 

tillegg får kommunen levert vann fra Mosseregionen vann, avløp og renovasjon (MOVAR) sitt 

vannbehandlingsanlegg, Vansjø vannverk. Vannkilden er innsjøen Vansjø. Dobbel forsyning som kan 

omkobles øker robusthet i kommunen. I tillegg har flere innbyggere i kommunen egne grunnvannsbrønner 

med tilhørende renseanlegg. 

Statens vegvesen har etablert omkjøringsruter for vegnettet i hele Østfold. Våler kommune har god 

redundans med flere uavhengige løsninger i veiinfrastruktur. Omkjøringsrutene inngår som en del av 

beredskapen for driftskontaktene og er tilgjengeliggjort for politiet. 

Våler kommune har et nødstrømsaggregat på Herredshuset og et nødstrømsaggregat på eldresenteret. 

Nødstrømsaggregatene bidrar til økt robusthet for kommunen og eldresenteret ved hendelser som påvirker 

bortfall av strøm. Det er også etablert nødstrømsaggregat til Rusvik vannbehandlingsanlegg. Det er lagt opp 

til at eksternt nødstrømsaggregat kan tilkoples til Skjønnerud basseng for å øke robusthet ved 

avløpsbehandling. 

4.2 Forhold som medfører sårbarhet 

Våler kommune er sårbar for kvikkleireskred, som et resultat av områder med marine avsetninger (NGU 

løsmassekart) hvor kvikkleire kan forekomme. Temaet er særdeles viktig når det gjelder arealplanlegging og 

utbygging i kommunen. NVE har også utarbeidet aktsomhetskart flom (NVE Atlas) som er et nasjonalt kart 

på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare og overvann. Våler kommune har 

bebygd areal i flomutsatte områder. 

Klimaendringene vil for Østfold, og herunder Våler særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og 

økte problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og jord- og flomskred 

Klimaendringer med økt flom og erosjon kan også føre til flere kvikkleireskred. Utfordringene med overvann 

ventes å bli større enn i dag, og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i overvannsplanleggingen (ref. 1.4.2). 

Våler kommune ligger ikke spesielt utsatt til for ekstremvær, men et ekstremvær vil kunne påvirke alle 

kritiske samfunnsfunksjoner, men trolig ikke samtidig. Ekstremvær vil også kunne være en årsak til at andre 

uønskede hendelser inntreffer.  En type ekstremvær, for eksempel sterk vind, vil kunne påvirke enkelte 

samfunnsfunksjoner som kraftforsyning (inkl. oppvarming) og fremkommelighet, mens annen ekstremvær, 

som ekstremnedbør, vil kunne påvirke vann/avløp i tillegg til fremkommelighet.  

Våler kommune har nærhet til sentrale transportårer med mye tungtrafikk. Fv. 115, 120 og 121 er merket av 

DSBs kartverk som transportveier for farlig gods, og kan dermed være spesielt utsatt for alvorlige 

vegtrafikkulykker med fare for akutt forurensning. Egne ressurser vil i slike tilfeller ikke være tilstrekkelig og 

bistand må hentes inn fra omkringliggende redningsenheter. MIB er klar over den risiko som transport av 
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farlig gods representerer i regionen, og har kartlagt dette. MIB opprettholder en forsvarlig førsteinnsats for 

eventuelle hendelser.  

Det kan være flere årsaker til at en vegstrekning eventuelt må stenges og omkjøring iverksettes, større 

trafikkulykker, hendelser langs med vegen eller naturgittforhold som flom, ras mv.  Av og til kan det gå 

mindre ras eller løsne stein i fjellskjæringer langs veinettet. NVE sitt aktsomhetskart for flom viser 

aktsomhetsområde for flom over Fv. 115, 120 og 121. Se for øvrig kapittel 6.2 for mer detaljert gjennomgang 

av klimasårbarhet og naturfare. 

Langvarig strømbrudd er en betydelig sårbarhetsfaktor for kommunens evne til å utføre sine lovpålagte og 

nødvendige tjenester. Et langvarig strømbrudd vil påvirke alle kommunens virksomheter/enheter og det vil 

være spesielt kritisk for helse/omsorg, og tekniske og driftsmessige oppgaver. Spesielt er hjemmetjenesten 

sårbar for strømstans etter innkjøp av EL-biler. Den uønskede hendelsen langvarig strømbrudd er vurdert 

med hensyn på risiko og vil være en hendelse som påvirker alle kritiske samfunnsfunksjoner i kommunen og 

i regionen, jf. Tabell 4-1 i kapittel 4.1. Innbyggere som har boliger uten alternativ oppvarmingskilde er 

spesielt utsatt ved langvarige strømbrudd. Dersom det skulle oppstå et nasjonalt eller regionalt langvarig 

strømbrudd, vil sentrale myndigheter involveres og Fylkesmannens samordningsfunksjon tre i kraft.  

Langvarig svikt i EKOM-tjenester påvirker mange kritiske samfunnsfunksjoner og kan gi store konsekvenser 

for liv og helse dersom det samtidig er behov for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. 

Innbyggerne kan risikere å ikke oppnå kontakt med nødetatene. Mange benytter nå kun mobiltelefoni etter å 

ha sagt opp sine fasttelefoni-abonnement. Våler kommune har avtale med Phonero. Kommunen bør basere 

sin mobiltelefoni på flere operatører, slik at sårbarheten reduseres dersom en operatør ikke kan levere 

mobiltelefonitjenester over en lengre periode. 

Langvarig bortfall av avløp kan skje som følge av teknisk svikt eller strømbrudd og manglende nødstrøm ved 

Rusvik pumpestasjon. Avløp og overløp kan havne i Vansjø og forurense lokalt.  

Våler kommune er utsatt for skogbrann som følge av store skogarealer. De fleste skogbrannene oppstår på 

våren og forsommeren. Planterester, småkvist og lyng tørker fort opp og er lett antennelig i perioder med lite 

nedbør. Ekstremvær i form av langvarige tørkeperioder skaper høy risiko for skogbrann. Det er forventet at 

klimaforandringene vil føre til lengre tørkeperioder og økt risiko for hyppigere branner på Østlandet, flere 

branner samtidig og mer langvarig og omfattende slukningsarbeid. Det forventes også at 

skogbrannsesongen vil forlenges. Konsekvensene av en skogbrann avhenger blant annet av årsaken til 

brannen, topografi, meteorologiske forhold (for eksempel vind) samt spredningsforhold og andre stedlige 

forhold. Videre er tid før brannen blir oppdaget, og hvor stor brannen utvikler seg til å bli, viktig i forhold til 

konsekvenser av skogbrann.  

Brann i barnehage, skole, sykehjem etc. kan ha stor konsekvens for liv og helse. Ved brann i institusjon vil 

det være sårbarhet knyttet til evakuering av personer som ikke kan rømme selv og krever større bistand fra 

MIB.  

Våler kommune anses som lite sårbar for storulykker som følge av at kommunen ikke har storulykkeobjekter 

og begrenset industrivirksomhet. 

Det foreligger ingen forhold som gjør at Våler kommune er mer sårbar enn andre kommuner når det gjelder 

konsekvenser av en pandemi, atomulykke, langvarig forsyningssvikt, sosial uro eller tilsiktede handlinger. 

Kommunen følger de råd og vurderinger som kontinuerlig utarbeides av helsemyndighetene.  

4.3 Gjensidige avhengigheter/påvirkning 

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom de identifiserte uønskede hendelsene vurdert opp mot 

hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt. De kritiske samfunnsfunksjonene som er tatt med er 

basert DSBs veiledning til helhetlig ROS-analyse i kommunen (ref. 1.4.7). 
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De kritiske samfunnsfunksjonene som påvirkes mest er naturlig nok helse/omsorg og nød-/redningstjeneste, 

men fremkommelighet vurderes også å bli påvirket i relativt stor grad. I tillegg krever tilnærmet alle 

hendelsene at kommunens kriseledelse involveres, dette er også naturlig da det er lagt til grunn i forbindelse 

med identifikasjonen av de uønskede hendelsene.  

Tabell 4-1 Sammenheng mellom identifiserte hendelser og hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som påvirkes. Hendelse-
ID samsvarer med ID-nummeret i tabell 3-1 på side 14-16 ovenfor. Markering med (x) betyr usikker eller noe påvirkning. 

Påvirkning 

Hendelse-ID 

(side-

henvisning) 

Mat og 

medi-

siner 

Opp-

varming/ 

husly 

Kraft-

forsyning 

Drivstoff Ekom Vann/ 

avløp 

Frem-

komme-

lighet 

Helse/ 

omsorg 

Nød-

/rednings

-tjeneste 

Komm-

unens 

krise-

ledelse 

A1 (s. 35) x       x x x 

A2 (s. 36)        x x x 

B1 (s. 37)   (x)  (x) (x) x (x) x x 

B2 (s. 38) (x)  (x)  (x) (x) x x x x 

B3 (s. 39)  (x) (x)  (x) (x) x (x) x x 

C1 (s. 40) x x x x x x x x x x 

C2 (s. 41)   (x)  x (x)  x x x 

C3 (s. 42) x     x  x x x 

C4 (s. 43) (x)      (x) x (x) x 

C5 (s. 44) x   x   x x x x 

D1 (s. 45)       (x) x x x 

D2 (s. 46)        x x x 

D3 (s. 47)        x x x 

E1 (s. 48)        x x x 

E2 (s. 49)        x x x 

F1 (s. 50)        x x x 

G1 (s. 51)        x x x 

H1 (s. 52)        x x x 

I1 (s. 53) x     x (x) x x x 

4.4 Befolkningsvarsling og evakuering 

Våler kommune har mulighet for befolkningsvarsling via SMS eller talebeskjed. Verktøyet heter Varsling24 

og leveres av FramWeb. Våler kommune benytter Varsling24 til befolkningsvarsling, beredskapsvarsling, 

gruppevarsling, og lokasjonsvarsling via SMS, tale, og email der det må varsles raskt ved uønskede 

hendelser, eller ved annen viktig informasjon til befolkningen. Verktøyet fanger opp alle registrerte 

telefonnumre på eiendommer i det berørte området – altså adressebasert varsling, men kan også varsle folk 

som befinner seg innenfor et geografisk område uavhengig av botilhørighet. 

Befolkningsvarsling skal nå ut til en flerspråklig befolkning. Ved langvarige strømbrudd vil ikke elektroniske 

varslingsverktøy fungere og alternative metoder må da benyttes (f.eks. forhåndsbestemte oppmøtesteder, 

flyers, høyttalerbiler, mv). Nærradioavtalen er også en viktig informasjonskanal ut til befolkningen (forutsetter 

batteridrevet radiomottaker).  

Det foreligger beredskapsplan, og som en del av denne også en evakueringsplan. Dette planverket er et 

aktuelt risikoreduserende tiltak for flere hendelser. Det er behov for å oppdatere beredskapsplanen med 

tilhørende evakueringsplan. 
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I Vedlegg - hendelsesskjemaer er hver enkelt hendelse vurdert med hensyn på om det vil være nødvendig å 

iverksette befolkningsvarsling og/eller evakuering. Dette må benyttes i forbindelse med utarbeidelse/revisjon 

av overordnet beredskapsplan og beredskapsplaner for sektorene/virksomhetene. 

4.5 Kontinuitetsplanlegging 

Kommunen har ansvar for flere kritiske samfunnsfunksjoner og bør planlegge for å opprettholde sine 

viktigste leveranser uansett hvilke påkjenninger virksomheten utsettes for. Hensikten med 

kontinuitetsplanlegging er å arbeide proaktivt for å redusere sårbarhet for driftsavbrudd. Det foreligger 

kontinuitetsplaner for enkelte virksomheter/enheter i kommunen, men det er behov for en helhetlig 

oppdatering og samordning av planverket. 

De identifiserte uønskede hendelsene er vurdert med hensyn på om det kan påvirke kommunens evne til å 

yte lovpålagte tjenester. Hendelsene er da vurdert med bakgrunn i lang varighet og/eller omfattende 

konsekvens. Hendelser som vil påvirke kommunen på en slik måte må benyttes i forbindelse med 

utarbeidelse/revisjon av kontinuitetsplaner, både på overordnet nivå og på sektor/virksomhetsnivå. DSB har 

utarbeidet en egen veiledning for kontinuitetsplanlegging knyttet til pandemisk influensa. 

Følgende identifiserte uønskede hendelser er vurdert til å påvirke kommunens evne til å yte pålagte tjenester 

(ikke prioritert liste): 

A1 Pandemi/epidemi 

C1 Langvarig bortfall av strøm 

C3 Langvarig brudd i EKOM-tjenester 

C3 Langvarig bortfall av drikkevann 

C5 Langvarig forsyningssvikt 

H1 Tilsiktet handling mot kommunen 

I1 Atomhendelse 
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5 Risikobilde for Våler kommune 

Basert på gjennomført prosess med fareidentifikasjon, er det totalt vurdert 19 hendelser i den helhetlige 

ROS-analysen for Våler kommune (ref. kapittel 3). 

Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighets- og konsekvensvurderingen. De 

uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens sin plassering i en risikomatrise, 

der fargene angir en rangering av hendelsens risiko (risikoakseptkriterier). Risikomatriser kan brukes for å 

fremstille de vurderte hendelsene samlet – dette kan omtales som et risikobilde for Våler kommune. 

Risikoanalysen av de uønskede hendelsene for Våler kommune viser uakseptabel risiko (rød sone i 

risikomatrisen) for 11 av 19 hendelser i kategorien liv og helse, ingen hendelser i kategorien ytre miljø, 4 av 

19 hendelser i kategorien materielle verdier/samfunnsverdi, og 7 av 19 hendelser i kategorien stabilitet. 

Hendelsene er valgt ut med hensyn på at de skal være av et slikt omfang at det medfører involvering av 

kommunens kriseledelse og vil av den grunn være omfattende og alvorlige hendelser med store 

konsekvenser. Enkelte analyserte hendelser vil også være utenfor kommunens ansvar og kontroll, men kan 

ramme kommunen ut ifra dens beliggenhet. Det er også tatt med hendelser knyttet til brann og ulykker hvor 

brannvesenet har en sentral rolle. Noen av disse kan betegnes som alvorlige hendelser (storulykke). 

Storulykkehendelser kjennetegnes ofte av relativt lav sannsynlighet og svært høy konsekvens for tap knyttet 

til liv/helse og samfunn. Det er ikke vanlig å dimensjonere den lokale beredskapen opp mot slike store 

hendelser - en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn for disse, der også ressurser fra 

andre kommuner/regioner bidrar i håndteringen. 

Vurderinger av den enkelte hendelse er gjengitt i Vedlegg - hendelsesskjemaer. Nedenfor oppsummeres 

hendelsene i risikomatriser for de tre konsekvenskategoriene liv og helse, ytre miljø, materielle 

verdier/samfunnsverdi og stabilitet, kombinert med tilhørende sannsynligheter. 

5.1 Risikomatrise liv og helse 

Tabell 5-1 presenterer risikomatrisen for liv og helse.  

Tabell 5-1 Risikomatrise - kategori liv og helse 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig  B3, E2 A2 C5, D2  

3. Sannsynlig  B2, F1 C4, G1 B1, C1, C2, 
C3, D1, D3 

A1, E1, H1 

2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig     I1 

 

Som det fremkommer av risikomatrisen er følgende hendelser er vurdert å ha et høyt risikonivå for 

kategorien liv og helse (ikke rangert rekkefølge): 

A1 Pandemi/epidemi 

B1 Skred 

C1 Langvarig bortfall av strøm 

C2 Langvarig brudd i EKOM-tjenester 

C3 Langvarig bortfall av drikkevann 

C5 Langvarig forsyningssvikt 

D1 Veitrafikkulykke 
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D2 Alvorlig ulykke institusjon/skole/barnehage 

D3 Alvorlig ulykke utenfor kommunen 

E1 Stor brann i institusjon/virksomhet 

H1 Tilsiktet handling mot kommunen 

5.2 Risikomatrise ytre miljø 

Tabell 5-2 viser risikomatrisen for ytre miljø. 

Tabell 5-2 Risikomatrise - kategori ytre miljø 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig A2, C5, D2, 

E2 
    

3. Sannsynlig A1, C3, D3, 
G1, H1 

B1, B2, C2, 
D1, E1, F1 

B3, C1, C4   

2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig    I1  

Som det fremkommer av risikomatrisen er ingen hendelser vurdert å ha et høyt risikonivå for kategorien ytre 

miljø. 

5.3 Risikomatrise materielle verdier/samfunnsverdier 

Tabell 5-3 viser risikomatrisen for materielle verdier/samfunnsverdier.  

Tabell 5-3 Risikomatrise - kategori materielle verdier/samfunnsverdier 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig  A2 D2, E2   

3. Sannsynlig  C2, D1, G1 B1, B2, 
C1, C4, 
C5, D3, F1 

A1, B3, C3, 
E1, H1 

 

2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig    I1  

Som det fremkommer av risikomatrisen er følgende hendelser vurdert å ha et høyt risikonivå for kategorien 

materielle verdier/samfunnsverdier (ikke rangert rekkefølge): 

A1 Pandemi/epidemi 

B3 Ekstremvær 

C3 Langvarig bortfall av drikkevann 

E1 Stor brann i institusjon/virksomhet 

H1 Tilsiktet handling mot kommunen 

5.4 Risikomatrise stabilitet 

Tabell 5-4 viser risikomatrisen for stabilitet. 
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Tabell 5-4 Risikomatrise - kategori stabilitet 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig  A2, D2 E2   

3. Sannsynlig D3 D1, F1, G1 B1, B3, C4, 
E1 

B2, C1, C2, 
C3, C5 

A1, H1 

2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig     I1 

 

Som det fremkommer av risikomatrisen er følgende hendelser vurdert å ha et høyt risikonivå for kategorien 

stabilitet (ikke rangert rekkefølge): 

A1 Pandemi/epidemi 

B2 Skadeflom 

C1 Langvarig bortfall av strøm 

C2 Langvarig brudd i EKOM-tjenester 

C3 Langvarig bortfall av drikkevann 

C5 Langvarig forsyningssvikt 

H1 Tilsiktet handling mot kommunen 

5.5 Usikkerhet 

Det er som nevnt i kapittel 2.3.1 knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og 

omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Dette gjenspeiles i hendelsesskjemaene hvor 

det er vurdert usikkerhet for hver hendelse etter inndelingen; lav, middels og høy. Her følger en 

oppsummering av denne vurderingen: 

Tabell 5-5 Vurdering av usikkerhet - oppsummering 

Usikkerhet Hendelser 

Lav B1, B3, C1, C3, C4, E1, E2, F1 

Middels A2, B2, C2, D1, G1, H1 

Høy A1, C5, D2, D3, I1 

5.6 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i avdekt uakseptabel risiko, jf. Vedlegg - hendelsesskjemaer, er det foreslått 

risikoreduserende tiltak for hver enkelt hendelse. Tiltakene er oppsummert nedenfor og danner grunnlag for 

utarbeidelse av oppfølgingsplan basert på den helhetlige ROS-analysen, jf. forskrift om kommunal 

beredskapsplikt 

 

 § 3:  

 På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 

a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

 

I oppfølgingsplanen skal tiltakene prioriteres for å forebygge uønskede hendelser, redusere konsekvenser 

og styrke beredskapen for videre oppfølging. Tiltak som er enkle og lite kostnadsdrivende å implementere 
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kan tas først for raskt å oppnå resultater, mens mer krevende tiltak som må ta hensyn til i budsjett vil kreve 

lengre og mer tidkrevende prosesser. 

Tabell 5-6 Forslag til risikoreduserende tiltak - oppsummering 

ID Hendelse Forslag til risikoreduserende tiltak 

A1 Pandemi/epidemi − God vaksinasjonsdekning for influensa, barnesykdommer mv. 

− Legionellaforebygging 

− Samvirkeøvelser 

− Vurdere muligheter for å stenge kommunale institusjoner som skoler, 
barnehager, forsamlingslokaler mv. 

− Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for 
kommunens virksomheter. 

A2 Omfattende 

tunefluesesong 

− Jobbe videre i og med Tuneflueutvalget, og fortsette bekjempelse av 

bestanden. 

− Redusere mulighet for «masseoppblomstring» i egen vannkilde. 

− Tilrettelegge for flere innendørs aktiviteter og opphold for barn og unge ved 
behov. 

B1 Skred − Behov for hensynssoner, egne bestemmelser og krav knyttet til 
kommuneplanens arealdel 

− Unngå å gi tillatelser i faresoner 

− Øke kunnskap om kvikkleire i kommunen. 

− Varslingsprosedyre for berørte parter. 

− Skaffe oversikt over mulige følgehendelser i skredutsatte områder. 

− Oppdatere kartverk i kommunen. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

B2 Skadeflom − Utarbeide flomsonekart for bedre forutsigbarhet for faresoner. 

− Utarbeide planer for fremkommelighet og omkjøringsruter basert på 
kartlegging av flomfare, herunder spesielt for hjemmesykepleien og nødetater. 

− Utarbeide rutiner for vedlikehold og drift i forkant av forventet flom. 

− Vurdere forbud mot oppføring av nytt byggverk eller utvidelse av eksisterende 
byggverk i områder langs Vansjø under høydekurve +28 moh. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

B3 Ekstremvær − Trefelling nær viktige transportårer. 

− Økt fokus på klimatiltak og overvannshåndtering i kommunale arealplaner 

− Vedlikehold av vanntraseer, bekkefarer/elveløp. 

− Øvelser som innebærer bortfall av elektrisitet og vann. 

− Vurdere omkjøringsmuligheter ved stengte veier. 

− Sikring av eiendom og infrastruktur ved varslede ekstremværhendelser. 

− Planer for robusthet på utsatt infrastruktur 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

C1 Langvarig bortfall av 

strøm 

− Kartlegging av situasjon og behov til sårbare innbyggere gjennom ROS per i 
dag. 

− Private bedrifter må sørge for egen beredskap mot strømbrudd. 

− Beredskapsavtale med andre kommuner eller IKS. 

− Løpende dialog med strømleverandør. 

− Iverksette beredskapsløsninger for hjemmesykepleie ved bortfall av el-bil-
lading 

− Gjennomgang av aggregatsdekning i kommunen 

− Beredskapssenter og alternativ informasjonsformidling til befolkningen. 

− Oversikt over og kontakt med bønder som kan hjelpe med drivstoff og ved. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

C2 Langvarig brudd i 

EKOM-tjenester 

− Sikre redundans i linje og radio ved å ha flere avtaler med ulike leverandører 

− Kartlegge kommunale samfunnskritiske funksjoner som er avhengig av 
EKOM-systemer til driftsstyring, oversikt over hjemmeboende og 
pleietrengende med trygghetsalarmer. 

− Etablere oppmøtesteder for befolkningen og planlegge bemanning av disse. 
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− Anskaffe og lage rutiner for bruk av satellitt-telefoner. 

− Kommunikasjonssystem lokalt (VHF-lukket samband). 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

C3 Langvarig bortfall av 

drikkevann 

− Innarbeide plan for å varsle Moss Interkommunale Brann og feievesen ved 
bortfall av vann i kommunen. 

− Oppfølging av sårbare innbyggere, herunder eldre i kommunen, og påse at 
kokevarsel blir oppfattet. 

− Oversikt over private brønner. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

C4 Langvarig bortfall av 

avløp 

− Vurdere logistikkordning for å transportere avløp til andre renseanlegg. 

C5 Langvarig 

forsyningssvikt 

− Gjennomgå avtaler om forsyning med hensyn på kommunens behov 

− Forberede informasjonstiltak til befolkningen, oppfordre befolkningen til å ha et 
lager av nødvendige varer som medisin og matvarer.  

− Vurdere lagring av nødvendig mengde varer til offentlige virksomheter, bl.a. 
kjemikalier til vannverk. (DSBs egenberedskapskampanje) 

− Vurdere reservelager av tørrmat og medisiner for inntil 3 dager. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

− Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for 
kommunens virksomheter. 

D1 Veitrafikkulykke − Plan for øvelser for aktuelle veitrafikkhendelser i beredskapsplan 

− Plan for god mediehåndtering 

− Vurdere tiltak for trygge skoleveger og trafikksikkerhet (nedsatte fartsgrenser 
mv.) 

D2 Alvorlig ulykke 

institusjon/ 

skole/barnehage 

− Tett samarbeid med politi og arbeide med kriminalitetsforebyggende arbeid 

− Kontroll av lekeapparater og HMS, med melding av avvik ved funn av risiko 
eller svikt. 

− Følge prosedyrer og rutiner utarbeidet for hendelsen. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

− Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for 
kommunens virksomheter. 

D3 Alvorlig ulykke utenfor 

kommunen 

− Etablere plan for pårørendesenter, og etablere plan for oppfølging av egen 

befolkning som rammes utenfor kommunen. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

E1 Stor brann i 

institusjon/virksomhet 

− Opprettelse av pårørendesenter 

− Forebyggende brannberedskap 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

E2 Stor skogbrann − Fast avtale med helikopterselskap om øving med brannslokking. 

− Holdningskampanjer: Skogbrannplakater på strategiske steder, informasjon 
på kommunens web og Facebook-side. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

F1 Akutt forurensning i 

vann og på land 

− Avrenning fra dyrket mark reduseres ved å aktivt bruke tilskuddsordninger. 

− Oversikt over økosystem og kildevann. 

− Oppsyn med nedgravde oljetanker 

− Etablere oversikt over type stoffer og mengder som bedrifter oppbevarer og 
bruker i produksjon 

− Plan for varsling og informasjonsspredning 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

G1 Sosial uro, mistillit − Styrke samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner 

− Legge til rette for godt nærmiljø gjennom samfunns- og arealplanlegging 

− Foreldrenettverk 

H1 Tilsiktet handling mot 

kommunen 

− Dialog med utsatte virksomheter og ved spesielle arrangementer. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

− Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for 

kommunens virksomheter. 

I1 Atomhendelse − Kommunens kriseledelse må sette seg godt inn i Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhets forhåndsbestemte tiltak ved atomhendelser slik at man er 
forberedt på å ivareta befolkningen på best mulig måte 
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− Oppdatere og revidere kommunens atomberedskapsplan (lovpålagt).  

− Ha gode evakueringsplaner 

− Beredskap for utlevering av jodtabletter. 

− Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

− Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for 
kommunens virksomheter. 

 



Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
  
Oppdragsnr.: 5191644   Dokumentnr.: ROS   Versjon: B03 

  

2021-01-22  |  Side 29 av 53 

6 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging  

6.1 Arealrelatert risiko 

Her følger en oversikt over arealrelatert risiko som er relevant for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplaner, 

og til bruk ved utarbeidelse av felles kommuneplan. 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB) (ref. 1.4.6) sier følgende: 

Sivilbeskyttelsesloven stiller krav til kommunen om helhetlig ROS. Dette gjelder hele kommunen, og 

utgjør et grunnlag for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, også ved 

utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. 

Fokuset i ROS-analyser i forbindelse med arealplanlegging er uønskede hendelsers påvirkning og 

konsekvens for liv og helse, samfunnsstabilitet og materielle verdier/samfunnsverdier. Herunder skal alle 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging vises. 

Når samfunnssikkerhet på kommuneplannivå skal beskrives vil det være hensiktsmessig å utforme denne 

som en overordnet analyse med fokus på sårbarhetsvurdering. En slik analyse er utarbeidet for en plan på 

overordnet nivå og det skal etterfølges av reguleringsplaner (områderegulering/detaljregulering) på et senere 

tidspunkt når informasjonsgrunnlaget og kunnskapen er mer detaljert og det er mulig å utarbeide 

hendelsesbaserte risikoanalyser. Dette er også i tråd med føringene gitt av DSB for ROS-analyser til 

arealplaner.  

• ROS-analyse til kommuneplanens arealdel skal avdekke potensiell fare. Aktsomhetskart (flom, 

skred) fra NVE/NGI er utarbeidet for dette nivået. (Arealformål, hensynssoner og bestemmelser §§ 

11-7 og 11-11). 

• ROS-analyse på reguleringsplannivå skal avdekke reell fare (jf. bla. sikkerhetskrav i Byggteknisk 

forskrift (TEK 17). Faresonekart (flom, skred) fra NVE/NGI (Arealformål, hensynssoner og 

bestemmelser §§ 11-7 og 11-11). 

Av hendelser som er identifisert og analysert med hensyn på risiko og sårbarhet i denne helhetlige ROS-

analysen for Våler vurderes følgende hendelser å være relevante for kommuneplannivå, og det henvises til 

respektive hendelser i Vedlegg – hendelsesskjemaer for nærmere beskrivelse av sårbarhet og utsatte 

områder: 

• Skred 

• Skadeflom 

• Ekstremvær og klimaendringer 

• Langvarig strømbrudd 

• Langvarig brudd i EKOM-tjenester (elektronisk kommunikasjon) 

• Langvarig bortfall av drikkevann 

• Langvarig bortfall av avløp 

• Veitrafikkulykke  

• Skog-/lyngbrann 

• Akutt forurensning  

• Tilsiktet handling 

Andre farer/hendelser som kan være relevante når ROS-analyser skal utarbeides til arealplaner: 

• Drikkevannskilder og nedbørsfelt  

• Radon – TEK 17 legger til grunn at det ved nybygg kan være radon i grunnen. Tetting og ventilasjon 

skal dimensjoneres deretter. Krav går fram av § 13-5 i TEK 17. 
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• Elektromagnetisk stråling – kilder til elektromagnetiske felt som transformatorstasjoner, 

basestasjoner, høyspentledninger og -kabler. Utredningsnivået for magnetfelt ved nye bygg (for 

personopphold) og høyspentanlegg er satt til et årsgjennomsnitt på 0,4 µT. 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy – TEK17 § 11-17 setter krav til fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy. 

• Tilgang på slokkevann – TEK17 § 11-17 setter krav til slokkevann. 

6.2 Klimasårbarhet og naturfare 

Kunnskap om klimaendringer og naturfare representeres i vurderingene av analysens hendelser, herunder 

tilknyttet sannsynlighet og konsekvensomfang. 

 Ekstremvær og klimaendringer 

Rapporten Klimaprofil Østfold (ref. 1.4.2) gir et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning som kommunen kan 

legge til grunn for sin kommuneplanlegging. 

Klimaendringene vil for Østfold særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med 

overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og jord- og flomskred. 

Klimaendringer med økt flom og erosjon kan også føre til flere kvikkleireskred. 

        

Figur 6.2-1 - Forventede endringer i Østfold fra 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og 

naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten (kilde: Klimaprofil Østfold, ref.1.4.2) 

Årsnedbør 

Årsnedbøren i Østfold er totalt sett beregnet å øke med ca. 10 % frem til 2100. Det vil si at det i 2100 er 

forventet en årsnedbør som er 10 % høyere enn i dag. Sesongmessig fordeler dette seg med økt nedbør 

25% ved vinter og vår, og 10 % om sommeren og høsten. 

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider. 

Dette vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørmengden for døgn med kraftig 
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nedbør forventes å øke med ca. 20 %. For varigheter kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på større 

økning enn for døgnnedbør. Inntil videre foreslås det et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med kortere 

varighet enn 3 timer. 

Utfordringene med overvann ventes å bli større enn i dag, og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i 

overvannsplanleggingen. Norsk Vann har utgitt en veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. 

Vind 

Klimamodellene gir liten eller ingen endring i midlere vindforhold i dette århundret, men usikkerheten i 

framskrivningene for vind er stor. Det viktigste for kommuner er at kunnskap om lokale vindforhold tas med i 

planleggingen. 

 Skred 

I Våler kommune finnes områder som har registrerte skredhendelser, herunder leirskred, løsmasseskred og 

utglidninger. Disse er hovedsakelig øst for Kirkebygda og ved Ringvoll. Se kartutsnitt i figur nedenfor.  

Kartene er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare. Aktsomhetskart viser områder 

som basert på en GIS-analyse kan være skredutsatte. Ved bygging innenfor områder dekket av 

aktsomhetskart skal reell skredfare utredes i henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17).  

 

Figur 6.2-2 Registrerte hendelser med leir- og løsmasseskred, samt utglidning. Skredhendelser er markert med større 
firkanter i fargene gult, brunt og sort. (Kilde: NVE) 
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Kvikkleire 

Kvikkleire kan forekomme under marin grense, og NVE har kartlagt faresoner for kvikkleire i Våler kommune. 
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone på arealplankart, og kan tilknyttes 
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Ved all ny utbygging i områder der det kan 
være fare for kvikkleireskred, må kommunen være sikker på at kravene til tilfredsstillende sikkerhet blir fulgt. 
Dette gjelder både i og utenfor kartlagte kvikkleiresoner. Figur nedenfor viser registrerte kvikkeleireområder i 
kommunen. I tillegg foreligger det kartlegginger av kvikkleire langs deler av veinettet i Våler utført av Statens 
Vegvesen, se Figur 6.2-3 nedenfor. 
 

 

Figur 6.2-3 Registrerte kvikkleireområder, lilla punkter er SVV sine registreringer (kilde: NVE) 

 Skadeflom 

NVE har utarbeidet aktsomhetskart flom (Figur 6.2-4) som er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser 

hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi 

en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. 

Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- 

og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De 

potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser. 

Dersom man benytter aktsomhetskartet som vurderingsgrunnlag i arbeidet med kommuneplanen, vil man ha 

gode forutsetninger for å ende opp med en plan tilpasset et endret klima i år 2100, når det gjelder flomfare. 
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Figur 6.2-4 Aktsomhetskart flom (NVE Atlas) 

Klimaprofil Østfold (ref. 1.4.2) omtaler også kartlegging av flomutsatte vassdrag der det ikke finnes 

flomsonekart: 

Der hvor flomsonekart ikke finnes, gjelder anbefalingene som står i NVEs Retningslinje 2-2011 

for dagens klima, også for fremtiden. Det vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig å sette av soner 

på minimum 20 meter på hver side av bekker og 50–100 meter på hver side av elver for å dekke 

områder med potensiell flomfare. På flate elvesletter vil flommen ha større utstrekning. 

NVEs Retningslinje 2-11 beskriver hvordan man kan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen. For 

flom i små vassdrag har NVE laget en egen veiledning (Veileder 3-2015) som beskriver hvordan man kan 

identifisere og kartlegge flomutsatte områder langs bekker. 
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7 Konklusjon 

Det er gjennomført risikoanalyse av 19 uønskede hendelser basert på en innledende fareidentifikasjon. Av 

de 19 hendelsene fremstår 11 med uakseptabel risiko i kategorien liv og helse, ingen hendelser med 

uakseptabel risiko i kategorien ytre miljø, 4 hendelser med uakseptabel risiko i kategorien materielle 

verdier/samfunnsverdi og 7 hendelser med uakseptabel risiko i kategorien samfunnsstabilitet. 

Hendelsene er valgt ut med hensyn på at de skal være av et slikt omfang at det medfører involvering av 

kommunens kriseledelse, og vil av den grunn være omfattende og alvorlige hendelser med store 

konsekvenser. Enkelte analyserte hendelser vil også være utenfor kommunens ansvar og kontroll, men kan 

ramme kommunen ut ifra dens beliggenhet og befolkning. Den helhetlige ROS-analysen er utført på et 

overordnet nivå. 

Med utgangspunkt i avdekt uakseptabel risiko, jf. Vedlegg - hendelsesskjemaer, er det foreslått 

risikoreduserende tiltak for hver enkelt hendelse der dette er aktuelt. Tiltakene er oppsummert i Tabell 5-6. 

Disse danner grunnlag for utarbeidelse av oppfølgingsplan basert på den helhetlige ROS-analysen.  

For at Våler kommune skal ivareta sitt ansvar for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid er det viktig at denne ROS-analysens funn følges opp videre. Det skal med grunnlag i den 

helhetlige ROS-analysen utarbeides en oppfølgingsplan og funn som er relevante for arealplanleggingen 

skal også innlemmes i dette arbeidet. Se kapittel 1.6 for videre oppfølging av arbeidet med risikostyring. 

Våler kommune er en liten og oversiktlig kommune, med et relativt lavt folketall. Våler kommune ligger 

sentralt på Østlandet, med mange transportårer og omkjøringsmuligheter. Det er god tilgang på 

beredskapsressurser i dette området, med kort avstand til Oslo og andre nabokommuner.  

Våler kommune er sårbar for kvikkleireskred, som et resultat av områder med marine avsetninger (NGU 

løsmassekart) hvor kvikkleire kan forekomme. Klimaendringer vil for Våler særlig føre til behov for tilpasning 

til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og jord- og 

flomskred. Klimaendringer med økt flom og erosjon kan også føre til flere kvikkleireskred. Se for øvrig 

kapittel 6.2 for mer detaljert gjennomgang av klimasårbarhet og naturfare. 

Langvarig strømbrudd er en betydelig sårbarhetsfaktor for kommunens evne til å utføre sine lovpålagte og 

nødvendige tjenester. Et langvarig strømbrudd vil påvirke alle kommunens virksomheter/enheter og det vil 

være spesielt kritisk for helse/omsorg, og tekniske og driftsmessige oppgaver. 

Langvarig svikt i EKOM-tjenester påvirker mange kritiske samfunnsfunksjoner og kan gi store konsekvenser 

for liv og helse dersom det samtidig er behov for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. Våler 

kommune bør basere sin mobiltelefoni på flere operatører, slik at sårbarheten reduseres dersom en operatør 

ikke kan levere mobiltelefonitjenester over en lengre periode. 

Våler kommune er utsatt for skogbrann som følge av store skogarealer. Det er forventet at 

klimaforandringene vil føre til lengre tørkeperioder og økt risiko for hyppigere branner på Østlandet, flere 

branner samtidig og mer langvarig og omfattende slukningsarbeid. 

De kritiske samfunnsfunksjonene som påvirkes mest av de vurderte uønskede hendelsene er naturlig nok 

helse/omsorg og nød-/redningstjeneste, men fremkommelighet vurderes også å bli påvirket i relativt stor 

grad. I tillegg krever samtlige hendelser at kommunens kriseledelse involveres.  

Våler kommune har mulighet for befolkningsvarsling via SMS, talebeskjed eller email. Kommunen har 

beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan, men med behov for oppdatering. Det foreligger 

kontinuitetsplaner for enkelte virksomheter i kommunen, men det er behov for en helhetlig oppdatering og 

samordning av planverket. 
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Vedlegg – hendelsesskjemaer  

UØNSKET HENDELSE: Pandemi/ Epidemi ID: A1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

En epidemi er et utbrudd av smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. En pandemi er en verdensomspennende epidemi forårsaket av et 
nytt influensavirus som store deler av befolkningen mangler immunitet mot. Influensapandemi er den hendelsen som medfører størst risiko i DSBs 
nasjonale risikobilde. Nasjonal pandemiplan legger til grunn at halvparten av befolkningen kan bli smittet, og halvparten av disse igjen kan bli syke. 
Spredning av sykdom kan variere fra område til område, både i omfang og alvorlighet. Eksempler: Influensaepidemi, salmonella-, legionella-, eller 
meningittutbrudd (hjernehinnebetennelse). 

Årsaker: 

- Et nytt influensavirus som store deler av befolkningen 
mangler immunitet mot. Også enkelte zoonoser 
(sykdommer som kan spre seg fra dyr til mennesker) kan 
arte seg som pandemier. 

- Manglende vaksinasjon 
- Matbåren/ vannbåren smitte 
- Forurensning av vannkilder. 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket, men dette kan ikke fremstilles på forhånd. Derfor vil generelle smitteverntiltak 
og medikamenter som påvirker influensaviruset være viktige inntil vaksinen er tilgjengelig.  

- Nasjonale varslings- og meldingssystemer til/fra kommuneoverlegen.  
- Stedfortrederordning for kommuneoverlegen.  
- Smittevernplan: Smittevernkontor og smitteoppsporing. 
- Nasjonale og lokale råd til befolkningen.   
- Plan for helsemessig og sosial beredskap 
- Kontinuitetsplaner for drift med redusert bemanning som revideres og øves jevnlig (ref. Helsedirektoratets veiledning). 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Alle deler av samfunnet vil bli berørt, inkludert kommunens kritiske samfunnsfunksjoner. Bortfall av personell i 
nøkkelfunksjoner kan medføre store utfordringer for kommunens evne til å yte nødvendige tjenester, herunder kritiske 
helsetjenester. Knapphet av vaksiner vil kreve strenge prioriteringer.  

Følgehendelser 
(mulige): 

- Mangel på personell 
- Mangel på medisiner (forsyningssvikt) 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:     x  Svært aggressive og farlig virus kan medføre mange tap av menneskeliv.  

Ytre miljø x      Små konsekvenser for ytre miljø. 

Materielle verdier    x   
Kostnader knyttet til vaksiner, utvidet behov for personell og medisinsk 
behandling. Mange sykemeldte. 

Stabilitet     x  
Sosial uro, mange henvendelser fra innbyggere. Kritiske 
samfunnsfunksjoner og infrastruktur kan få utfordringer med å holde 
normal drift. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

• Legekontor, institusjoner, barnehager, skoler og andre kommunale tjenestetilbud. Akutt ø-hjelp. Samhandling mellom ulike institusjoner. 

• Kapasiteten for medisinsk behandling sprenges, sykehusene blir fulle, flere utskrives til kommunens sykehjem og øvrige helsetjenester. 

• Nøkkelpersonell rammes i form av sykemeldinger og/eller isolering/karantene. 

Omdømme: 
Kommunikasjon ut til presse/befolkning blir avgjørende. Nasjonale råd blir til underveis i forløpet og dette stiller store krav til 
informasjonsformidling lokalt. Lokal helseinformasjon må tilpasses situasjonen der og da og må kvalitetssikres av 
kommuneoverlegen. 

Behov for befolknings-
varsling: 

- Befolkningsvarsling må skje i samarbeid med sentrale myndigheter (FHI, Helsedirektoratet, evt. Fylkesmannen). 
- Varsling om type infeksjoner, tiltak for å unngå smitte, unngå møtevirksomhet mv. 
- Informasjon om hvordan man kan bli vaksinert 

Behov for evakuering: Det vil ikke være behov for evakuering. 

Usikkerhet: HØY Begrunnelse: Usikkerhet knyttet til når neste pandemi kommer, utbredelse, og alvorlighetsgrad. 

Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Kommunen kan påvirke til en viss grad gjennom smittevernplan mv. men rask 
smittespredning kan vanskelig forhindres. Det kan gå lang tid før effektiv vaksine utvikles. 

Forslag til tiltak 

- God vaksinasjonsdekning for influensa, barnesykdommer mv. 
- Legionellaforebygging 
- Samvirkeøvelser 
- Vurdere muligheter for å stenge kommunale institusjoner som skoler, barnehager, forsamlingslokaler mv. 
- Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for kommunens virksomheter. 
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UØNSKET HENDELSE: Omfattende tunefluesesong ID: A2 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Våler kommune er blant de mest utsatte kommunene for svermer av tunefluer tre-fire uker rundt Sankthans hvert år. En omfattende masseforekomst av 
tunefluebestand, som følge av massiv utklekking i Ågårdselva syd for kommunen, og svermer som kommer med vinden, kan påføre mild skade og 
ubehag på innbyggere og dyr i regionen. Resultatet kan føre til ubehag for dyr og mennesker, spesielt barn. 

Årsaker: 
Vårflom og gode forhold for flua i klekketiden 

Sør-østlig vind (fra Ågårdselva) 

 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

Kontinuerlig arbeid for å svekke bestanden:  
- Varme eller kjemisk behandling av identifiserte klekkeområder. 
- Mosefjerning og fjerning av egg. 
- Regulering av vannstand. 
- DNA-testing av tuneflue for å få mer kunnskap. 
- Informasjon og varsling til befolkningen. 
- Barnehager og skoler kan flytte barn fra sterkt berørte områder til andre deler av kommunen. 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig  4 – Meget sannsynlig x 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

En omfattende tunefluesesong kan påvirke skoler og barnehager, i form av barn som opplever ubehag eller påføres skader, 
samt bønder og industri der dyr eller folk holdes innendørs i juni. Klimaendringer kan medføre økt vannstand og mer 
fuktighet rundt elveområder, som betyr bedre forhold for tuneflua. Sesongen kan bli kortere, men kraftigere enn normalt.  

Følgehendelser 
(mulige): 

Kløe og allergi 
Stengt, flyttet eller redusert skole og barnehage 
Sosial uro 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:   x    
Redusert livskvalitet, og allergisk reaksjoner. Folk og dyr holdes 
innendørs i juni. 

Ytre miljø x      
Ubetydelig miljøskade, gitt at det ikke benyttes giftige bakterier eller 
kjemikalier. 

Materielle verdier  x     
Kostnader knyttet til forebyggende arbeid og kartlegging for å svekke 
bestanden. 

Stabilitet  x     
Skoler/barnehager må ta forhåndsregler for innendørs aktivitet, og 
enkelte barn holdes hjemme. Kan være behov for evakuering eller 
flytting av enkeltpersoner. Periodevist svekket omdømme. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Barnehager og skoler kan oppleve kapasitetsendringer. Helsetjenester. 

Omdømme: 

Årlig omdømme for kommunens håndtering. 
Samarbeidsomdømme med andre kommuner ved bekjemping av bestanden.  

Behov for befolknings-
varsling: 

Situasjonen merkes/observeres av alle. Kommunen går ut med fellesinformasjon på hjemmesider. 

Behov for evakuering: 
Det vil ikke være behov for evakuering 

Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Usikkerhet knyttet til omfang av årlig utbrudd 

Styrbarhet: LAV Begrunnelse: Foreløpig har kommunen hatt begrenset innvirkning på tunefluesesongen. 

Forslag til tiltak 

- Jobbe videre i og med Tuneflueutvalget, og fortsette bekjempelse av bestanden. 
- Redusere mulighet for «masseoppblomstring» i egen vannkilde. 
- Tilrettelegge for flere innendørs aktiviteter og opphold for barn og unge ved behov. 
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UØNSKET HENDELSE: Skred ID: B1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Det er identifisert aktsomhetsområder for kvikkleire i Våler kommune. Kvikkleire (og andre typer sensitiv leire) finnes i områder med marine avsetninger, 
herunder marin leire. Dette er leire som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landhevning etter istiden finnes nær eller over havnivå. Ved 
kraftig gjennombløting av jord og andre løsmasser som følge av ekstremnedbør, kan det forekomme leirskred hvor terrenget har skjæringer og helninger. 
Denne skredhendelsen er vurdert basert på kvikkleireskred som kan medføre ulike skader og påkjenninger.  

Årsaker: 
- Ekstremnedbør 
- Endret terrengbelastning 

- Graving eller anleggsvirksomhet 
- Brudd på ledninger 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- NVE har kartlagt aktsomhetssoner for skred og ras i Våler kommune. 
- Kommunen krever geotekniske undersøkelser i forkant av bygging i faresoner. 
- Forebyggende tiltak ved anlegg i området. 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Skred og ras kan medføre at større områder er ubeboelige og kan kreve opprydding av områder. Skred kan medføre brudd 
på ledninger i forbindelse vann-, EKOM- og/eller kraftforsyning. I Våler kommune er aktsomhetsområdene begrenset til 
områder med få bygninger og infrastruktur, i hovedsak landbrukseiendommer øst og nord-øst for Våler boligområde. Våler 
kommune innehar med andre ord bebygd areal med boliger i rasutsatte områder. 

Klimaendringer kan påføre økt forekomst av skred som følge av værhendelser.  

Følgehendelser 
(mulige): 

- Svikt i sentrale transportårer 
- Svikt i avløp + vannforsyning 
- Langvarig bortfall av strøm 
- Blokkering av vannstreng med påfølgende flom. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   
Kan medføre stor konsekvens dersom noen blir tatt av skredet, 
anleggsarbeidere eller boliger i utløpsområdet. 

Ytre miljø  x     Lokale miljøskader. 

Materielle verdier   x    
Materielle verdier er hovedsakelig knyttet til skader på bygninger, 
infrastruktur, landareal og opprydding.   

Stabilitet   x    
Tap av stabilitet knyttet til forurensning av drikkevannskilde, eller skader 
på annen infrastruktur eller bolig, som medfører bortfall eller evakuering. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

- Brann- og redningstjeneste ved bortfall av brannvann. 
- Potensiell økt belastning på helsepersonell. 
- Evakuering av rasutsatte eller spesielt berørte områder. 
- Hovedfartsårer 
- Strøm 

Omdømme: 
Omdømme ovenfor innbyggere og overkommunale myndigheter kan svekkes, spesielt dersom det er gitt byggetillatelse for 
arbeider som utløser skred. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Det er kun behov for varsling til utsatte områder. 

Behov for evakuering: 
Det kan bli behov for evakuering av skredutsatte områder. 

Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Usikkerhet i forbindelse med omfang av skred, men aktsomhetskart og lokalkunnskap om 
utsatte områder, samt forventning om betydelig værforhold som kan påvirke skredfare. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Forebygging ved anlegg i utsatte områder, og fokus på grunnforhold i byggesaksbehandling. 

Forslag til tiltak 

- Behov for hensynssoner, egne bestemmelser og krav knyttet til kommuneplanens arealdel 
- Unngå å gi tillatelser i faresoner 
- Øke kunnskap om kvikkleire i kommunen. 
- Varslingsprosedyre for berørte parter. 
- Skaffe oversikt over mulige følgehendelser i skredutsatte områder. 
- Oppdatere kartverk i kommunen. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

 



Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
  
Oppdragsnr.: 5191644   Dokumentnr.: ROS   Versjon: B03 

  

2021-01-22  |  Side 38 av 53 

UØNSKET HENDELSE: Skadeflom ID: B2 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Faresonekart for flom (NVE Atlas) viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsituasjon. Generelt kan det komme mer nedbør i fremtiden 
(hyppigere tilfeller med intens nedbør) og dersom dette inntrer i flomperioder, sammen med mildvær og stor snøsmelting, kan skadeflommer oppstå. 
Store nedbørsmengder og snøsmelting kan føre til at Vansjø og/eller elver går over sine bredder.  

Årsaker: 
- 100-200 års flom 
- Snøsmelting 

- Ekstrem nedbør 
- Klimaendringer 
- Manglende sikring mot flom 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Manøvreringsreglement for vannstanden i Vansjø. 
- Helseinstitusjoner skal etter TEK17 være sikkerhetsklasse F3 og være dimensjonert mot en flom med 

gjentaksintervaller på 1000 år (ved nybygg). 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Klimaendringer kan medføre økt hyppighet av skadeflommer. Det forventes flere og større regnflommer, og i mindre bekker 
og elver må man forvente en økning i flomvannføringen (ref. 1.4.2). 

Følgehendelser 
(mulige): 

- Svikt i transportårer. Fv. 115 er spesielt utsatt for flom. 
- Bortfall av strøm. 
- Avlingsvikt og avrenning.  
- Utslipp av kloakk/avløp. 
- Skred som følge av vannføring. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:  x     Liten konsekvens for liv og helse 

Ytre miljø  x     Liten konsekvens og lokale miljøskader. 

Materielle verdier   x    
Materielle verdier er knyttet til skader på infrastruktur: Kortslutning i trafo, 
oversvømt dyrkingsareal. 

Stabilitet    x   
Kan ha konsekvenser brudd i fremkommelighet, drikkevann og 
avløpssystem. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Veier (fremkommelighet for kommunale tjenester, matleveranser, skoletransport og nødetater), VA-ledningsnett, strøm og EKOM-tjenester.  
 

Omdømme: 

Kommunen kan få kritikk ved manglende informasjon knyttet til hendelsen eller forebyggende tiltak. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Det kan bli behov for varsling ved stengte hovedveier eller svikt i andre kritiske samfunnsfunksjoner. 

Behov for evakuering: 

Kan bli behov ved langvarig stengt vei uten omkjøringsmuligheter. 
Kan bli aktuelt for flomutsatte boliger. 

Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Aktsomhetskart og lokalkunnskap i kommunen om utsatte områder. 

Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Kommunen kan påvirke konsekvensene gjennom god planlegging (både forebyggende og 
beredskap). 

Forslag til tiltak 

- Utarbeide flomsonekart for bedre forutsigbarhet for faresoner. 
- Utarbeide planer for fremkommelighet og omkjøringsruter basert på kartlegging av flomfare, herunder spesielt for hjemmesykepleien og 

nødetater. 
- Utarbeide rutiner for vedlikehold og drift i forkant av forventet flom. 
- Vurdere forbud mot oppføring av nytt byggverk eller utvidelse av eksisterende byggverk i områder langs Vansjø under høydekurve +28 

moh. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
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UØNSKET HENDELSE: Ekstremvær (klimatilpasning) ID: B3 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Begrepet ekstremvær omfatter sterk vind og/eller svært store nedbørsmengder på kort tid (intense regnskyll). Overvannsproblematikk må også 
påregnes. Ekstremvær kan gi konsekvenser for kritisk infrastruktur ved utfall av kraftforsyning, vannforsyning og EKOM-nett, eller stengte transportårer, 
som følge av trefall, lynnedslag, skred, store snømengder, ising på ledninger mv.  

Inngrep i naturen i form av bekker i rør, asfaltering og ved anleggsarbeid gjør at konsekvensene av ekstreme værsituasjoner kan bli større. 
Fremtidsutviklingen tilsier at fremtidens klima gir økt ekstremvær. 

Årsaker: 

- Klimaendringer 
- Kuldeperioder med store snømengder 

- Ekstremnedbør og styrtregnepisoder 
- Lynnedslag 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Hensiktsmessig dimensjonering av vann- og avløpssystemer 
- Reservestrøm (nødaggregater) ved strømbrudd 
- Befolkningsvarsling 
- Kommunikasjonssystem (Backup-system) 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig  4 – Meget sannsynlig x 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Ekstremvær kan medføre isolerte områder med ødelagt veg og infrastruktur. Omfattende skog og fare for trefall gjør 
kommunen mer sårbar for slike hendelser. Forurenset drikkevann kan forekomme, men kommunen har to vannkilder, 
herunder egen produksjon og kjøp av drikkevann fra MOVAR. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Bortfall av strøm, vann eller EKOM-tjenester medfører svikt i kritiske ytelser, eksempelvis helse- og skoletjeneste. 
Svikt i transportårer. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:  x     
Ekstremvær vil ofte være varslet slik at man har mulighet til å gjøre tiltak, 
evakuere og sikre boliger. 

Ytre miljø   x    Trefall og andre skader på miljø. 

Materielle verdier    x   Kan skade infrastruktur, VA-systemet og kraftforsyning (strømbrudd). 

Stabilitet   x    Vanskelig fremkommelighet, bortfall av kraftforsyning. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Veier (fremkommelighet for kommunale tjenester, matleveranser, skoletransport og nødetater), VA-ledningsnett, strøm og EKOM-tjenester, 
helsetjeneste, skoler og barnehager. 

Omdømme: 
Avhengig av hvordan kommunen håndterer situasjonen 

Behov for befolknings-
varsling: 

 Behov for befolkningsvarsling er situasjonsavhengig. 

Behov for evakuering: 
Det kan bli behov for evakuering – situasjonsavhengig. 

Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Dokumenterte klimaendringer og vurdering av fremtidens klima, samt sesongbaserte 
værfenomen. 

Styrbarhet: HØY 
Begrunnelse: Kan ikke styre sannsynlighet, men ved ekstremvarsel kan en innføre tiltak og evakuering av 
sårbare grupper. 

Forslag til tiltak 

- Trefelling nær viktige transportårer. 
- Økt fokus på klimatiltak og overvannshåndtering i kommunale arealplaner 
- Vedlikehold av vanntraseer, bekkefarer/elveløp. 
- Øvelser som innebærer bortfall av elektrisitet og vann. 
- Vurdere omkjøringsmuligheter ved stengte veier. 
- Sikring av eiendom og infrastruktur ved varslede ekstremværhendelser. 
- Planer for robusthet på utsatt infrastruktur 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
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UØNSKET HENDELSE: Langvarig bortfall av strøm (inntil 4 døgn) ID: C1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Langvarig bortfall av kraftforsyning og brudd på strømnettet kan gi store konsekvenser for samfunnet, spesielt om det inntreffer under vinterstid. Utfall av 
kraftforsyning vil medføre at trygghetsalarmer hos hjemmeboende ikke vil fungere og hjemmeboende med elektromedisinsk utstyr er utsatt. Kommunale 
tjenester blir begrenset. Vannforsyningen kan bli påvirket og avløpsvann kan suges inn i drikkevannsledninger. Større områder i Våler kommune har 
tidligere mistet strømmen samtidig som følge av ødelagte isolatorer og brudd i høyspentledninger, men de fleste strømbrudd er kortvarige (< 6 timer). 

Årsaker: 
- Ekstremvær 
- Terror 
- Skade på infrastruktur 

- Brann i anlegg (kortslutning) 
- Forhold som hindrer reparatørers fremkommelighet i 

terrenget, herunder manglende vedlikehold.   

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Statens strømselskap må sikre strømforsyning 
- Infrastruktur for strøm lagt under bakken 
- Et nødstrømsaggregat på Herredshuset. 
- Et nødstrømsaggregat på eldresenteret. 
- Nødstrømsaggregat til Rusvik vannbehandlingsanlegg 
- Opplegg for mobilt nødstrømsaggregat til Skjønnerud basseng. 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Langvarig bortfall av strøm er en betydelig sårbarhetsfaktor for kommunens evne til å utføre sine lovpålagte og nødvendige 
tjenester. Et langvarig strømbrudd vil påvirke alle kommunens virksomheter/enheter og det vil være spesielt kritisk for 
helse/omsorg, og tekniske og driftsmessige oppgaver. 

Leveringspåliteligheten er relativt høy for strøm i Viken (tidligere Østfold). 

Følgehendelser 
(mulige): 

Bortfall av produksjon- og servicetjenester. Bortfall av avløpstjenester. Bortfall av drikkevann som følge av frysing om 
vinteren. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   
Kan gi store konsekvenser for helse, spesielt under vinterstid. 
Svikt i vann og avløp kan gi følgeskonsekvenser for helse. 

Ytre miljø   x    Svikt i avløpshåndtering og transport. 

Materielle verdier   x    Skader på infrastruktur og bygg som følge av strømbortfall.  

Stabilitet    x   
Mange berørte over lang tid. Problemer for tjenester (skole, barnehage 
og adm. drift) 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Kollektiv transport, banktjenester, betalingsformidling, matlaging, oppvarming av bygg, kommunale tjenester, herunder stengte skoler og barnehager. 

Nedsatt livsstandard. 

Omdømme: 
Negativt omdømme ved kritisk skade/ død på brukere. Avhengig av opprettholdelse av tjenester for brukere. 
Negativ medieomtale ved manglende/feil håndtering. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Strømleverandør varsler kunder. 

Behov for evakuering: 
Ved langvarig utfall av kraftforsyning: evakuere sårbare grupper til steder som har annen oppvarmingsmulighet eks. 
sykehjem. 

Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Kommunen har datastatistikk og erfaringer fra tidligere. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Kommunen kan påvirke omfang av hendelser gjennom gode beredskapsplaner 

Forslag til tiltak 

- Kartlegging av situasjon og behov til sårbare innbyggere gjennom ROS per i dag. 
- Private bedrifter må sørge for egen beredskap mot strømbrudd. 
- Beredskapsavtale med andre kommuner eller IKS. 
- Løpende dialog med strømleverandør. 
- Iverksette beredskapsløsninger for hjemmesykepleie ved bortfall av el-bil-lading 
- Gjennomgang av aggregatsdekning i kommunen 
- Beredskapssenter og alternativ informasjonsformidling til befolkningen. 
- Oversikt over og kontakt med bønder som kan hjelpe med drivstoff og ved. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
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UØNSKET HENDELSE: Langvarig bortfall EKOM (inntil 4 døgn) ID: C2 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Begrepet «EKOM» omfatter telekommunikasjon og IKT-systemer. Det har de siste årene vært flere hendelser i Norge som har gjort at kritisk EKOM-
infrastruktur har falt ut og skapt problemer. Utfall av EKOM-infrastruktur er også en av flere konsekvenser ved utfall av kraftforsyning, og etter 8 timer har 
de fleste EKOM-tjenester falt ut. Nødnett har vist seg å være sårbart og falt ut i forbindelse med strømbrudd etter relativt få timer. 

Årsaker: 

- Tilsiktet handling 
- Cyberangrep 
- Solstorm 
- Naturkatastrofe/ekstremvær 

- Lynnedslag 
- Brann/kortslutning 
- Svikt hos leverandør 
- Menneskelig svikt 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Redundans i linje og radio. 
- Beredskapsplaner 
- Nødstrømsaggregater. 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Utfall av EKOM kan gi store konsekvenser for liv og helse dersom det samtidig er behov for livreddende hjelp og man ikke 
oppnår kontakt med nødetatene. 

Velferdsteknologi som stadig mer blir brukt. 

Følgehendelser 
(mulige): 

- Sosial uro 
- Får ikke utført tjenester eller mottar varsler ved utløste alarmer, for eksempel ved overløp. 
- Forsyningssvikt 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   
Ikke kontakt med nødetater når det er behov for livreddende hjelp. Svikt i 
kritiske systemer, mangel på informasjon og mulighet for 
kommunikasjon. Spredt befolkning i kommunen. 

Ytre miljø  x     
Lokale miljøskader som følge av ikke-varslede hendelser i annen kritisk 
infrastruktur, deriblant på avløpsnettet. 

Materielle verdier  x     Hovedsakelig knyttet til reparasjon og erstatning av komponenter. 

Stabilitet    x   Mangel på kommunikasjon påvirker stabilitet i lengre periode. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Alle samfunnsfunksjoner påvirkes. Administrativ styring og -ledelse og saksbehandling. Samtidige hendelser blir umulig å håndtere grunnet mangel på 
kommunikasjon. Informasjon til innbyggere kan svekkes.  

Omdømme: 

Omdømme kan påvirkes avhengig av hvordan kommunen håndterer situasjonen. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Ja, etablere alternative kommunikasjonsmuligheter. 

Behov for evakuering: 

 Det kan være behov for å evakuere sårbare hjemmeboende og tungt funksjonshemmede. 

Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Relevant informasjon om EKOM-tjenestene er tilgjengelig for kommunen. 

Styrbarhet: MIDDELS Begrunnelse: Kan påvirke konsekvensene gjennom risikoreduserende tiltak. 

Forslag til tiltak 

- Sikre redundans i linje og radio ved å ha flere avtaler med ulike leverandører 
- Kartlegge kommunale samfunnskritiske funksjoner som er avhengig av EKOM-systemer til driftsstyring, oversikt over hjemmeboende og 

pleietrengende med trygghetsalarmer. 
- Etablere oppmøtesteder for befolkningen og planlegge bemanning av disse. 
- Anskaffe og lage rutiner for bruk av satellitt-telefoner. 
- Kommunikasjonssystem lokalt (VHF-lukket samband) 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
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UØNSKET HENDELSE: Langvarig bortfall av drikkevann (inntil 4 døgn) ID: C3 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Hendelsen definerer langvarig bortfall av drikkevann som følge av svikt i vannforsyning. Hendelsen gjelder utfall i større eller sårbare boligområder og 
industri. Mindre områder kan bli rammet, men vannverkets eget beredskap håndterer slike hendelser. Hendelser som brudd i ledningsnettet, dårlig 
kvalitet på råvann og liknende kan forekomme som gjør at befolkningen ikke har rent drikkevann. Enkelte i kommunen har egen vannforsyning. 

Årsaker: 

- Strømbrudd 
- Ledningsbrudd 
- Forurensning av ledningsnett 
- Bortfall av kritiske råvarer/kjemikalier 

- Forurensing (mikrobiologisk, kjemisk) 
- Tilsiktet handling  
- Tørke  
- Svikt i teknisk utstyr 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Beredskapsrutiner for vannledningsbrudd ved kritiske lokasjoner. 

- ROS-analyse hos vannkraftverk. 

- To drikkevannskilder (dobbel forsyning), herunder ett i samarbeid med MOVAR, som kan omkobles i store deler av 

kommunen. 

- Nødvann fra Våler vannverk og MOVAR. 

- Regionalt nødvannsamarbeid med Driftsassistanse Viken IKS. 

- Planer og tiltakskort 

- Bruk av Varsling24 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Vannforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon og ved bortfall vil store deler av kommunen rammes. Institusjoner, 
næringsindustri, skole/barnehage, eldre som bor hjemme vil kunne bli redusert. Ved svikt i vannforsyningen vil også 
brannvannkapasiteten i kommunen svekkes. Våler vannverk har relativt nye rør og to vannkilder, som gjør kommunen 
mindre sårbar for langvarig bortfall av drikkevann. Samtidig har kommunen mange eldre innbyggere som kan ha utfordringer 
med å motta eller forstå kokevarsel ved forurenset drikkevann, og det har periodevis vært relativt ofte utsendt kokevarsel i 
deler av kommunen. 

Følgehendelser 
(mulige): 

- Påfølgende hendelser i MOVAR 
- Svekket brannberedskap 
- Sykdom 
- Forsyningssvikt (Matsikkerhet/hygiene) 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   
Langvarig bortfall kan gi konsekvenser for hygiene (sanitærforhold), og 
potensiell sykdom/dødsfall. 

Ytre miljø x      Ubetydelig miljøskade. 

Materielle verdier    x   
Kortvarig tap av samfunnsverdier. Kostnader innebærer kjøp av vann. 
Samfunnskostnader kan bli større for produksjonsbedrifter. 

Stabilitet    x   
Vil påvirke stabilitet med middels tap, og medføre svekket 
brannberedskap. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

- Helse og omsorgstjenester. Brann og redningsvesen. Landbruksindustri 

Omdømme: 
Omdømme kan påvirkes ved lengre svikt enn forventet, eller lite/misvisende informasjon. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Kan bli aktuelt avhengig av tidsforløp og årsak/hendelse 

Behov for evakuering: 
Ved sjeldne tilfeller behov for evakuering av fasiliteter eller sårbare mennesker. 

Usikkerhet: LAV Begrunnelse: God historikk og kartlegging av hendelser som kan inntreffe vannforsyningen. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Beredskapsplan 

Forslag til tiltak 

- Innarbeide plan for å varsle Moss Interkommunale Brann og feievesen ved bortfall av vann i kommunen. 
- Oppfølging av sårbare innbyggere, herunder eldre i kommunen, og påse at kokevarsel blir oppfattet. 
- Oversikt over private brønner. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
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UØNSKET HENDELSE: Langvarig bortfall av avløpstjeneste (inntil 4 døgn) ID: C4 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Hendelsen defineres til å gjelde bortfall av avløpshåndteringen i større områder. Mindre områder kan også rammes, men håndteres av ordinært 
beredskap. Hendelser som kloakkstopp og overbelastning av pumpestasjoner og renseanlegg mv. kan oppstå. Ved stans i renseanlegg kan kloakken gå 
urenset ut miljøet, og gi spredning av bakterier, virus og parasitter. Dette kan påvirke mennesker og dyreliv, og gi akutte miljøproblemer som lukt, 
forurensning i jord og vassdrag, samt overløp. Våler kommune har to avløpsdistrikter; Kirkebygden og Svinndal, der Kirkebygden driftes av MOVAR og 
Svinndal driftes av kommunen. 

Årsaker: 
- Strømbrudd 
- Teknisk svikt 
- Ledningsbrudd 

- Ekstremvær 
- Tilsiktet handling 
-  

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Slam fra avløpsbehandling transporteres til MOVAR IKS. 
- Tilsyn hos private avløpsanlegg med egne utslipp. 
- Utskift av pumpestasjoner. 
- Saneringsplan for avløp. 
- Separat system for å skille spillvann og overvann. 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Svikt i avløpshåndtering er sjelden sårbart for liv og helse, men kan medføre store konsekvenser for miljøet. Våler kommune 
har 23 pumpestasjoner og et renseanlegg. Belastningen på renseanlegget i Svinndal (det eneste kommunale) var i 2016 
cirka 75% av dimensjonerende kapasitet. Bortfall av avløpstjenester kan forurense Sæbyvannet og Vansjø. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Negativ påvirkning for andre deler av MOVAR IKS. 
Redusert transportfremkommelighet. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:   x    Økt smittefare/sykdomsutbrudd som følge av sanitærforhold. 

Ytre miljø   x    Noe lokal miljøforurensning fra overløp til Sæbyvannet og Vansjø. 

Materielle verdier   x    
Noe tap av materielle verdier og kostnader knyttet til reparasjon og 
konsekvensredusering. 

Stabilitet   x    
Kan påvirke stabilitet ved langvarige tilfeller som gjelder sårbare 
institusjoner. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

- Helse og omsorgstjenester. Skoler og barnehager. Kommunale tjenester. Landbruksindustri 

Omdømme: 

Dårlig omdømme av innbyggere kan skje, avhengig av hvordan kommunen håndterer situasjonen. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Varslingsprosess gjennomføres for utsatte områder. 

Behov for evakuering: 

Nei, med mindre særskilte forhold tilsier det.  

Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Kommunen har god oversikt over eget avløpssystem og hendelser som kan inntreffe. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Beredskapsplaner for avløpshåndtering. 

Forslag til tiltak 

- Vurdere logistikkordning for å transportere avløp til andre renseanlegg. 
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UØNSKET HENDELSE: Forsyningssvikt - mat, medisiner og/eller drivstoff ID: C5 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Hendelsen beskriver svikt i viktige forsyninger og mangel på varer som mat og drivstoff. Mangel på drivstoff vil kunne gi utfordringer for kommunen å 
opprettholde tjenestetilbud. Dette er sjelden en lokal hendelse, men vil være nasjonal, noe som kan medføre utfordringer med å få tak i livsviktige 
medisiner.  

Årsaker: 

- Svikt i transportsektoren med brudd i viktige 
forbindelser på grunn av ulykke 

- Tilsiktede handlinger (sabotasje/terror) 
- Langvarig mangel på drivstoff 

- Manglende brøyteberedskap eller situasjoner med streik/lock-out i 
transportsektoren eller andre produsenter. 

- Brann i lager/medisindepot hos produsent (herunder også vaksiner) 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

Egenberedskap blant innbyggere 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig  4 – Meget sannsynlig x 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Kan medføre at pasienter med livstruende sykdommer ikke får kritiske medisiner og matmangel. Kommunen sin geografiske 
plassering vil ikke medføre lang svikt med mindre det er en regional eller nasjonal hendelse, og da skal staten hjelpe med 
håndtering av situasjonen. Apoteket i Folkestad har begrenset, men noe medisiner. 

Følgehendelser 
(mulige): 

- Hamstring 
- Sosial uro 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   Folk blir syke/ sultne. Mangel på livsviktige medisiner til pasienter. 

Ytre miljø x      Vil ikke gi direkte konsekvenser for ytre miljø. 

Materielle verdier   x    
Materielle tap knyttet til manglende tilgang på varer og tjenester. Folk 
kommer ikke på jobb. Økt behov for personell i enkelte sektorer. 

Stabilitet    x   Manglende tilgang for å dekke grunnleggende behov. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Stort press på legekontor i samband med mangel på medisin. Press på matbutikker. Kommunale installasjoner og tjenestekjøretøy. 

Omdømme: 
Vil ikke direkte påvirke omdømme, men vil kunne påvirkes etter hvordan hendelsen håndteres. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Ja, spesielt til pasienter/befolkning som blir kritisk berørt av forsyningssvikten. 

Behov for evakuering: 
Nei. 

Usikkerhet: HØY Begrunnelse: Det er lite erfaring fra hendelser i Norge med total forsyningssvikt. 

Styrbarhet: MIDDELS 

Begrunnelse: Kommunen kan til en viss grad styre utfallet av hendelsen gjennom for eksempel rasjonering av 
mat, medisiner og drivstoff. Kommunen må ha prioriteringslister spesielt ved rasjonering av drivstoff og 
prioritering av pasientgrupper. 

Forslag til tiltak 

- Gjennomgå avtaler om forsyning med hensyn på kommunens behov 
- Forberede informasjonstiltak til befolkningen, oppfordre befolkningen til å ha et lager av nødvendige varer som medisin og matvarer.  
- Vurdere lagring av nødvendig mengde varer til offentlige virksomheter, bl.a. kjemikalier til vannverk. (DSBs egenberedskapskampanje) 
- Vurdere reservelager av tørrmat og medisiner for inntil 3 dager. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
- Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for kommunens virksomheter. 
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UØNSKET HENDELSE: Stor og alvorlig veitrafikkulykke ID: D1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Veitrafikkulykke på en av hovedveiene i kommunen, for eksempel Fv. 115, 120 eller 121. Store trafikkulykker kan medføre stenging av veier og 
forsinkelse i trafikk, dødsfall, mange skadde, belastning på helsepersonell og nødetater, materielle skader, stort mediepress, akutt forurensning eller 
brann. Ved veitrafikkulykker med skadde/døde informeres komunnedirektør og kriseledelsens behov vurderes. 

Årsaker: 

- Kollisjon mellom kjøretøy 
- Kjedekollisjon 
- Buss mot vogntog 
- Avkjøring med buss 

- Snø 
- Dårlig værforhold 
- Menneskelig svikt  
- Teknisk svikt 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Vedlikehold av veier 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Trafikkulykker med mange involverte er krevende for redningstjenesten, og det må vurderes å innhente bistand, spesielt ved 
tungberging. Våler kommune har flere smale veier med tungtransport og relativt høy fart. Hendelsen kan medføre 
forsyningssvikt, men geografisk plassering gjør kommunen generelt lite sårbart for en følgeshendelser grunnet gode 
omkjøringsmuligheter. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Forurensning 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   Veitrafikkulykken kan medføre skadde personer og dødsfall. 

Ytre miljø  x     Hendelsen kan medføre forurensning av miljø. 

Materielle verdier  x     
Materielle verdier er hovedsakelig knyttet til å få transportårer tilbake i 
drift.  

Stabilitet  x     Større belastning på andre veier, men god fremkommelighet. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Midlertidig fremkommelighet i Våler kommune, politi, brann og hjemmetjenesten. 

Omdømme: 
Avhengig av hvordan kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 

Behov for befolknings-
varsling: 

Nei. 

Behov for evakuering: 

Nei. 

Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: God historisk data og statistikk over trafikkulykker og dødsulykker på norske veier. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Vedlikehold av veier, beredskapsplaner i kommunen og holdningskampanjer. 

Forslag til tiltak 

- Plan for øvelser for aktuelle veitrafikkhendelser i beredskapsplan 
- Plan for god mediehåndtering 
- Vurdere tiltak for trygge skoleveger og trafikksikkerhet (nedsatte fartsgrenser mv.) 
-  
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UØNSKET HENDELSE: Alvorlig ulykke institusjon/skole/barnehage ID: D2 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Ulike alvorlige hendelser som rammer kommunen, deriblant ulykker i tilknytning barnehager, skoler, helsevesenet, eller liknende. Håndtering av denne 
type hendelser innebærer rask avklaring, for å motvirke følgeshendelser som sosial uro eller deling av misvisende informasjon. Konsekvenser kan 
innebære svikt i stabilitet i utdanningssektor, og medføre konsekvens for liv/helse. Eksempler på en slik hendelse kan være uaktsom hendelse i 
barnehagen med svært alvorlig utfall, elever som omkommer på vei til skolen mv. 

Årsaker: 
- Alvorlig ulykke 
- Tilsiktet handling 

- Menneskelig svikt 
- Naturkatastrofe 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Informasjon og varsling til berørte 
- Varsling til politi, ambulanse, brannvesenet ved behov, samt leder/eier av virksomheten. 
- Kontakte akutt-teamet ifølge varslingsrutiner (kriseperm). 
- Psykisk intern krisestøtte. 
- Psykososialt kriseteam. 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig  4 – Meget sannsynlig x 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Våler kommune innehar flere skoler og barnehager, samt et svømmebasseng. Glatte veier kan på vintertid medføre ulykke 
med skolebusser. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Sosial uro 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   
Omkommet person(er). Hendelsen kan medføre traumer blant 
innbyggere. 

Ytre miljø x      Vanligvis ubetydelig eller begrenset miljøskade. 

Materielle verdier   x    
Redningsarbeid og tap av strukturelle verdier. Kostnader knyttet til 
behandling av pasient, skader, konsekvens for omkringliggende 
oppfølging og hjelpetiltak, brukerstøtte, assistenter mv. 

Stabilitet  x     Tap av infrastruktur og kritiske samfunnstjenester inntil en dag. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Skole/barnehage, nødetater og offentlige etater. 

Omdømme: 

Det kan oppstå svekket tillit til en offentlig instans, avhengig av agering og rutiner for ulike hendelser. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Nei 

Behov for evakuering: 

Avhengig av hendelse kan det være behov ved flytting av barn og ungdom ved skole/barnehage. 

Usikkerhet: HØY 
Begrunnelse: Usikkerhet i forbindelse med hvilken hendelse som kan inntreffe, og hvor i kommunen 
hendelsen rammer. 

Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Begrenset styrbarhet av omfang for situasjonen, men beredskapsplaner kan redusere 
konsekvenser. 

Forslag til tiltak 

- Tett samarbeid med politi og arbeide med kriminalitetsforebyggende arbeid 
- Kontroll av lekeapparater og HMS, med melding av avvik ved funn av risiko eller svikt. 
- Følge prosedyrer og rutiner utarbeidet for hendelsen. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
- Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for kommunens virksomheter. 
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UØNSKET HENDELSE: Alvorlig ulykke utenfor kommunen ID: D3 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Alvorlig ulykke som kan inntreffe utenfor kommunen, men som vil ha konsekvenser for kommunen, herunder (men ikke begrenset til): stor luftfartsulykke, 
industriulykke, svikt i sentrale transportårer og infrastruktur, alvorlig pandemiterroranslag mot arrangement, alvorlig hendelse internasjonalt (terror, 
naturkatastrofe), krigshandlinger, hendelser med kommunens befolkning som krever oppfølging i etterkant, store hendelser i utlandet (bussulykke med 
skoleelever), tsunami mv. 

Årsaker: 

- Ulykker 
- Naturkatastrofer 
- Terror/tilsiktede handlinger 
- Større ulykker og hendelser 

- Flyhavari 
- Teknisk svikt 
- Eksplosjon 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Krisekommunikasjonsplan 
- Krisestab 
- Psykososialt kriseteam 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Større hendelser og ulykker direkte kan påvirke kommunen gjennom rekvirering av bistand til håndtering. Hendelser som går 
over kommunegrenser og indirekte påvirker kommunen ved at kommunens befolkning befinner seg på områder hvor det 
inntreffer større hendelser, både nasjonalt og internasjonalt, krever oppfølging og bistand når de kommer tilbake, eller for 
pårørte. 

Klimaendringer kan øke hyppighet av naturkatastrofer som skjer utenfor kommunen. Det er ingenting som tilsier at Våler 
kommune er mer utsatt for alvorlige ulykker utenfor kommunen. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Sosial uro 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:    x   
Større hendelser utenfor kommunen kan medføre dødsfall for 
kommunens innbyggere dersom de rammes. 

Ytre miljø x      Ingen påvirkning av ytre miljø i kommunen. 

Materielle verdier   x    
Materielle verdier knyttet til kostnad med oppfølging av pårørende, 
rammede og evt. bistand til håndtering av hendelsen. 

Stabilitet x      Kan medføre sorg i befolkningen. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Legevakt og helse- og omsorgstjenester, kommunalt kriseteam, administrasjon, kommunikasjon, tilknyttet infrastruktur ved kommunens grenser. 

Omdømme: 

Kommunens omdømme blir lite påvirket. 

Behov for befolknings-
varsling: 

 Varsling er avhengig av hendelse, både geografisk og omfang/berørte i kommunen. 

Behov for evakuering: 
Ja, men også mulig mottak av evakuerte. 

Usikkerhet: HØY 
Begrunnelse: Det er stor usikkerhet om hvilken hendelse som kan inntreffe som gir ringvirkninger på 
kommunen neste gang. 

Styrbarhet: LAV Begrunnelse: Kommunen vil ikke kunne kontrollere hendelser eller forebygge hendelser utenfor kommunen. 

Forslag til tiltak 

- Etablere plan for pårørendesenter, og etablere plan for oppfølging av egen befolkning som rammes utenfor kommunen. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
-  
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UØNSKET HENDELSE: Stor brann i institusjon/virksomhet ID: E1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Brann i barnehage, skole, bibliotek, rådhus, sykehjem mv. som kan ha stor konsekvens for liv og helse. Evakuering kan i noen tilfeller være utfordrende 
og kreve større bistand fra brannvesenet. 

Årsaker: 

- Brann 
- Eksplosjon 
- Bruk av levende lys 
- Ildpåsettelse 

- Lynnedslag 
- Teknisk svikt på elektriske installasjoner 
- Feil i fyringsanlegg 
- Brann i parkert bil som spres. 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Tilsyn fra forebyggende avdeling i brannvesenet 
- Bygningstekniske installasjoner med brannforebyggende funksjon 
- Sprinkler og brannalarmanlegg 
- Øvelse og opplæring av ansatte 
- Hensyn vedrørende arealplanlegging 
- Kommunal slokkevann- og sprinkelanleggsforsyning 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Stor brann kan være ressurskrevende og krever evakuering av personer som ofte ikke klarer å rømme selv. Det kan være 
behov for bistand fra omkringliggende brannvesen og ambulansetjeneste. Nærmeste sykehus og brannstasjon er i Moss, 10-
20 minutter unna sykehjem og mange av barnehagene i kommunen.  

Følgehendelser 
(mulige): 

Må etablere midlertidig bosted for mange. Midlertidig nedstengt eller flytting av kommunale tjenester. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:     x  
Brann i sykehjem/barnehage kan medføre særlig stor konsekvens for liv 
og helse. 

Ytre miljø  x     Lokal miljøskade. 

Materielle verdier    x   Skader på bygninger og ødelagt infrastruktur som følge av brann. 

Stabilitet   x    Middels tap av stabilitet for dem som må evakueres. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Helsetjenesten, kommunale tjenester, skole/barnehage, Kasper transittmottak. 

Omdømme: 

Ja, dersom hendelsen ikke håndteres til forventningene. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Det kan være behov for informasjonsdeling/oppdatering på kommunens hjemmesider. 

Behov for evakuering: 

Ja. 

Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Statistisk data tilgjengelig for kommunen. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Brannforebyggende arbeid og iverksatte beredskapstiltak kan styre utfall. 

Forslag til tiltak 

- Opprettelse av pårørendesenter 
- Forebyggende brannberedskap 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
-  
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UØNSKET HENDELSE: Stor skogbrann ID: E2 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Skogbrann kan oppstå i tørre perioder med sterk vind og ved lynnedslag. En stor skogbrann kan medføre luftforurensning og pusteproblemer. Skogbrann 
kan berøre bebyggelse og andre områder med offentlig ferdsel. Våler kommune har stort omfang av skog, noe som gjør kommunen mer sårbar for 
skogbrann.  

Årsaker: 

- Lynnedslag 
- Grilling 
- Bålbrenning 
- Ildpåsettelse 

- Bilbrann på skogsbilveier 
- Kortslutning i høyspentledninger 
- Bygningsbrann med spredning 
- Skogbruksaktivitet i tørre perioder 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Generelt bålforbud 15. april – 15. september 
- Varsling om skogbrannfare, vann og gjødselhenger fra landbruk. 
- MIB brannstasjon er i nær avstand fra størstepart av Våler kommune, deriblant 15 min unna Kirkebygda 
- Mulighet for befolkningsvarsling 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig  4 – Meget sannsynlig x 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Brannvesenet og brannrelatert utstyr blir raskt redusert ved store hendelser, noe som medfører annen beredskap fra 
omkringliggende brannvesen, i hovedsak av 110-sentralen. 

Våler kommune hadde i 2010-2019 totalt 9 skogbranner (brannstatistikk.no). Det er ifølge DSBs kartinnsynsløsning i 2020 
gjennomført en geografisk analyse over brannpotensiale i skog, som vekter vegetasjonens alder, treslag og grunnforhold, på 
oppdrag av fylkesmannen i Viken, Oslo, Telemark og Vestfold. Cirka. 75% av ubebygd areal i Våler kommune består av 
skogområder. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Brann i bygning 
Tap av infrastruktur 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:  x     Skogbrann medfører vanligvis liten konsekvens for liv og helse. 

Ytre miljø x      Brann vil generelt sett ha et gunstig utfall for biomangfold. 

Materielle verdier   x    
Materielle verdier knyttet til slokkearbeid og brannvesenets innsats. Tap 
av skog og jordbruksområde. 

Stabilitet   x    Middels tap av stabilitet ved evakuering av boligområder. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Transportveier, kraftforsyning, EKOM eller vanntilførsel.  

Omdømme: 

Avhengig av reell håndtering av hendelsen og berørte parter. 

Behov for befolknings-
varsling: 

 Ja, men avhengig av omfanget.  

Behov for evakuering: 

Aktuelt avhengig av brannens plassering og omfang.  

Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Historisk data og statistikk tilgjengelig 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Kan iverksette både forebyggende og skadebegrensende tiltak, og god tilgang på ressurser. 

Forslag til tiltak 

- Fast avtale med helikopterselskap om øving med brannslokking. 
- Holdningskampanjer: Skogbrannplakater på strategiske steder, informasjon på kommunens web og Facebook-side. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

 

  



Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
  
Oppdragsnr.: 5191644   Dokumentnr.: ROS   Versjon: B03 

  

2021-01-22  |  Side 50 av 53 

UØNSKET HENDELSE: Akutt forurensing – land/ vann/ luft ID: F1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

En uventet hendelse av store mengder forurensende væske/stoff som har stort skadepotensiale for miljøet, og som krever kommunal kriseledelse. De 
fleste hendelsene vil håndteres av lokalt brannvesenet eller med bistand fra IUA direkte uten at kommunal kriseledelse involveres. Mindre hendelser (jf. 
Forurensningsforskriftens §18A) som kommunen håndterer alene, er omhandlet i egen miljørisikoanalyse. Virksomheter som oppbevarer, benytter og får 
transportert kjemikalier og andre stoffer, kan forårsake omfattende akutt forurensning ved uhell eller ulykker. 

Årsaker: 

- Menneskeskapt forurensing 
- Ulykker 
- Ekstremvær 

- Landbruk  
- Brudd på kloakkledning  
- Anleggsdrift  

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Overvåkning av drikkevann og vannforekomster. 
- Brannvesenets (MIB) forebyggende tilsyn ved objekter 
- Kriseteam 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Det fraktes farlig gods ADR klasse 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 7, 8, 9 langs fylkesveiene i kommunen. DSB mottar på 
landsbasis årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig gods. I Våler kommune har det skjedd ett uhell med transport 
av farlig gods i perioden 2006-2015. 

Skogdrift kan medføre utslipp. Klimaendringer kan føre til økt ekstremvær, noe som kan bidra til høyere sannsynlighet for at 
en ulykke inntreffer. Kraftig vind, nedbør etc. kan bidra til at det geografiske utslippet blir større. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Langvarig påvirkning på drikkevannskilder. 
Stengt vei ved utslipp på som følge av transportvirksomhet. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:  x     
Vil ikke gi store konsekvenser for liv og helse. Luft: kan være situasjoner 
med konsekvenser for helse. 

Ytre miljø  x     
Forurensing av innsjø, grunn og vegetasjon som påvirker friluftsliv og 
økosystemet. 

Materielle verdier   x    Konsekvenser for rammet virksomhet, og opprydding. 

Stabilitet  x     Transportveier kan stenges ved store hendelser. Omkjøringsmuligheter. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Institusjoner og landbruk, trafikal fremkommelighet og friluftsliv. 

Omdømme: 
Ja, ved feil/manglende håndtering. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Ja, ved forurensingssituasjon nærliggende områder der folk ferdes. 

Behov for evakuering: 
Luftforurensing kan utløse behov for evakuering. 

Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Statistisk data over tidligere hendelser. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Kommunen har interkommunalt samarbeid – IUA.  

Forslag til tiltak 

- Avrenning fra dyrket mark reduseres ved å aktivt bruke tilskuddsordninger. 
- Oversikt over økosystem og kildevann. 
- Oppsyn med nedgravde oljetanker 
- Etablere oversikt over type stoffer og mengder som bedrifter oppbevarer og bruker i produksjon 
- Plan for varsling og informasjonsspredning 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
-  
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UØNSKET HENDELSE: Sosial uro ID: G1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Fylkes-ROS for Østfold har vurdert sosial uro eller mistillit i samfunnet, basert på en veiledning fra svenske myndigheter. Her benyttes begrepet sosial 
bærekraft, hvor sosial uro blir satt på spissen som et resultat av fordeling av ressurser mellom mennesker, deriblant økonomiske forutsetninger, kulturell-, 
sosial- eller politisk deltakelse. Sosial uro kjennetegnes som en reaksjon på misnøye eller usikkerhet om hvordan situasjoner håndteres. Sosial uro kan 
medføre opprør mot offentlige myndigheter som kommunen og forårsake redsel i samfunnet. Årsaker kan være hendelser som er lite faktabaserte, for 
eksempel hendelser som spres via sosiale medier, som selvmord, gruppehat, økonomiske bekymringer mv. Hendelsen kan i mange tilfeller forekomme 
som en følgeshendelse. 

Årsaker: 

- Andre ulykker og uønskede hendelser 
- Redsel og frykt 
- Endringer i velferdsordninger eller fattigdom 
- Lav sysselsetting 

- Dårlig håndtering fra kommunen 
- Utenforskap 
- Ekstremisme eller religion 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Forebyggende arbeid i barnehage og skole 
- Kriseberedskap ved andre hendelser 
- Informasjonskanaler 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

En hendelse med opprør mot offentlige myndigheter kan påvirke tjenestetilbudet og drift av kommunen. Våler kommune 
anses ikke som mer sårbar for sosial uro enn andre kommuner. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Fraflytting og økt kriminalitet  

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:   x    Depresjoner, nedsatt livskvalitet. 

Ytre miljø x      Ubetydelig miljøskade 

Materielle verdier  x     Nedgangstider, selvforsterkende negative trender 

Stabilitet  x     Kan påvirkes avhengig av grad av alvor. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Økt belastning på kommunale tjenestetilbud. 

Omdømme: 

Det kan oppstå rykter og misforståelser som svekker omdømmet om årsak til hendelsen ikke håndterers «riktig». 

Behov for befolknings-
varsling: 

Viktig å gå ut med saklig informasjon. Imøtegå rykter. 

Behov for evakuering: 

Sjeldent 

Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Det er middels usikkerhet, ettersom hendelsen kan følge andre hendelser. 

Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Kommunen kan styre opprør ved å ha dialog som samhandling. 

Forslag til tiltak 

- Styrke samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner 
- Legge til rette for godt nærmiljø gjennom samfunns- og arealplanlegging 
- Foreldrenettverk 
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UØNSKET HENDELSE: Tilsiktet handling mot kommunen ID: H1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Hendelsen er avgrenset til tilsiktet handling som i alvorlig grad truer eller skader deler av samfunnet i Våler, for eksempel arrangementer, 
kulturhendelser, private virksomheter, kommunale bygg, skoler mv. Hendelsene kan være uavklarte eller innringte bombetrusler, funn av bomber eller 
bombeliknende gjenstander ved arrangementer, frykt for dødelig vold eller gisseltaking mv. Konsekvensene av handlingen kan være av liv/helse, 
stabilitet og materielle verdier, samt medføre påfølgende hendelser som sosial uro. 

Årsaker: 

- Barnevernsaker 
- Hevn/mobbing 
- Aggresjon mot kommunens tjenester 
- Ensomhet 
- Ustabilitet 

- Radikalisering 
- Terror 
- Ekstremisme 
- Konflikter 
- Utenforskap 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Kommunal beredskapsplan 
- Lokale rutiner (NAV) 
- Psykososialt kriseteam 
- SLT handlingsplan for rus og kriminalitetsforebygging. 
- Varslingsplan og øvelser på skoler og i barnehager 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig x 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

Håndtering av en slik hendelse vil kreve store ressurser, også i betydelig tid etter hendelsen. En slik hendelse kan 
forekomme i de fleste sektorer i kommunen. Skoler, barnehage, idrettshall, asylmottak, ungdomsklubb, arrangementer innen 
kultur eller idrett, institusjoner, NAV og barnevernstjeneste kan være sårbare eller spesielt utsatt. 

Det er viktig å sikre norsk infrastruktur etter beste evne ut fra dagens trusselbilde. En generell tilrådning vil være at alle eiere 
av kritisk infrastruktur er sikkerhetsmessig proaktive i å forebygge tilsiktede handlinger. 

Følgehendelser 
(mulige): 

Lite sannsynlig, men uforutsette ettervirkninger for barn og voksne. 
Sosial uro, hevnaksjoner eller liknende. 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:     x  Tap av liv, skader, redde barn og voksne, følelse av utrygghet. 

Ytre miljø x      Ubetydelig miljøskade. 

Materielle verdier    x   Sikkerhetskostnader i kjølvannet av slike hendelser kan bli store. 

Stabilitet     x  Kan medføre stort tap av stabilitet, usikkerhet og frykt. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Beredskapsteam/kriseledelse, sentraladministrasjon. 

Omdømme: 

Det kan oppstå svekket tillit til en offentlig instans ved manglende rutiner for ulike hendelser. Det kan oppstå uro rundt 
sikkerhet ved aktuelle instanser. 

Behov for befolknings-
varsling: 

 Ja, men variabelt behov for å informere, forklare og avverge situasjonen. 

Behov for evakuering: 
Ja, eventuelt skole eller barnehager. 

Usikkerhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Erfaring og data fra slike hendelser andre steder i Norge, men usikkerhet om hvordan en slik 
hendelse kan inntreffe kommunen. 

Styrbarhet: MIDDELS Begrunnelse: Beredskapsplaner og forebyggende arbeid, men menneskelige handlinger er utfordrende å styre 

Forslag til tiltak 

- Dialog med utsatte virksomheter og ved spesielle arrangementer. 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 
- Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for kommunens virksomheter. 
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UØNSKET HENDELSE: Atomhendelse ID: I1 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 

Radioaktiv forurensing kan oppstå som følge av nedbør etter ulykke i atomkraftverk, i forbindelse med ubåtulykker, som følge av satellittstyrt eller ulykke 
ved transport av radioaktivt avfall. Tilsiktede hendelser mot atomkraftverk, lager eller transport kan også forårsake radioaktiv forurensing. Slike hendelser 
med radioaktiv forurensing anses som lite sannsynlige, men med katastrofale konsekvenser om de først inntreffer. 

Årsaker: 

- Menneskelig feil 
- Teknisk svikt 
- Tilsiktet handling. 

Kjernekraftverk finnes i både Russland, Ukraina, Litauen, 
Sverige, Finnland, England, Nederland, Belgia, Frankrike og 
Tyskland. 

Identifiserte 
eksisterende tiltak: 

- Kommunens atomberedskapsplan. 
- Informasjonsberedskap i kommunen.  
- Følge retningslinjene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Kriseutvalget for atomberedskap og 

Fylkesmannens atomberedskapsutvalg. 
- Gi råd/veiledning til befolkning/helsepersonell. 
- Planlagt regional øvelse i Viken i 2021 og nasjonal atomøvelse i 2022. 

Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 

1- Lite sannsynlig x 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig  4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 

Sårbarhetsvurdering 
(herunder vurdering av 
klimatilpasning): 

En atomhendelse kan ha konsekvenser for liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Konsekvensene vil avhenge 
av både hendelsesforløp, hvilke radioaktive stoffer som er involvert, hvordan et eventuelt utslipp blir transportert av vær og 
havstrømmer. Værforhold har stor betydning for konsekvensene av en atomhendelse. Hvis store radioaktive utslipp når 
atmosfæren vil værmessige mekanismer spre forurensning over store områder. Forurensede luftmasser kombinert med 
nedbør kan gi konsentrert nedfall av radioaktive stoffer. Radioaktiv forurensning vil kreve nasjonal respons. Det er ingen 
spesielle forhold i regionen som gjør Våler mer sårbar ovenfor atomhendelser enn andre deler av landet. 

Følgehendelser 
(mulige): 

- Frykt i befolkningen, alvorlig sykdom. 
- Forsyningssvikt 

Konsekvensvurdering: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 

Liv og helse:     x  
En atomulykke har potensiale til å forårsake mange dødsfall og gi 
senskader. 

Ytre miljø    x   Stor konsekvens for økosystemet. 

Materielle verdier    x   Redusert tillitt til egne produkter fra landbruk og produksjon. 

Stabilitet     x  Stengte veier og infrastruktur, evakuering av områder.  

Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 

Helsetjenesten, pleietrengende, barn/unge, kommunikasjon. 
Forurensning av drikkevann.  

Omdømme: 
Kommunen sin håndtering er avgjørende for omdømme, spesielt relatert til kommunikasjon og varsling. 

Behov for befolknings-
varsling: 

Ja. 

Behov for evakuering: 
Ja, ved stor forurensning av radioaktivt materiale må evakuering vurderes. 

Usikkerhet: HØY Begrunnelse: Lite historisk data og erfaring med slike hendelser i Norge. 

Styrbarhet: LAV 
Begrunnelse: Hendelsen er utenfor kommunens mulighet til å styre eller forebygge. Kan redusere konsekvens 
gjennom atomberedskap. 

Forslag til tiltak 

- Kommunens kriseledelse må sette seg godt inn i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets forhåndsbestemte tiltak ved atomhendelser slik 
at man er forberedt på å ivareta befolkningen på best mulig måte 

- Oppdatere og revidere kommunens atomberedskapsplan (lovpålagt).  

- Beredskap for utlevering av jodtabletter 
- Oppdatering av beredskapsplan med tilhørende evakueringsplan. 

- Behov for helhetlig oppdatering og samordning av kontinuitetsplaner for kommunens virksomheter. 

 


