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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 20/1465   
 
HELHETLIG ROS-ANALYSE 
 
Saksbehandler:  Anne-Grete Øyehaug Arkiv: X20 &32  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/21 Formannskapet 09.09.2021 
42/21 Kommunestyret 16.09.2021 
 
Kommunedirektørens forslag 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Våler kommune vedtas med følgende endringer: 

- Henvisning til NVE Atlas og opplysning om at områder med mulig sammenhengende 
forekomster av marin leire kan benyttes som aktsomhetskart for kvikkleireskred. 

- Henvisning til Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma 
sør vedtatt av kommunestyret 18.10.20218 i sak 26/18. 

- Tar med sårbarhet som følge av slokkevannskapasitet i sårbarhetsvurderingen i 
hendelsesskjema for stor brann i instituasjon/virksomhet og hendelsesskjema for 
skogbrann, og skal omtales i analysens sårbarhetsvurdering (Kap. 6). 

- Bytter ut MIB med Driftassistansen i Viken IKS i tabell 5-6, C3. 
- Legger til som mulig følgehendelse at ved langvarig bortfall av avløpstjeneste kan det 

oppstå forurensning av drikkevannskilder.  
- Legger til drivstoffberedskap og nødstrømsaggregater for viktige pumpestasjoner som 

forslag til tiltak mot ekstremvær.  
- Legger til trefelling nær viktige tekniske installasjoner som forslag til tiltak mot 

ekstremvær.  
 
Øvrige kommunale planer må oppdateres ved behov i henhold til vedtatt helhetlig risiko- og 
sårbarehetsanalyse for Våler kommune. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.09.2021 sak 44/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag tiltrådt enstemmig. 
 
Vedtak: 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Våler kommune vedtas med følgende endringer: 

- Henvisning til NVE Atlas og opplysning om at områder med mulig sammenhengende 
forekomster av marin leire kan benyttes som aktsomhetskart for kvikkleireskred. 

- Henvisning til Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma 
sør vedtatt av kommunestyret 18.10.20218 i sak 26/18. 

- Tar med sårbarhet som følge av slokkevannskapasitet i sårbarhetsvurderingen i 
hendelsesskjema for stor brann i instituasjon/virksomhet og hendelsesskjema for 
skogbrann, og skal omtales i analysens sårbarhetsvurdering (Kap. 6). 

- Bytter ut MIB med Driftassistansen i Viken IKS i tabell 5-6, C3. 
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- Legger til som mulig følgehendelse at ved langvarig bortfall av avløpstjeneste kan det 
oppstå forurensning av drikkevannskilder.  

- Legger til drivstoffberedskap og nødstrømsaggregater for viktige pumpestasjoner som 
forslag til tiltak mot ekstremvær.  

- Legger til trefelling nær viktige tekniske installasjoner som forslag til tiltak mot 
ekstremvær.  

 
Øvrige kommunale planer må oppdateres ved behov i henhold til vedtatt helhetlig risiko- og 
sårbarehetsanalyse for Våler kommune. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.09.2021 sak 42/21 
 
Behandling: 
Innstillingen vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Våler kommune vedtas med følgende endringer: 

- Henvisning til NVE Atlas og opplysning om at områder med mulig sammenhengende 
forekomster av marin leire kan benyttes som aktsomhetskart for kvikkleireskred. 

- Henvisning til Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma 
sør vedtatt av kommunestyret 18.10.20218 i sak 26/18. 

- Tar med sårbarhet som følge av slokkevannskapasitet i sårbarhetsvurderingen i 
hendelsesskjema for stor brann i instituasjon/virksomhet og hendelsesskjema for 
skogbrann, og skal omtales i analysens sårbarhetsvurdering (Kap. 6). 

- Bytter ut MIB med Driftassistansen i Viken IKS i tabell 5-6, C3. 
- Legger til som mulig følgehendelse at ved langvarig bortfall av avløpstjeneste kan det 

oppstå forurensning av drikkevannskilder.  
- Legger til drivstoffberedskap og nødstrømsaggregater for viktige pumpestasjoner som 

forslag til tiltak mot ekstremvær.  
- Legger til trefelling nær viktige tekniske installasjoner som forslag til tiltak mot 

ekstremvær.  
 
Øvrige kommunale planer må oppdateres ved behov i henhold til vedtatt helhetlig risiko- og 
sårbarehetsanalyse for Våler kommune. 
 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
Bakgrunn 
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, samt 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 
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nødvendige tiltak blir identifisert og prioritert. ROS-analysen vil være et levende 
styringsdokument, som gir grunnlag for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap i Våler kommune.  
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Gjeldene helhetlige ROS-analyse for kommunen ble utarbeidet i samarbeid med de andre 
kommunene i Mosseregionen og vedtatt i 2011. Siden 2011 tilsier endringer i blant annet 
klima, trusselbildet og avhengigheten av cyber-tjeneseter, at ROS-analysen krever revisjon.  
 
Formannskapet behandlet 17.03.2021 sak 17/21 «Forslag til helhetlig ROS-analyse for Våler 
kommune» og den ble lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Utkastet ble ansett å være 
dekkende for mulige uakseptable hendelser. Kommunen har mottatt 5 uttalelser i 
høringsperioden.  
 
Vurderinger 
Høringsuttalelser oppsummeres kort med kommunedirektørens kommentar ved siden av. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

Kommunedirektørens kommentar 

Det er statsforvalteren som har et 
overordnet ansvar for å følge opp 
samfunnssikkerhet i planer. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi 
faglig innspill til Statsforvalteren dersom 
det er nødvendig. 

Tas til etteretning. 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) 

  

Bemerker at tema som berører NVEs 
ansvarsområder i Våler kommune ser ut til å 
være vurdert på en god måte.  

Det har vært hensikten med planarbeidet. 

Med hensyn til kvikkleire gjøres det 
oppmerksom på at områder med mulig 
sammenhengende forekomster av marin 
leire kan benyttes som aktsomhetskart for 
kvikkleireskred og ber om at det henvises til 
NVE Atlas.  

Tas til etterretning. Legger inn henvisning 
til NVE Atlas og opplyser om at områder 
med mulig sammenhengende forekomster 
av marin leire kan benyttes som 
aktsomhetskart for kvikkleireskred.  

Anbefaler at kommunen vurderer 
skadenivået for overvannsskader i fremtiden 
som kan aksepteres i sin arealplanlegging. 

Ivaretatt i kommunens ‘Overvannsveileder 
for kommunene i vannområdene MORSA og 
Glomma Sør’, vedtatt i kommunestyret 
18.10.2018 i sak 26/18. Henvises til denne i 
ROS-analysen. 

Viken Fylkeskommune   
Har ikke gjort en vurdering av selve 
innholdet i ROS-analysen, og ber 
kommunen lytte til eventuelle råd fra 
Statsforvalteren i Oslo og Viken i denne 
saken. 

Tas til etteretning.  

Mosseregionen interkommuneale brann 
og redning (MIB) 

  

Påpeker at forhold som redusert Tas til etterretning. Tas med i vurderingen 
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slokkevannskapasitet virker vesentlig inn på 
sårbarheten ved ulike hendelser som er 
omtalt i den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen, og synes ikke å være 
medtatt i analysens sårbarhetsvurdering.  

av hendelsesskjemaet for stor brann i 
institusjon/virksomhet og skogbrann, samt 
omtales i analysens sårbarhetsvurdering 
(kap. 6). 

Våler Vannverk SA   
Mener sannsynligheten for langvarig 
bortfall av vannforsyning er realistisk 
vurdert, men at konsekvensen er vurdert for 
høyt.  

Nødvannsløsning er ikke tilstrekkelig for 
sykehjem. Ikke alle husstander i kommunen 
som kan forsynes av begge 
vannforsyningsveiene. Sårbare eldre som 
bor spredt kan være utsatt. Det ble anskaffet 
utstyr for nødvann for å kunne forsyne bl.a. 
skoler, barehager, sykehjem, mm. 
Problemet er om flere kommuner trenger 
utstyret samtidig. 

MIB leverer i prinsippet ikke drikkevann ut 
til folk og er derfor feil instans å varsle ved 
bortfall av drikkevann i kommunen.  

Ved bortfall av vannforsyning må MIB 
varsles da det medfører bortfall av 
slokkevann. Tydeliggjøre at det er 
slokkevann i plandokument.  

På kommunens hjemmeside og 
høringsbrevet står det «I tabell 5-6, C3: Her 
skal også Driftsassistansen stå». Det 
korrekte er at det skal stå Driftsassistansen i 
stedet for MIB. 

Tas til etterretning. Rettes i plandokument. 

«Oversikt over private brønner» er oppført 
som et risikoreduserende tiltak. Private 
brønner har varierende vannkvalitet og -
giverevne. Forsyning fra private brønner vil 
være en kriseløsning, som man ikke kan 
distribuere gjennom hovedledningsnett.  

Det vil fremdeles bidra til å redusere 
risikoen noe, selv om man ikke kan 
distribuere dette gjennom 
hovedledningsnettet.  

Langvarig bortfall av avløp vil kunne 
påvirke vannforsyningen, og det bør 
kartlegges overløpsdrift ved renseanlegg og 
pumpestasjoner. 

Tas til etterretning. Dette er tatt med i 
vurderingen for langvarig bortfall av 
drikkevann, men tar det også med i 
vurderingen av langvarig bortfall av 
avløpstjeneste. 

Merknad til hendelsesskjema for Skadeflom 
(B2): Enkelte ledningstraseer vil være 
vanskelige å komme til om vannstanden er 
høy. Ledningsbrudd som forekommer i 
nærheten av vann kan være vanskelige å 
utbedre i den tiden vannet står høyt. 

Kommunedirektøren mener dette er vurdert 
da det er oppført som et forslag til tiltak i 
hendelsesskjemaet; «Utarbeide planer for 
fremkommelighet og omkjøringsruter basert 
på kartlegging av flomfare, herunder 
spesielt for hjemmesykepleien og 
nødetater.» 

Merknad til hendelsesskjema for 
Ekstremvær (B3): Sikre viktige 
pumpestasjoner med nødstrømsaggregater. 

Tas til etterretning. Legger til 
nødstrømsaggregater for viktige 
pumpestasjoner og drivstoffberedskap som 
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Trær nærme tekniske installasjoner skal 
ryddes og veier skal sikres. 

et forslag til tiltak.  
Trefelling nær viktige tekniske 
installasjoner tas med som forslag til tiltak.  

Merknad til hendelsesskjema for Langvarig 
bortfall av strøm (inntil 4 dager) (C1): Sikre 
viktige pumpestasjoner med 
nødstrømsaggregater. 

Gjennomgang av aggregatsdekning i 
kommunen er oppført som forslag til tiltak. 
Private bedrifter må sørge for egen 
beredskap mot strømbrudd. 

Merknad til hendelsesskjema for Langvarig 
bortfall av EKOM (inntil 4 dager) (C2): 
Bortfall av telekommunikasjon påvirker 
ikke Våler Vannverk SA sine installasjoner.  

Tas til orientering. 

Merknad til hendelsesskjema for Langvarig 
bortfall av drikkevann (inntil 4 dager) (C3): 
«ROS-analyse hos vannkraftverk» 
Vannverk og ikke kraftverk.  

Tas til etterretning. Kraftverk erstattes med 
vannverk og rettes i plandokument.  

 
 
Konklusjon 
Foreliggende utkast til helhetlig ROS-analyse med foreslåtte endringer anses å være dekkende 
til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for hvordan disse inntreffer og hvordan dette kan påvirke kommunen. 
Helhetlig ROS-analyse legges til grunn i kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap og 
ved utarbeiding av planer.  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Utkast Helhetlig ROS-analyse for Våler kommune 
Vedlegg 2 – Automatisk tilbakemelding Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 
Vedlegg 3 – Uttalelse Norges vassdrag- og energidirektorat 
Vedlegg 4 – Uttalelse Viken Fylkeskommune 
Vedlegg 5 – Uttalelse Mosseregionens interkommunale brann og redning 
Vedlegg 6 – Uttalelse Våler vannverk 
 
 
 


