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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 ) sie r 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 e r 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 sårbarhe tsvurdering. 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 ut arbeide
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 1 7). 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 hendelse r i Vedlegg – hendelsesskjemaer for nærmere beskrivelse av sårbarhet og utsatte
områder:

• Skred
• Skadeflom
• Ekstremvær og klimaendringer
• Langvarig strømbrudd
• Langvarig brudd i EKOM - tj enester (elektronisk kommunikasjon)
• Langvarig bortfall av drikkevann
• Langvarig bortfall av avløp
• V eitrafikkulykke
• Skog - /lyngbrann
• Akutt forurensning
• Tilsiktet handling

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

• Drikkevannskilder og nedbørsfelt
• Radon – T EK 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 – kild er 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 utryknin gskjøretøy – TEK1 7 § 11 - 17 setter krav til fremkommelighet for
utrykningskjøretøy.

• Tilgang på slokkevann – TEK1 7 § 11 - 17 setter krav til slokkevann.

6.2 Klimasårbar h et og naturfare

K unnskap om klimaendringer og naturfare representeres i vurderingene av analyse ns 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 ka n 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 overvannsh åndteringen i fremtiden. Nedbørmengden for døgn med kraftig



Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse

Oppdragsnr.: 5191644 Dokumentnr. : ROS Versjon: B03

2021 - 01 - 22 | Side 31 av 53

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 regnsk yll 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

Klimamode llene 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.

Karte ne er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare . Aktsomhetskart viser områder
som basert på en GIS - analyse kan v æ re skredutsatte. Ved bygging innenfor områd er dekk et av
aktsomhetskart skal ree l l skredfare utredes i henhold til krav ene 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 fo r kvikkleireskred, må kommunen være sik ker 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 kartleg ginger av kvikkleire langs deler av veinettet i Våler utført av Statens
Vegvesen , s e Figur 6.2 - 3 nedenfor.

Figur 6 .2 - 3 Registrerte kvikkleireområder, lilla punkter er SVV sine registreringer (kilde: NVE)

Skadeflom

NVE har utarbeidet a ktsomhetskart flom ( F igur 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 fareom råder 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 op p 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 R etningslinje 2 - 11 beskriver hvordan man kan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen. For
flom i små vassdrag har NVE laget en egen v eiled ning (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 anal yserte 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 - hen delsesskjemaer , 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 lit en 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 nabokommun er.

Våler kommune er sårbar for kvikkleireskred, som et resultat av områder med marine avsetninger (NGU
løsmassekart) hvor kvikkleire kan forekomme. Klimaendringe r 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 s trømbrudd 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 dr iftsmessige 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 planve rket.
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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 stø rst risiko i DSBs
nasjonale risikobilde. Nasjonal pandemiplan legger til grunn at halvparten av befolkningen kan b li smitte t, og halvparten av disse igjen kan bli syke.
Spredning av sykdom kan variere fra område til område, både i omfang og alvorlighet. Eksempler: In fluensaepidemi , s almonella - , l egionella - , eller
m eningittutbrudd (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 van nkilder.

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 tilgjeng elig.

- Nasjonale varslings - og meldingssystemer til/fra kommuneoverlegen.
- Stedfortrederordning for kommuneoverlegen.
- Smittevernplan: Smittevernkontor og s mitteoppsporing.
- 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 m iljø x Små konsekvenser for ytre miljø.

Materielle verdier x Kostnader knyttet til v aksiner, 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 helset jenester.
• 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 kr av til
informasjonsformidling lokalt. Lokal helseinformasjon må tilpasses sit uasjonen 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 sm itte, unngå møtevirksomhet mv.
- Informasjon om hvordan man kan bli vaksinert

Behov for evakuering: Det v il 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 k an 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 ma ssiv 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 elve områder, 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 m iljø 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 omr åder med marine avsetninger,
herunder marin leire. Dette er leire som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landhevn ing 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 kvikkleires kred 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.
- K ommunen 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 oppryd d ing av områder. Skred kan medføre brudd
på ledning er 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 o mråder.

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 m iljø x Lokale miljøskader.

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

Stabilitet x Tap av stabilitet knyttet til forurensning av d rikkevannskilde , 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.
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UØNSKET HENDELSE: Skadeflom ID: B2

Beskrivelse av uønsket hendelse:

Faresoneka rt for flom (NVE Atlas) viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsituasjon. Generelt kan det komme mer nedbør i fremtide n
(hyppigere tilfeller med intens nedbør) og dersom dette inntrer i flomperioder, sammen med mildvær og stor snøsmelting, kan s kade flommer 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 sanns ynlig 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 m iljø 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: Aktsomhetsk art 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 hjemmesykepl eien 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). Overvannsproblem atikk 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 anl eggsarbeid 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 m iljø 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
- O ppdatering 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 inntref fer under vinterstid. Utfall av
kraftforsyning vil medføre at trygghetsalarmer hos hjemmeboende ikke vil fungere og hjemmeboende me d 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 isolat orer 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 reparatører s 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 va nnbehandlingsanlegg
- 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 v il 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 avløpstje nester. 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 m iljø x Svikt i avløpshåndtering og transport.

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

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 , k ommunale 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 d ialog med strømleverandør.
- Iverksette beredskapsløsninger for hjemmesykepleie ved bortfall av el - bil - lading
- Gjennomgang av aggregatsdekning i kommunen
- Beredska pssenter 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 dø gn) 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 kraftf orsyning, 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
- Naturkatastrof e/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 m ottar 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 m iljø 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 kommunikasjon smuligheter .

Behov for evakuering:
Det k an 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 el ler 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 v annforsyning.

Årsak er:

- 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.
- Re gionalt 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 m iljø 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:
O mdømme 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 fasil iteter 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.




