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Den helhetlige risiko - og sårbarhetsanalysen skal:

Foto: Skien brannvesen

Gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen

Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen

Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer

Gi grunnlag for mål, pri oriteringer og nødvendige beslutninger i
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Gi innspill til risiko - og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale
ansvarsområder og fylkes - ROS
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1. Introduksjon

1.1. Bakgrunn og mål

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Kunnskap om
risiko og sårbarhet er vesentlig for at kommunen skal utvikle et samfunn som ivaretar befolkningens
sikkerhet og trygghet.

Kommunen utgjør grunnberedskapen i lokalsamfunnet, og skal jobbe systematisk og helhetlig med
samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av virksomheter i kommunen. Samfunnssikkerhets - og
beredskapshensyn skal være med i alle kommunale plan prosesser. Beredskapsplikten pålegger
kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og
understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Grunnlaget for et godt kommunalt samfunns - sikkerhetsarbeid er bevissthet og kunnskap om risiko og
sårbarhet gjennom en helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS). Denne skal danne
grunnlaget for kommunens målrettede arbeid for redusere risiko og sårbarhet, gjennom
forebyggende arbeid, styrket beredskap og bedre evne til krisehåndtering.

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen.
Analysen sk al utarbeides i henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom
arbeidet med ny , helhetlig ROS - analyse er det kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheter og
konsekvenser av uønskede hendelser, og hvordan disse kan påvirke Våler kom mune og dens
tjenester. Plasseringer 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 derfor et leven de styringsdokument. Den danner grunnlaget for det videre
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Våler kommune.

ROS - analysen er per … 2019 forankret i kommunestyret i Våler kommune , og har følgende plassering
i de t nasjonale arbeidet med risiko bil de t :
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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 utgang punkt i historiske data (hendelsesstatistikk,
ulykkesstatistikker mv), fremtidige beregninger/trender (eks. framskriving av fremtidige
klimaendringer) og f aglig skjønn

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet, slik dette er beskrevet av DSB
• Analysen e r 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 tils tand i Våler kommune , i tillegg til
kommunenes p laner 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 yt terligere detaljerte analyser, vil
kommunen følge opp dette

• ROS - analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og forøvrig andre
endringer i risiko - og sårbarhetsbildet i området og nasjonalt.

Risiko - og sårbarhetsanalysen er avgrenset til følgende geografiske område:

1.3. 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
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utarbeidelse av ROS - analyse i tilknytning til kommunens arealplan, en egen 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:

§ 2 Helhetl ig risiko - og sårbarhetsanalyse :

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge,
sy stematisere 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) E ksiste rende og fremtidig risiko - og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
b) R isiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for

kommunen.
c) H vordan ulike risiko - og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
d) S ærlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.
e) K ommunens 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) B ehovet for befolkningsvarsl ing og evakuering.

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteresmed i arbeidet med
utarbeidelse av risiko - og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser
skal kommunen foreta ytterligere analyser eller o ppfordre andre relevante aktører til å
gjennomføredisse.

Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende
tiltak.

I tillegg er ROS - analy sen basert på følgende dokumenter:

Tabell 1: Relevante dokumenter

Besk rivelse: År : Utgitt av:
Region - ROS for Mosseregionen 2011 Regionrådet mosseregionen

Fylkes - ROS for Østfold 2017 Fylkesmannen i Østfold

Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Våler
kommune

2006 Norges vassdrags - og energidirektorat
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Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for
Nordre Follo kommune

2018 Norconsult

Norsk standard 5814:2008 Krav til
risikovurderinger

2008 Standard Norge

Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging

2017 Direktoratet for samfunssikkerhet og
beredskap

Veileder til helhet lig ROS i kommunen 2014 Direktoratet for samfunssikkerhet og
beredskap

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

2010 Justis - og beredskapsdepartementet

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 201 1 Justis - og beredskapsdepartementet

Lov om kommunal helse - og omsorgstjenester
m.m. (helse - og omsorgsstjenesteloven)

2011 Helse - og omsorgsdepartementet

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

2000 Hel se - og omsorgsdepartementet

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 2011 Helse - og omsorgsdepartementet

Lov om vern om smittsomme sykdommer
(smittevernloven)

1994 Helse - og omsorgsdepartementet

Lov om strålevern og bruk av stråling
(strålevernloven)

2000 Helse - og omsorgsdepartementet

Forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften)

2016 Helse - og omsorgsdepartementet

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

2002 Justis - og beredskapsdepartementet

Forskrift om tiltak fo r å forebygge og be grense
konsekvensene av storulykker i virksomheter
der farlige kjemikalier forekommer.

2016 Justis - og beredskapsdepartementet

Lov om planlegging og byggesaks behandling
(plan - og bygningsloven)

2008 Kommunal - og
moderniseringsdepartementet

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

2017 Kommunal - og
moderniseringsdepartementet
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1.4. Arbeidsprosessen og vider e oppfølging

Arbeidet med helhetlig ROS - analyse for Våler kommune startet i januar 2019 . Norconsult AS ble
engasjert som prosessleder i arbeidet med hendelsesskjemaer og gjennomførte en bred t
sammensatt workshop med ansatte på tvers i kommunen og med andr e relevante aktører . Listen
over hendelsene identifisert i workshopen, og som blir presentert i denne rapporten er ikke
uttømmende, men beskriver hendelser som vurderes som sannsynlige eller som vil medføre store
konsekvenser for kommunen . Kommunen har sel v innhentet nødve ndig tilleggsinformasjon og
skrevet rapporten basert på vurderinger av risiko og sårbarhet, i samarbeid med relevante personer .
Rapporten har gjennomgått en tverrfagl ig kvalitetssikring av ledelsen og en høringsrunde i
kommunen.

For at Vå ler kommune skal ivareta sitt ansvar for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets - og
beredskapsarbeid er det viktig at denne ROS - analysens funn følges opp videre. D e ulike kommunale
sektorene må følge opp ROS - analysen gjennom sitt daglige arbeid med eg ne risikovurderinger og
gjennom risikostyring. Dette innebærer å utarbeide R OS - analyser for eget område, og å forebygge
uønskede hendelser gjennom utarbeidelse og revisjon av internt planverk, arbeidsinstrukser og
ivaretakelse av en god sikkerhetskultur.

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

Risiko - og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27.
juni 2008 nr. 71 om pl anlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven) § 11 - 4 første ledd,
og forøvrig ved endringer i risiko - og sårbarhetsbildet.

Det skal med grunnlag i den helhetlige ROS - analyse n utarbeides en oppfølgingsplan. F unn som er
relevante for arealplanle ggingen skal også integreres 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).

Den overordnede beredskap splanen skal baseres på hend elser med u tgangspunkt i den helhetli ge
ROS - analysen . Forskriftens § 4 Beredskapsplan stiller krav om at det overordnede kommunale
beredskaps - planverket må ta utgangspunkt i den helhetlige ROS - analysen og at den skal samordne
og integrere øvrige beredskaps planer i kommunen. Den skal også være samordnet med andre
relevante offentlige og private krise - og beredskapsplaner.
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2. Metode

2.1. Innledning
Risiko - og sårbarhetsanalyser (ROS - analyse) har til hensikt å identifisere og vurdere kommunens evne
til å motstå til siktede eller tilfeldige hendelser som kan ha negative konsekvenser for helse, ytre miljø
eller materielle verdier . ROS - analysen for Våler kommune følger hovedprinsippene i NS 5814:2008
Krav til risikovurderinger . Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i
utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer
(sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Analysen følger
retningslinjene i DSBs veiledning Sam funnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017).

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer ble tatt med videre til en
sårbarhetsvurdering. Gjennom denne overordnede sårbarhetsanalysen identifiseres de tema som vil
være sentr ale i de ROS - analyser som senere må utarbeides i forbindelse med reguleringer og
beredskapsarbeid. Analysen er gjennomført i henhold til styrende dokumenter og
grunnlagsdo kumenter . Norconsult har vært prosessleder for fareidentifikasjon, og arbeidet har v ært
gjennomført med tverrfaglig involvering fra alle relevante sektorer i kommunene, samt andre
eksterne aktører.

Valg av metode
En helhetlig ROS - analyse er en kvalitativ ytring om risiko og sårbarhet, og skal reflektere
kommunens synspunkt og strategi k nyttet til r isikorangering og risikoaksept. I denne analysen er
heller ikke konsekvenskategorier vektet opp mot hverandre. I veilederen fra DSB
begrunnes dette slik:

Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra
hv erandre 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.

Våler kommunes ROS - analyse er et ter forskrift om kommunal beredskapsplikt 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, ve lges
en risikomatrise hvor det ikke benyttes kva ntitativ vekting i vurderingen.

2.2. Fareidentifikasjon
En fare er en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind, ulykke. Farer er ikke stedfestet
og kan representere en "gruppe hendelser" med likhe tstrekk. En hendelse er konkret, eksempelvis
med hensyn til tid, sted og omfang.

Fareidentifikasjonen er basert på eksisterende dokumentasjon og fareidentifikasjonsmøter med
relevante representanter fra Våler kommune , inkludert alle ledere , og relevante e ksterne aktører,
som Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) og Våler vannverk.
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2.3. Sårbarhetsvurdering
De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en
sårbarhetsvurdering. Sårbarhet kan omtales som det m otsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet
brukes når en er opptatt av konsekvensene av en inntruffet hendelse.

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

"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkning er av en uønsket hendelse og til å
gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen."

2.4. Risikoanalyse
Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe.
Denne analysen har lagt til g runn e ksisterende dokumenter og kunnskap for å vurdere usikkerhet
knyttet til hvorvidt uønskede hendelser skal oppstå . Dersom forutsetningene for analysen endres kan
det medføre at vurderingene av risiko og sårbarhet ikke lenger er gyldige, og en revisjon av ana lysen
bør da v urderes. Mangelfulle historiske data og usikre klimaframskrivninger er eksempler på at det
kan være usi kkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i denne type analyser.

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

Kons ekvensene 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.

Tab ell 2: 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. Svær t sannsynlig Oftere enn en gang per år
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Tabell 3: Konsekvenskategorier

Konsekvensk ategori Beskrivelse
1. Svært liten konsekvens Liv/helse

Ingen personskade
Ytre miljø
Ubetydelig miljøskade
Materielle verdier/samfunnsverdier
Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på eller tap av
samfunnsverdier
Stabilitet
Ingen/ubetydelig tap av sta bilitet

2. Liten konsekvens Liv/helse
Personskade.
Ytre miljø:
Lokale miljøskader.
Materielle verdier/samfunnsverdier
Materielle skader 100 000 - 1 000 000 kr / ubetydelig skade på eller tap av
samfunnsverdier.
Stabilitet/samfunnsfunksjoner
Lite tap av stabi litet< 1 dag varighet (timer) /<50 personer evakuert.

3. Middels konsekvens Liv/helse
Alvorlig personskade.
Ytre miljø
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år.
Materielle verdier/samfunnsverdier
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr / kortvar ig skade på eller tap
av samfunnsverdier.
Stabilitet
Middels tap av stabilitet, 1 - 2 dager varighet / 50 - 200 personer evakuert.

4. Stor konsekvens Liv/helse
Dødelig skade, 1 - 5 personer.
Ytre miljø
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år.
Materielle verdier/samfunnsverdier
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller tap av
samfunnsverdier med noe varighet.
Stabilitet
Stort tap av stabilitet, 2 - 4 dager varighet / 200 - 500 personer evakuert.

5. Meget stor konsekvens Liv/helse
Døde lig skade, flere enn 5 personer.
Ytre miljø
Irreversibel miljøskade.
Materielle verdier/samfunnsverdier
Svært store materielle skader> 100 000 000 kr / varige skader på eller tap
av samfunnsverdier.
Stabilitet
Meget stort tap av stabilitet> 4 dager varighe t />500 personer evakuert.
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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 ut arbeidelse
av planer for utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som
kommer inn under de ulike sikke rhetsklassene for flom og skred:

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

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet

F1 Liten 1/20

F2 Middels 1/200

F3 Stor 1/1000

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et s kred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor,
skal ikke plasseres i skredfarlig område.
(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fas tsettes. Byggverk og
tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herund er
sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke
overskrides.

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet

S1 Liten 1/100

S2 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000
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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 risikomatris e, 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 fe rdig 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 Uaksept abel risiko - forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig*

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

2.5. Sårbarhets - og risikoreduserende tiltak

Med r isikoreduserende tiltak menes forebyggende (san nsynlighetsreduserende) 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
K rav elle r akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyr ing. I mange tilfeller er
dette hendelser som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er
hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte - vurdering.

Hendelser i ma trisens 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 a t dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette
tiltak for disse hendelsene.
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3. Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering

Nedenfor er det gjengitt en systematisert liste over farer identifisert gjennom innledende møter o g
vi dere prosesser . Disse farene er analysert med hensyn på risiko og danner grunnlaget
for risikobildet for Våler kommune .

3.1. Sårbarhet og avhengighet/påvirkning

Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet fokuserer på konsekvense ne
- 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 normal situasjon etter at hendelsen er
håndtert.

Generelt kan det sies at geografiske forhold bidrar til at Våler kommune er relativt robust
overfor flere av de identifiserte uønskede hendelsene, og dersom de inntreffer vil dette bidra til å
begrense konsekvense ne. Våler ligger sentralt på Østlandet, med mange transportårer og
omkjøringsmuligheter. Det er relativt korte avstander internt i kommunen, og mellom områder med
befolkningskonsentrasjon.

3.2. Befolkningsvarsling og evakuering

F lere av hendelsene beskrevet i denne analysen v il kreve befolkningsvarsling og evakuering for å
begrense skadeomfanget. Befolkningsvarsling kan ofte være det mest effektive tiltaket for å redusere
skade på liv og helse rett før hendelsen inntreffer og rett etter at hendelsen har inntruffet. Likeledes
kan evakuering bli nødvendig både før en hendelse inntreffer som et forebyggende tiltak, og etter en
hendelse som et skadebegre nsende tiltak.

Det må til enhver tid vurdere s hensiktsmessige verktøy for befolkningsvarsling som når ut til en
flerspråklig befolkning. Ved større akutthendelse ligger ansvar for befolkningsvarsling hos politiet (jf.
politiloven § 27, 3. ledd). Ved langvarige strømbrudd vil ikke elektroniske varsli ngsverktøy 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).

Kommuner skal ha egne beredskapsplanverk for evakuering som kan iverksettes ved større
evakueringssituasjoner. Dette planverket er et aktuelt risikoredusere nde tiltak for flere hendelser, og
må benyttes i forbindelse ved utarbeidelse/revisjon av overordnet beredsk apspla n og
beredskapsplaner for sektorene og virksomhetene.

Kommunen har ansvar for flere kritiske samfunnsfunksjoner og bør planlegge for å opprettholde sine
viktigste leveranser uansett hvilke påkjenninger virksomheten utsettes for. Hensikten med
kontinuitets planlegging er å arbeide proaktivt for å redusere sårbarhet for driftsavbrudd.
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 vari ghet 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
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sektor/virksomhetsnivå. DSB har utarbeidet en egen veiledning f or kontinuitetsplanlegging knyttet til
pandemisk influensa.

4. Risikobilde for Våler kommune

Det er globalt to områder hvor trusselbildet øker:

o Menneskeskapte hendelser på grunn av terror og sabotasje
o Naturbaserte hendelser på grunn av klimautviklingen

Nasjonalt har hendelser som bortfall av elektronisk kommunikasjon, store ulykker og pandemi den
høyeste sannsynligheten. Ulike værtyper stiller også kommunene overfor større utfordringer enn
tidligere.

4.1. Hendelser som er identifisert

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
(risik oakseptkriterier). Risikomatriser kan brukes for å fremstille de vurderte hendelsene samlet –
dette kan omtales som et risikobilde for Våler kommune. Basert på gjennomført prosess med
fareidentifikasjon er det totalt vurdert 26 hendelser i den helhetlige RO S - analysen for Våler
kommune.

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 kre ver 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.

Følgende hendelser er vurdert:

Farekategori ID - nummer Uønsket hendelse

A – Naturhendelser og
klimaendringer

A1 Skred (løsmasser)

A2 Flom (vassdrag, overvann)

A3 Ekstremvær (vind, nedbør,
(klimatilpasning)

A4 Jordskjelv

B – Akutt forurensing B1 Akutt forurensning land/vann/luft

C – Svikt i kritisk
infrastruktur

C1 L angvarig bortfall strøm
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C2 Svikt i vannforsyning (vann fra
MOVAR + egen prod)

C3 Langvarig bortfall ekom

C4 Forsyningssvikt – mat, medisiner,
drivstoff

C5 Langvarig svikt i avløp (og
renovasjon)

C6 Svikt i sentrale transportårer

D – Store ulyk ker D1 Stor institusjonsbrann

D2 Storbrann industri

D3 Stor skogbrann

D4 Stor bygningsbrann (områdebrann)

E – Store ulykker E1 Industriulykke

E2 Ulykke med transport av farlig gods

E3 Stor veitrafikkulykke

E4 Luftfartsulykke

E5 Alvor lige hendelser/ulykker med
ansatte, barn, brukere, mv.

E6 Alvorlig ulykke/hendelse utenfor
kommunen

F – Menneskers helse F1 Pandemi/epidemi

F2 Tuneflue - massiv klekking

G - Dyresykdom G1 Alvorlig smittsom dyresykdom
(zoonoser)

H – Tilsiktet hendel se H1 Tilsiktet hendelse i Vålersamfunnet
(terror, vold)

I - Atomhendelse I 1 Atomhendelse

4.2. Vurdering av den enkelte hendelse

Kategori A – Naturhendelser og klimaendringer

Følgende hendelser ble identifisert under kategori A:
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A1 Skred (løsmasser)
A2 Flom (vassdrag, overvann)
A3 Ekstremvær (vind, nedbør, (klimatilpasning)
A4 Jordskjelv

S ærlige forhold

Kvikkleire er dannet som finkornede jordpartikler på det som en gang var havbunn, men som i dag
har hevet seg og blitt fastland. På NGUs løsmassekart fremkommer det hvilke landområder som er
dekket av havbunnsavsetninger i Våler :

Det er registrert noen fareområder for kvikkleireskred i Våler kommune. Kvikkleire er vanligvis fast så
lenge den ligger uforstyrret. Hvis den blir overbelastet og omrør t blir den flytende. En liten utglidning
langs en bekk eller i strandsonen, og enda til under vann, kan utvikle seg til store kvikkleireskred etter
hvert som nye utglidninger gjør at skredkanten spiser seg bakover. Skred med omrørt kvikkleire kan
fjerne gr unnen under hus og annen bebyggelse. I motsetning til for eksempel fjellskred gir
kvikkleireskred ingen forvarsler i form av sprekkdannelser. Det finnes sikringsmetoder mot
kvikkleireskred, se NVEs veileder 7/2014 - « Sikkerhet mot Kvikkleireskred. Vurderin g av
områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper ».

I henhold til NVEs rapport Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Våler kommune (2005) er
l øsmassene i Våler er dominert av h av – og fjordavsetninger (marin leire). De mektigste
løsmasseområdene ligger i daler og forsenkninger i terrenget og ned mot elver/bekker. Terrenget
ned mot Hobølelva er lokalt preget av bratte skråninger med høydeforskjeller på opptil 20 m. Noen
bekker gå r gjennom sonene og danner små raviner og bekkedaler. Det er stedvis utført forbedrende
sikringstiltak mot Hobølelva. Historisk sett har skredaktiviteten i Våler vært lav, men utglidninger gikk
ved Kåbøl på 1990 tallet. Den 18. oktober 1994 gikk det et ras ut i Hobølelva ved Kåbøl Nordre og ble
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trolig utløst av mye nedbør etter en tørr sommer. Skredet førte til en oppdemming av elva, og noe
sikringsarbeid ble utført i 1999. Våren 2000 gikk det et nytt skred på samme sted som i 1994, med
lignende oppdemming av elva. Årsaken var trolig skader på erosjonssikringen fra 1999.
NGI har gjennomført en evaluering av risiko for kvikkleireskred i Våler kommune. Rapporten
konkluderer med at det ikke er soner klassifisert i den høyeste faregradklassen. Hovedårsaken til a t
det ikke har kommet noen soner i høyeste faregradklasse er lite erosjon i vassdragene. Ingen soner
er klassifisert i høyeste konsekvensklasse og dette skyldes spredt bebyggelse og lite infrastruktur i de
fleste faresonene. Ingen soner har kommet i de to høyeste risikoklassene. Årsaken til at det er færre
soner enn gjennomsnittet i øverste risikoklasse er hovedsakelig at faregraden er lav, men også fordi
områdene er lite bebygd. Det vil likevel være viktig å ha et særlig fokus på dette i arbeidet med
kommu neplanens arealdel.

Ved kraftig gjennombløting av jord og andre løsmasser som følge av ekstremnedbør kan det også
forekomme jordskred i områder der hvor terrenget har skjæringer og helninger. Det er også vurdert
at skred kan medføre brudd på avløpsledning . Våler kommune har ingen store vassdrag som er
flomsonekartlagt (NVE), men det er områder hvor det er kartlagt aktsomhet for flom, slike
aktsomhetskart er egnet for bruk på kommuneplannivå. Våler kommune har også mye sjølinje mot
Vansjø, hvor det i forbin delse med arealplanlegging må tas hensyn til stormflo.

Styring av arealbruken gjennom arealplanlegging er avgjørende for å motvirke økning i
skadepotensialet som følge av ny utbygging. Som planmyndighet har kommunen ansvaret for at
kravene til sikkerhet m ot skred tas med i kommuneplaner og reguleringsplaner. Videre har
kommunens som bygningsmyndighet ansvaret for å påse at sikkerheten dokumenteres tilstrekkelig.
Kommunen må videre sørge for at det ligger tilgjengelige kartgrunnlag for plan - og
byggesaksbeh andling i kommunen, og at hensiktsmessige og oppdaterte digitale verktøy er
tilgjengelige.

Våler kommune ligger ikke spesielt utsatt til for flom, ekstremvær og jordskjelv , men dette vil likevel
kunne påvirke alle kritiske samfunnsfunksjoner, men trolig i kke samtidig. Ekstremvær vil 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 ekstremnedbør vi l kunne påvirke vann/avløp i tillegg til fremkommelighet.

Kategori B – Akutt forurensing

Følgende hendelser ble identifisert under kategori B :

B1 Akutt forurensning land/vann/luft

Særlige forhold
Ved transport av farlig gods kan ulykker oppstå som resu lterer i akutt forurensing, man tenker da
spesielt på transport av drivstoff og giftige kjemikalier. Dette kan for eksempel lekke ut i Vansjø eller
dyrkbar mark.

Forurensingsloven § 43. sier følgende om kommunal beredskap:

Kommuner skal sørge for nødvend ig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan
inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap
etter §§ 40 - 42.
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Den kommunale beredskapen skal være basert på en risikovurdering av kommunens no rmale
virksomhet. Det vil kreves spesielle beredskapstiltak hos bedrifter som håndterer potensielt
forurensende stoffer. Denne egenberedskapen kan man ikke forvente å finne i forbindelse med
transport av forurensende stoff. Kommunene må forvente å måtte hå ndtere nærmest enhver
forurensningssituasjon i forbindelse med transport.

Lokal luftforurensning kan føre til at mange opplever helseplager, særlig er dette plagsomt for
astmatikere. Våler kommune har ingen store konsentrasjoner av svevestøv, men forholder seg til
Retningslinje for behandling av luftkva litet i arealplanlegging T - 1520. Luftforurensing forebygges
gjennom langsiktig areal - og transportplanlegging og det er derfor spesielt viktig å vurdere
arealbruksformål i overordnede planer og i en tidlig fase i reguleringsplaner.

De va nligste kildene til luftforurensing er vegtrafikk og fyring samt industri og termalvirksomhet. Det
kan være samspill mellom støy og luftforurensing og det anbefales derfor at man tar ekstra hensyn til
luftforurensing og gjør nødvendige målinger ved tiltak i eventuelle støysone r .

Kategori C – Svikt i kritisk infrastruktur

Følgende hendelser ble identifisert under kategori C :

C1 Langvarig bortfall strøm
C2 Svikt i vannforsyning (vann fra MOVAR + egen prod )
C3 Langvarig bortfall ekom
C4 Forsyningssvikt – mat, medisiner, drivstoff
C5 Langvarig svikt i avløp (og renovasjon)
C6 Svikt i sentrale transportårer (E6, Fv115, fergeforbindelse Bastø Fosen)

S ærlige forhold
Langvarig strømbrudd er en betydelig sårbarhe tsfaktor for kommunens evne til å utføre sine
lovpålagte og nødvendige tjenester. Viktige samfunnsstrukturer, arbeidsliv og privat velferd er i
økende grad fullstendig avhengige av en stabil strømtilførsel. Et langvarig strømbortfall eller en
langvarig str ømrasjonering i Våler kommune vil skape fare for liv og helse og påvirke alle kommunens
virksomheter/enheter. Dette vil være spesielt kritisk for helse/omsorg, og tekniske og driftsmessige
oppgaver. Den uønskede hendelsen langvarig strømbrudd er vurdert me d hensyn på risiko og vil
være en hendelse som påvirker alle kritiske samfunnsfunksjoner i kommunen og i regionen.
Innbyggere som har boliger uten alternativ oppvarmingskilde er spesielt utsatt ved langvarige
strømbrudd. Våler kommune er ikke spesielt sårb art eller utsatt med tanke på risiko for strømbrudd.
Likevel er befolkning og virksomheter avhengige av strøm for å fungere. Selv strømstans på 1 - 2 timer
kan gi store konsekvenser, få stor medieinteresse og kreve krisehåndtering i en eller annen form.
Vål er kommune har nødstrømaggregater på viktige bygg per i dag.

Svikt i vannforsyning har forekommet, og vil kunne skje igjen. Svikt i vannforsyning i lengre periode
eller større område defineres som over 1 døgn, og større område som mer enn 500 abonnenter.
Denne hendelsen defineres til å gjelde utfall av vannverket og større områder. Mindre områder kan
også rammes, men håndteres av ordinær beredskap og er vurdert i vannverkets egne ROS - analyser.
Et sabotasjeanslag kan få alvorlige konsekvenser for vannforsy ningen, men en vurdering av trusselen
tilsier at sannsynligheten for slike angrep er liten per i dag. Vannforsyningen kan også bli påvirket ved
bortfall av strøm og mobilnett. En svikt i vannforsyningen som gjelder utfall av vannverket , lekkasjer
og større områder vurderes som sannsynlig.
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Ekom er en betegnelse på elektronisk ko mmunikasjon. Ekomnett består av kjernenett/regionsnett og
av aksessnett. 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 a v
ulykke, sykdom e.l. Innbyggerne kan risikere å ikke oppnå kontakt med nødetatene. Et ekombortfall
kan ha flere følgehendelser, som at det kan bli umulig eller problematisk å kontakte nødetater via
elektronisk kommunikasjon. Nødnett kan rammes og bli nede , og hjemme s ykepleien og pårørende
kan miste kontakt med pleietrengende. Alarmer fra teknisk utstyr til driftssentraler vil ikke komme
frem; dette gjelder både alarmer fra pleietrengende, brann/innbruddsalarmer, alarmer fra
styringssystemer for infrast ruktur og alarmer fra styringssystemer for industri/jordbruk.

Kommunikasjon via elektronisk kommunikasjon mellom personell som skal håndtere en krise kan bli
umulig eller problematisk. Å nå kriseledelsen vil bli vanskelig, den vil på sin side få problemer med å
formidle beslutninger og informasjon ut til beredskapsaktører og publikum. Banktjenester og handel
kan bli vanskelig å gjennomføre og helsepersonell kan miste tilgang til pasienters journaler og
oversikt over pasienters behov for pleie, medisiner, ad ressei nformasjon for hjemmesykepleie r ,
bemanningsoversikter etc. Mange benytter nå kun mobiltelefoni etter å ha sagt opp sine fasttelefoni -
abonnement. Våler kommune bør basere sin mobiltelefoni på flere operatører, slik at sårbarheten
reduseres derso m en operatør ikke kan levere mobiltelefonitjenester over en lengre periode.

Svikt i renovasjonstjenester medfører at avfall ikke blir samlet inn og det blir opphopning hos
husstander og virksomheter/institusjoner. Dette kan igjen medføre økning av skadedyr i nærhet til
boligbebyggelse og luktproblematikk. Dette vil berøre kommunens innby ggere direkte. Årsaker til at
dette kan inntreffe vil være svikt i kapasitet hos MOVAR, streik eller manglende fremkommelighet.
Men dette blir ikke ansett som veldig sannsynlig.

Svikt i transportsektoren kan medføre svikt i forsyninger. Svikt i transportsektoren med brudd i
viktige vei - eller jernbaneforbindelser på grunn av ulykke, tilsiktede handlinger (sabotasje/ter ror),
manglende brøyteberedskap eller situasjoner med streik/lock - out i transportsektoren eller andre
p rodusenter. Forsyningssvikt kan forekomme fra brann i lager/medisindepot (herunder også
vaksiner), og langvarig mangel på drivstoff. Mange l på varer som mat, drivstoff og medisiner er
sjelden en lokal hendelse, men kan være nasjonal og medføre utfordringer med å få tak i livsviktige
medisiner. Mangel på drivst off vil kunne gi utfordringer for kommunen å opprettholde
tjenestetilbud.

Brudd i sentrale transportårer kan medføre forsyningssvikt, men geografisk pl assering gjør
kommunen ge nerelt lite sårbart for en slik hendelse grunnet gode omkjøringsmuligheter. Årsaker kan
skyldes strømstans, brann, større planlagt arbeid, ulykke, klimaendringer og e kstremvær .
Skulle det inntreffe, kan det medføre stenging av jern bane og sentrale veier over lang tid. Brudd i
transportårer kan også være en årsak til fors yningssvikt.

Kategori D – Stor brann

Følgende hendelser ble identifisert under kategori D:

D1 Stor institusjonsbrann
D2 Storbrann industri
D3 Stor skogbrann
D4 S tor bygningsbrann (områdebrann)
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Særlige forhold
Brann i barnehage, skole, sykehjem etc. som kan ha stor konsekvens for liv og hel se. Ved brann i
institusjon vil også evakuering avbygg kunne være utfordrende og kreve større bistand fra
brannvesenet. Brann må slukkes, det må varsles til foreldre/foresatte/pårørende, finne
erstatningslokaler, kommunen må bistå i sorgarbeid. Viktige forebyggende tiltak vil være t ilsyn fra
forebyggende avdeling brannvesenet, bygningstekniske insta llasjoner med brannforebyggend e
funksjon, sprinkler og brannalarmanlegg, øvelse og opplæring av ansatte, reguleringsplaner,
tilstrekkelig kommunal t slokkevann - og sprinkelanleggsforsyning, god adkomst for brannvesen ets
materiell, branninstruks og transponder (oversikt over hvor mange b arn/varslingssystem til skoler,
barnehager, institusjoner etc.)

Industriulykke som kan medføre brann/eksplosjon , kan medføre utslipp til grunn, luft, vann eller
brann med luftforurensning, dødsfall, skader eller sykdom med større materielle skader. Det ka n
også påvirke veier og infrastruktur. Årsaker kan være u tilsiktede handlinger som naturkatastrofe,
te knisk svikt, menneskelig svikt, klim aendringer, uhell med brennbare stoffer – eller tilsiktede
handlinger. Forebyggende tiltak vil være p l assering av indus trien, regelverk, bered skapsplaner,
redningstjeneste, lokale industrivern, tilsyn fra forebyggende avdeling brannvesenet, bygningsetaten,
reguleringsplaner, kommunal sl okkevann - og sprinkelanleggsforsyning. Røykutviklingen ved en
brann, spesielt dersom den inneholder farlige kjemikalier, kan gjøre at det blir nødvendig å evakuere
beboere i nærheten av ulykken.

Store landområder i Våler kommune er dekket av skog, noe som gjør kommunen sårbar for
skogbrann. Nitti prosent av alle skogbranner er forårsaket av menneskelig aktivitet som for eksempel
uaktsomhet ved bålbrenning (mye friluftsområder hvor det forekommer grilling i området),
skogsdrift og anleggsvirksomhet eller ildspåsettelse. Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i
områder med mye skog. Det er derfor viktig at brannberedskapen sikres i områder hvor det foregår
anleggsarbeid.

I tillegg til å forstyrre naturens gang, kan en skogbrann true liv og helse, bebyggelse,
jordbruksområder og kritisk infrastruktur. En skogbrann er annerledes fra en vanli g husbrann, denne
er gjerne dynamisk, den flytter på seg noe som utfordrer mannskaper som skal slukke brannen på en
annen måte enn ved brann i bygninger og lignende. Dette gjør at det kan ta tid før man får kontroll
over en eventuell brann. Forebyggende t iltak kan være p lakater om skogbrannfare, varsling i media
om perioder det er ekstra bran nfare (eks ved tørre perioder), generelt bålforbud 1 5 april – 1 5
september, overvåking med fly. For stor områdebrann vil det samme være gjeldende, men det vil i
tille gg være viktig å regulere boligområder på en måte som tar hensyn til brannbegrensing og
fremkommelighet for brannvesen og tilstrekkelig slukkevann.

Kategori E – Store ulykker

Følgende hendelser ble identifisert under kategori E:

E1 Industriulykke
E2 Uly kke med transport av farlig gods
E3 Stor veitrafikkulykke
E4 Luftfartsulykke
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E5 Alvorlige hendelser/ulykker med ansatte, barn, brukere, mv.
E6 Alvorlig ulykke/hendelse utenfor kommunen

Særlige forhold

Industriulykke som kan medføre brann/eksplosjon og/ eller akutt forurensning av farlige stoffer kan
medføre utslipp til grunn, luft, vann eller brann med luftforurensning, dødsfall, skader eller sykdom
med større materielle skader. Det kan også påvirke veier og infrastruktur.
T rafikkulykke med farlig gods k an medføre forurensning ned i sluk, som blir m ed i overvannssystem
ut i bekker og vassdrag som til slutt renner ut og forurenser drikkevann. Det tra nsporteres store
mengder farlig gods gjennom kommunen. Det transporteres farlig gods i de fleste AD R - klasse ne
(europeisk avtale om internasj onal veitransport av farlig gods ). Større hendelser som uhell med farlig
gods er veldig ressurskrevende. Det må påregnes evakuering av mange mennesker i forskjellig
tilstand. Bistand fra omkringl iggende brannvesen, sivilfor svaret og ambulansetjeneste må påregnes.

Nærhet til store transportårer som E6, E18 og Østfoldbanen med mye tungtrafikk øker
sannsynligheten for alvorlige trafikkulykker . Store trafikkulykk er kan medføre mange dødsfall,
lokale/regionale/nasjonale, mang e s kadde, stengte veier/broer , belastning p å helsepersonell + alle
blålys, store materielle skader, stort mediepress, akutt forurensning og brann. Trafikkulykker med
mange skadde og involverte er krevende for eksisterende redningstjeneste. Egne ressurser
vil i slike tilfeller ikke være tilstrekkelig og bistand må hentes inn fra omkringliggende
redningsenheter. Egne ressurser har heller ikke alt utstyr eller kompetanse på tungberging.
Viktige risikoreduserende tiltak kan være f artsgrenser, standard for veiutfor ming og kvalitet,
fartskontroll, synlig politi, brøyt ing, skilting og strøing.

En hendelse med småfly og helikopter kan medføre stort ulykkespotensial for liv og helse. Det er i
denne vurderingen ikke lag t til grunn hendelser med store passasjerfly, selv om dette kan inntreffe,
men det forventes ikke at kommunen skal hån dtere en hendelse av slik skala alene. Ved havari med
små - fly/helikopter vil det kunne være dødsfall og alvorlig skadde. Havari med småfly vil
normalt håndteres av lokale redningsstyrker.

Alvorlig ulykke i kommunen kan være: hendelse på skoletur/utflukt, bygningskollaps, bygningsarbeid,
hendelse med skadde/dødsfall, uventet eller brå død av et spesielt omfang som ikke omfattes av den
daglige virksomhetens beredskapsplan. Et viktig forebygge nde tiltak vil være de enkelte
virksomhetenes beredskapsplaner, beredskapsplanverk , øvelser og førstehjelpskompetanse.

Større hendelser og ulykker kan direkte påvirke kommunen gjennom rekvirering av bistand til
håndtering, ved at hendelser går over kommunegrenser el ler indirekte ved at kommunens bef olkning
befinner seg på områder hvor det inntreffer større hendelser, både nasjonalt og internasjonalt, og
krev er oppfølging og bistand når de kommer tilbake.

Alvorlig ulykke som kan inntreffe utenfor kommunen, men som v il ha kons ekvenser for kommunen,
kan være skipsulykke, brann på passasjerferge i Oslofjorden, stor luftfartsulykke, terroranslag mot
arrangement, alvorlig h endelse internasjonalt (terror, naturkat astrofe), krigshandlinger, hendelser
med kommunens befolknin g som krever oppfølging i etterkant. Store hendelser i utlandet
(bussulykke med skoleelever), tsunami, mv. Hendelser av en slik karakter vil kreve i nformasjon ,
kartlegging av omfang/berørte og om noen fra kommunen er blant dem, etablering av
pårørendesente r, kontakt med legevakt, tilstrekkelig kapasitet på sykehus.
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Kategori F – Menneskers helse
F1 Pandemi/epidemi
F2 Tuneflue - massiv klekking

Særlige forhold
Nasjonalt Risikobilde for 2014 vurderer influensapandemi som hendelsen med størst risiko.
Influen sapandemier er verdensomspennende epidemier som opptrer med 10 – 40 års mellomrom,
og med omfattende skadevirkninger. I tillegg til de helsemessige konsekvensene vil hele samfunnet
bli påvirket ved at viktige funksjoner stopper opp, enten helt eller delvis . En influensapandemi som
rammer Norge, vil også ramme befolkningen i Østfold. Sannsynligheten for at hendelsen skal
inntreffe, og konsekvensene av hendelsen, vil ikke være annerledes i Østfold enn i landet som helhet.
Det høye antallet av syke i befolknin gen vil gjøre at helse - og omsorgstjenesten kan bli overbelastet
og få sin behandlingskapasitet redusert. Alle samfunnssektorer kan få betydelige belastninger på
grunn av stort sykefravær. Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket, men dette kan ikke frem stilles
p å forhånd. Derfor vil generelle smitteverntiltak og medikamenter som påvirker influensaviruset
være viktige inntil vaksinen er tilgjengelig.

Tuneflue er e n tovingeart i familien knott. Den er u tbredt over hele Skandinavia, hvor den ernærer
seg ved å suge blod av mennesker og andre pattedyr. Massiv klekking av tuneflue kan føre til ubehag
hos deler av befolkningen, men det anses ikke som en risiko for smitte eller sykdom. Det vil likevel
kunne me dføre at deler av befolkningen og husdyr må holdes innendørs for å unngå ubehag. Et tiltak
for å redusere uro, vil være å sikre god informasjon til befolkningen og løsninger for å holde barn
innendørs i løpet av skole - og barnehagedagene.

Kategori G - Dyresykdommer
G1 Alvorlig smittsom dyresykdom (zoonoser)

Særlige forhold
Det finnes mange dyresykdommer. Mattilsynet deler disse inn i tre kategorier; A, B og C - sykdommer.
A - sykdommer anses som svært alvorlige og utbrudd av slik sykdom vil medføre omfattende
bekjempelsestiltak. Noen av de mest alvorlige dyresykdommer er munn - og klovsyke, klassisk
svinepest, skrapesjuke, fugleinfluensa, Newcastle Disease, salmo nella, blåtunge, rabies,
ekinokokkose. Farepotensialet ved en slik hendelse er stor, da både dyr og mennesker kan bli
involvert og føre smitten videre. Den nære lokaliseringen til nabolandene gjør at smitte enkelt kan
ankomme Våler. I tillegg er Østfold et transittområde for import og eksport. Dette kan øke
sannsynligheten for smitte med transport av dyr, næringsmidler, ville dyr og personer.

Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret når det gjelder dyresykdommer.

Kategori H – Tilsikted e handlinger
H1 Tilsiktet hendelse i Vålersamfunnet – terror, vold osv.

Særlige forhold

Det har i de siste årene vært a lvorlige voldshandlinger (skyting på skole) knyttet ti l skoler i utlandet .
No rge er nr. 11 i verden på statisti kken over land me d mest privateide våpen, det fi nnes over 1,3
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millioner våpen i private hjem. I ti llegg regner man med at det er mange ikke - registrerte våpe n i
Norge. Det har ikke vært ti lsvarende episoder i Norge (hvis man ser bort fra 22. juli), men det har
vært alvorlige trus ler og enkelte voldsepisoder.
Felles for omtrent alle ti lsvarende episod er i utlandet er at de utf øres av unge menn 16 – 22 år, som
sliter med ensomhet, manglende so sial inkludering og en eller flere psykiske lidelser. Stor tilgang til
våpen gjør også at det statisti sk er større mulighet for både drap og selvmord. Psykiske lidelser er
økende i befolkningen, også blant ungdom. De aller fl este psykiske lidelser er ufarlige for an dre
personer, men det vil allti d være en andel personer med alvorlige psykiske l idelser som kan utgjør e
en fare sammen med sammensatt e rusproblem er, og/eller - fl yktninger/ innvandrere som kommer
f ra voldsdominerte kulturer - fl yktninger/ innvandrere som har blitt radikalisert.
Identifiserte eksisterende ti ltak er blant annet Politi di rektoratet s veileder i beredskapsplanlegging:
Alvorlige hendelser i barnehager og utdanninginsti tusjoner . Det er utarbeidet nasjonalt lovverk for
oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon. Kommunen har ingen konkrete tiltak rettet mot
skoleskyti ng, m en det arbeides helhetlig for å sikre gode skolemiljø og inkludering.

Kategori I - Atomhendelse
I1 Atomhendelse

Særlige forhold
En alvorlig atomhendelse vil ha stor og langvarig virkning på store deler av samfunnet, ikke minst for
matproduksjonen i områd ene som rammes. Radioaktiv forurensning forårsaker eksponering for
ioniserende stråling, enten direkte eller gjennom inntak av forurensede matvarer elle r innånding av
forurenset luft. Våler er en kommune med betydelig matproduksj on, og en hendelse ved anle ggene i
Halden eller Sellafield, vil kunne ha svært store konsekvenser for landbruket og matproduksjonen og
alle andre områder som rammes av forurenset nedbør.

En atomhendelse vil kunne ha innvirkning på nær sagt alle samfunnsfunksjoner, sektorer og
virk somheter. Alle Østfoldkommunene vil mest sannsynlig bli rammet dersom det oppstår en
atomhendelse. Fylkesmannen vurderer i sin fylkes - ROS en hendelse ved atomanlegg i utlandet
( Sellafield ) med nedfall over Østfold som det mest alvorlige.

4.3. Risikomatriser av hendelsene

Risikomatrise – kategori liv og helse

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS
Svært liten Liten Middels Stor Meget stor

Svært sannsynlig
Meget
sannsynlig

A3 E3 , E5, E6

Sannsynlig A2, B1 C2 , D2, D3 ,
H1

C1, C3, C6,
E1, E2, F1, G1

D1, D4

Moderat
sannsynlig

C4, C5 A1

Lite sannsynlig F2 A4 , E4 I1
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Risikomatrise – kategori ytre miljø

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS
Svært liten Liten Middels Stor Meget stor

Svært sannsynlig
Meget
sannsynlig

E3, E5, E6 , A3

Sannsynlig C3, C6, F1, G1 ,
H1

A2, C1, C2,
D1, E2,

B1, D2, D3,
D4, E1

Moderat
sannsynlig

C4 A1 , C5

Lite sannsynlig E4 , F2 A4 I1

Risikomatrise – kategorimaterielle verdier/samfunnsverdier

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS
Svært liten Liten Middels Stor Meget stor

Svært sannsynlig
Mege t
sannsynlig

E3, E5, E6 A3

Sannsynlig H1 C2, C3, D4,
E1, E2 ,

A2, B1, C6,
D1, D2, D3,
F1, G1

C1

Moderat
sannsynlig

C5 A1, C4

Lite sannsynlig F2 A4 , E4 I1

Risikomatrise – kategori stabilitet

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS
Svært liten Liten Midd els Stor Meget stor

Svært sannsynlig
Meget
sannsynlig

E5, E6 E3 A3

Sannsynlig H1 B1, D3 C6, D1, D2,
D4, E2

A2, C2, C3,
G1

C1, E1, F1

Moderat
sannsynlig

C5 A1 C4

Lite sannsynlig F2 A4, E4 I1
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5. Hendelser vurdert til å ha et uakseptabelt risi konivå

Risikoanalysen av de uøns kede hendelsene for Våler kommune viser uakseptabel risiko (rød
sone i risikomatrisen) for 12 av 26 hendel ser i kategorien liv og helse, 0 hendelse r i kategorien ytre
miljø, 10 av 26 hendelser i kategorien materielle verdie r/ samfunnsverdi, og 7 av 26 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 gru nn være omfattende og alvorlige hendelser med st ore
konsekvenser. Enkelte analyserte hendelser vil også være utenfor kommunens ansvar og kontroll,
men kan ramme kommunen ut i fra dens beliggenhet.

Det er også tatt med flere hendelser knyttet til brann og ulykker hvor brannvesenet har en sentral
rolle. Noen av disse kan betegnes som alvorlige hendelser (storulykke). Storulykkehendelser
kj ennetegnes ofte av relativt lav sannsynlighet og svært høy konsekvens for tap knyttet til liv/helse
o g samfunn. Det er ikke vanlig å dimensjonere den lokale beredskapen opp mot slik e store hendelser
- en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn for diss e, der også ressurser fra andre
kommuner/regioner bidrar i håndteringen.

5.1. R isikoreduserende tiltak

Kommunens evne til å ivareta befolkningens sikkerhet er avhengig av mange forhold. Kommunen har
i sine medarbeidere mye viktig kjennskap og kunnskap om forhold som påvirker sikkerhet og
beredskap. Lokalsamfunnet og alle samfunnsaktørene sitter også på viktig kompetanse. Derfor blir
det en viktig oppgave å få t il en samarbeidsform internt og eksternt der vi deler kompetanse og
utvikle rutiner. Dette vil måtte gjøres ved å tydeliggjøre og synliggjøre roller og ansvar, samt skape
arenaer internt og eksternt for beredskapsarbeidet i kommunen.

Et viktig funn i analy sen er at noen hendelser i stor grad påvirker kritiske samfunnsfunksjoner, og at
hendelser påvirker hverandre.

Særlige områder hvor det er nødvendig med tiltak er:

Kategori Tiltak

Tiltak innen
naturhendelser og
klimaendringer

Arealplanlegging må ta hens yn til forventede klimaendringer.
Planlegging og drift av sårbar kritisk infrastruktur må vurderes i lys av
klimatilplasning, og kommunen må konferere med aktuelle
aktsomhetskart fra NVE for å vurdere skredfare. Krav til sikkerhet mot
skred skal tas med i kom muneplaner og reguleringsplaner, og
kommunen må g jøre relevant informasjon om kvikkleire tilgjengel ig for
innbyggerne. Det må ligge tilgjengelige kartgrunnlag for plan - og
bygges aksbehandling i kommunen . Når tiltakshaver selv utarbeide r
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reguleringsplane r må kommunen tilse at de nødvendige kartlegginger
og eventuelle sikringstiltak er gjennomført .

Tiltak knyttet til svikt i
kritisk infrastruktur

Dersom det finnes funksjoner som er kritisk avhengig av strøm for å
fungere må det vurderes nødstrømsaggregat (f.eks. sykehjem ,
institusjoner, herredshuset etc.) Det finnes per i dag et kraftig
nødaggregat på Herredshuset , men det må vurderes om aggregat på
sykehjem er kraftig nok og foreta en prioritering av hva aggregatene
skal brukes til . Det må også lages en plan f or evakuering av utsatte
brukere til lokaler som har tilstrekkelig strøm.
Kommunene bør ha materiell og beredskapsrom som kriseledelsen kan
benytte ved strømbrudd i tillegg til å s ikre t ilgang til beredskaps -
planverk og varslingslister o gså når strøm/internett er nede.
Det bør utarbe ides en p lan for kommunikasjon til in nbyggere uten
strøm, og kommunen må h a oppdaterte rutiner for befolkningsvarsl ing
og for kommunens tjenes temottakere.
Det er viktig å følge opp alternative kommunikasjonsløsn inger,
f.eks.radiosamband eller satellittelef on, og ha oversikt over andre
etater s reservesamband og kontaktinfo. Det bør v urdere s
prioritetsabon nement for kriseledelsen, samt mobilabonnement hos
forskjellige teletilbydere. Kommunen bør ha planverk for
kommunikasjon til befo lkningen ved et lengre bor tfall av ekom.

Tiltak brann Det er viktig at skogbrannreserven består av skogeiere og lokale
kjentmenn som er øvet i regi av brannvesenet. Kommunen bør
g jennomføre kampanjer som bevisstgjør brukere av skogen om
skogbrannfaren og sikker bruk av ild . Kommu nen kan fortsette
t ilrettelegging av trygge bålplasser, sær lig i populære friluftsområder,
og b rannsikre avfallsbeholdere for engangsgrill i skogsområder .

Tiltak store ulykker Kommunen bør ha oversikt over storulykkevirksomheter og annen
industri i komm unen og i nabokommuner, og ta disse med når
kommunen utvikl er helhetlig ROS og arealplaner.
Beredskapsplanene må ta hensyn til storulykkev irksomheter og annen
industri, og invitere til systematisk kontakt med virksomheter so m
innebærer risiko for kommunen

Generelle tiltak Videreutvikle en sikkerhetskultur der en vektlegger god
kompetanse, åpenhet og deling av komp etanse, involvering og
samvirke
Vurdere å etablere og samarbeide gjennom lokalt
beredskapsråd
Ha god internkontroll med bruk av avvik og avviksb ehandling og
interne revisjoner
Ha utstrakt samvirke med andre samfunnsaktører som
næringslivet og lag og foreninger. Ved å integrere
samfunnssikkerhet og beredskap i den dialogen som er
etablert, vil vi kunne øke kompetansen og samvirke på en
effektiv må te. Ved å involvere aktører som påvirker
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samfunnssikkerheten i kommunens beredskapsplaner og være
en pådriver til at de gjør en vurdering av sikkerheten knyttet til
aktiviteter, kan sammenfallende hendelser ses opp mot saml et
risiko i forkant (proaktivt)
U tvikle klare roller og ansvar for sikkerhet og beredskap i hele
kommunens organisasjon. Det bør være en sentral rolle i
kommunen med et spesielt ansvar for å se samfunnssikkerhet
og beredskap i helhetlig perspektiv. Denne rollen kan bidra til å
koordinere arbeidet og gi kommunens øverste ledelse råd.
Rollen bør ha det beredskapsfaglige ansvaret og være
kontaktpunkt mot andre fagmiljøer innen samfunnssikkerhet og
beredskap
O ppdatere plan for krisehåndtering med rutiner for vakttelefon
Bevisst bruk av krisehå ndteringsverktøyet CIM. Informasjon og
kommunikasjon i beredskap og krisehåndtering viser seg alltid å
være en utfordring. CIM er et verktøy som er spesielt utviklet
for dette
Gjennomføre jevnlige øvelser
Oppdatere og ha jevnlig gjennomgang av alle virksom heters
beredskapsplaner

5.2. Konklusjon

Det er viktig at kommunen følger opp beredskapsarbeidet med et godt tilpasset kriseplanverk, en
veldrevet kriseorganisasjon og jevnlige øvelser. Arbeidet med nye og endrede tiltak for å redusere
sannsynlighet og konsekv enser skal ha stort fokus i årene som kommer.

Beredskapsarbeidet er et lederansvar som forutsettes utført gjennom brede og fo rpliktende
prosesser i linjen. Det er helheten i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som skaper
resultatet. Hvert kommunalo mråde må jobbe målbevisst slik at alle beredskapsplaner i de forskjellige
fagområdene (delplaner) blir revidert og favner om hele den nye kommunen. Alle delplaner med
tiltakskort skal legges inn i CIM. Jf. Forskrift om nasjonal beredskapsplikt § 4 er kommu nen pliktig å
ha en overordnet beredskapsplan. Denne planen skal utarbeides med utgangspunkt i den helhetlige
risiko - og sårbarhetsanalysen. Denne planen skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i
kommunen, samt at den skal være samordnet med and re relevante offentlige og private krise - og
beredskapsplaner.

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

Utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av
samfunnssikkerhets - og beredskapsarb eidet
Vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan - og bygningsloven.
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Helhetlig ROS og plan for oppfølging skal revideres/oppdateres hvert 4. år i takt med revisjon av
kommunedelplaner, og ved øvrige endringer i risiko - og sårbarhets bildet, jf. § 6 i forskriften. Forslag
til plan for oppfølging behandles i kommunens ledelse/styringsgruppe og internt i kommunens
ansvarsområder. Både helhetlig ROS og plan for oppfølging legges frem til behandling i
kommunestyret.

Våler, juni 2019

Pet ter Haugen

Rådmann


