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1. Innledning 

 

Bakgrunn 

Gausdal kommune sin gjeldende helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er fra 2010. 
Etter denne tid er regelverket noe endret og det er bl.a. innført en generell beredskapsplikt 
for kommunene. Det har vært flere større hendelser de senere årene både internasjonalt og 
lokalt. Gausdal har fått merke at klimaendringene har medført større og mer voldsomme 
flommer de siste årene. Meld. St. nr. 29 (2011-2012) viser til ulike tiltak som bidrar til å styr-
ke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 6 fastslår at Risiko- og sårbarhetsanalysen 
skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og ellers ved endringer i risiko- og 
sårbarhetsbildet. Kommunen er i gang med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Det er dermed flere forhold som tilsier at kommunens helhetlige ROS skal revideres. 

Formål 

Kommunens helhetlige ROS skal gi et bilde av risiko- og sårbarhetsfaktorene for kommunen 
på et overordnet nivå. Analysen skal bidra til å ivareta kommunens plikter etter Sivilbeskyt-
telsesloven (2015). Kommunens helhetlige ROS skal danne grunnlaget for planlegging og 
arbeid med kommunal beredskap, herunder arealplanlegging. 

Forutsetning 

Lov og forskrift pålegger kommunen å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt angir konkrete minimumskrav for kommunens ROS:  

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen  
b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning 

for kommunen  
c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre  
d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infra-

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

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet  
f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

 

Avgrensing 

Hendelser som er så omfattende eller alvorlige at de utløser det sentrale beredskapssystem 

er ikke omtalt. Krigsberedskap og krig er ikke omtalt. Hendelser som er av slik art at de løses 

innenfor den enkelte enhet i kommunen er ikke omtalt. 
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2. Kommunebeskrivelse 

Gausdal er en utpreget innlandskommune, med et areal på 1191km². Gausdal grenser til 

kommunene Lillehammer, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Nordre Land, Nord-Aurdal, Øystre Slidre. 

Som innlandskommune er klimaet i Gausdal historisk sett preget av snørike og kalde vintre, 

og varme somre.  

 

Naturen er preget av åpne fjellandskap og relativt trange daler med bratte dalsider. De tre 

hovedelvene Augga, Jøra og Gausa danner de to dalførene som preger kommunen. Etter 

elvemøtet ved Segalstad bru, renner Gausa gjennom Follebu og ut i Gudbrandsdalslågen ved 

Lillehammer. 

Fjellområdene i kommunen deles gjerne i Vestfjellet og Nordfjellet. Vestfjellet bærer preg av 

tidligere tiders seterdrift og større naturområder (Langsua nasjonalpark). I dette området 

finnes DNT’s turisthytter, Liomseter og Storklelvbu, og ellers et nett av mindre buer som er 

åpne for turgåere. Nordfjellet (Skeikampen-området) er preget av kommersiell turisme og 

hyttebygging, med VA-anlegg og annen infrastruktur. Det er nær 3000 fritidsboligenheter i 

hytter og leiligheter, i tillegg fjellstuer/hotell. Det antas at folketallet i kommunen kan kom-

me opp i mot en tredobling i forbindelse med visse høytider og ferier. Kommunens areal 

medfører relativt lange avstander mellom kommunens ytterpunkter.  

Gausdal kommune hadde ved utgangen av 2015 en befolkning på 6210 personer. Det inne-

bærer en befolkningstetthet på 5 personer/km2 som er godt under landsgjennomsnittet på 

ca. 15 personer/km2 (Kilde SSB). Bosettingen finnes hovedsakelig innenfor en radius på 10 

km fra administrasjonssenteret Segalstad Bru. Det er flest sysselsatte innen offentlig forvalt-

ning og tjenesteyting i kommunen. Landbruk viser en fallende tendens, mens stadig flere 

sysselsettes innen bygg/anlegg og varehandel/turisme. 

 

Hovedvegnettet i kommunen består av fylkesveger, som gir adkomst til Lillehammer, Tret-

ten, Vingrom og Skåbu. Fv. 204 går til Nordre Land/Dokka, men er vinterstengt. Underordna 

vegnett gir relativt gode muligheter for omkjøringer, men i visse områder, særlig i Vestre 

dalføre, er disse mulighetene begrensa. Svikt i vegforbindelse mellom Segalstad bru og For-

set er også konfliktfylt. 

 

http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=100163
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=100172
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=100173
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=100174
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=100182
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=100185
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=100187
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Vegsystem og omkjøringsveger  

2.1. Beredskapsressurser og beredskapsaktører 

 
For å få et mest mulig riktig bilde av «beredskaps-Gausdal» beskriver vi organisasjoner og 
ressurser som bidrar i beredskapsarbeidet i Gausdal. Det er ingen fullstendig opptegnelse 
over ressurstilgangen, men er ment å gi et inntrykk av situasjonen. 
 
Regionale beredskapsressurser 
Fylkesmannen er etter loven pålagt å følge opp samfunnssikkerhet og beredskap overfor 
etater og virksomheter på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Fylkesmannen har en pådri-
verrolle, og skal gi råd og veiledning, og koordinere og samordne.  
 
I Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 – 2017 er Fylkesmannens oppgaver 
beskrevet slik: 

 Krisehåndtering – varslingsformidler, bistandsyter, samordner og være bindeledd mel-
lom sentrale og lokale myndigheter, rapportere på samordningskanal mot DSB. 

 Beredskapsplanlegging/øvelser - primært med kommuner. 

 Tilsyn – kvalitetssikring av kommunenes beredskapsplanverk, risiko- og sårbarhets-
analyser, beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen og personellsikkerhet. 

 Ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i all samfunnsplanlegging – Fylkesmannen 
har innsigelsesrett i arealplansaker, forebygge sårbarhet. 

 Kartlegging/oversikt over risiko- og sårbarhet i fylket – bidra til å synligjøre og vurde-
re spesielle utfordringer i fylkeskommunal og kommunal planlegging. 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser – kommunale og etater/virksomheter. 

 Fylkesberedskapsrådet – Fylkesmannens viktigste samordningsorgan. 

 Sivil-militært samarbeid. 

 



6 

 

Politiet er, etter bestemmelsene i Politiloven, pålagt å organisere og iverksette redningsak-
sjoner der liv og helse står på spill. Politiet v/lensmannen inngår som fast medlem av kom-
munens kriseledelse. 
 
Lillehammer Region Brannvesen (LRB) er et IKS mellom Lillehammer, Øyer og Gausdal. Ho-
vedbrannstasjonen ligger på Lillehammer. I tillegg til brann og eksplosjoner av ulike slag, 
håndterer brannvesenet trafikkulykker og forurensinger.  
LRB er vertsbrannvesen for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA), med bered-
skapslager på Lillehammer. Ved akutt forurensing er det lagt rutiner for varsling av Politi, 
Fylkesmannen, Statens forurensingstilsyn mfl., ettersom situasjonen krever. 
 
Alarmsentralene 110,112, 113 og nødnettet, gir mulighet for rask varsling og effektiv vars-
ling, samt sikker og god kommunikasjon internt i nødetatene, og mellom de ulike nødetate-
ne. 
 
Kommunal beredskap 
Kommunalt beredskapsråd oppnevnes av Kommunestyret og skal være et samarbeidsorgan 
for kommunen i beredskapsspørsmål, slik som konkrete beredskapsløsninger, planlegging av 
øvingsvirksomhet, og koordinering av kompetansehevende tiltak på tvers av sektorer, etater 
og frivillige organisasjoner. 
 
Kommunens kriseledelse består av ordfører, rådmann, de to kommunalsjefene, kommune-
lege, lederassistent, beredskapskoordinator, leder teknisk enhet, informasjonsansvarlig, to 
loggførere og lensmannen. Andre tilkalles etter behov. I tillegg til kommunens kriseledelse er 
det opprettet flere grupper for å løse spesifikke oppgaver; psykososialt kriseteam, evakue-
ringsteam, mediegruppe mm. I samsvar med beredskapsprinsippene håndteres uønskede 
hendelser, så langt kapasiteten rekker, ute i de enheter og avdelinger der situasjonen opp-
står. Dermed har de ulike enhetene bygd opp kompetanse og utstyr for å håndtere en rekke 
hendelser. Som eksempel kan nevnes VA-avdelingen i teknisk enhet, som har overvåkings- 
og styringsanlegg, kartverk, aggregater og annet utstyr, samt kompetanse slik at de kan 
håndtere hendelser innen VA-sektoren. 
 
Av annen beredskapsmessig utrustning i kommunen kan nevnes store automatiske aggrega-
ter ved begge sykehjemmene. Flere mindre transportable aggregater som bl.a. forsyner sen-
tralbord, kommunens kriseledelse og datanettverk med strøm. Tilfluktsrom, system for be-
folkningsvarsling, satellittelefon med inntil 5 linjer, kommunens hjemmeside kan settes i 
«krise-modus». 
 
Interkommunalt samarbeid er en styrke og en ressurs i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Lillehammer, Øyer og Gausdal har et nært samarbeid på mange felt i dag, og det 
samarbeides også innenfor dette området. Arbeid pågår for å videreutvikle dette samarbei-
det, jfr. pkt. 5.1 
 
Brannberedskapen ivaretas av LRB. Innenfor Gausdal kommune er det to brannstasjoner; 
Segalstad bru og Olstad. Mannskaper fra Lillehammer og Øyer bistår ved behov. Kommunens 
geografi medfører relativt lang utrykningstid til flere større brannobjekter, f.eks. om lag en 
halv time til turistanleggene på Skei og Austlid. Brannvesenet har noe opplæring i første-
hjelp, og er utstyrt med hjertestarter. 
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Helseberedskapen består på lokalplanet av kommunale helsetjenesten med sitt planverk og 
sin beredskap. Legesenteret ved Segalstad bru er operativt på dagtid. Utenom kontortid, er 
det tilgjengelige ressurser på legevakten (Lillehammer) og ved Sykehus innlandet HF (SI). 
Ambulansetjenesten er døgnbemannet og er stasjonert ved Segalstad bru. Den kan ved be-
hov støttes av legehelikopter.  
 
Offentlige aktører 
Det er flere offentlige instanser som kommunen kan trekke veksler på i sitt beredskapsar-
beid, både i forebyggende og akutt fase. 
 
DSB kan bistå på mange områder, rådgiver i planarbeid, diverse kurs, planlegging og gjen-
nomføring av øvelser. I akuttfasen kan sivilforsvaret med sine Fredsinnsatsgrupper (FIG) bi-
stå med bl.a. pumpeutstyr for brann og flom, samband, sanitet, mannskaper til vakthold og 
annet. 
 
Forsvaret kan bistå med samband, forpleining og midlertidig forlegning. 
 
Den Norske Kirke kan bidra med samtaler og psykisk støtte i akuttfasen. Kirken er også re-
presentert i kommunens psykososiale kriseteam, og i lokal redningssentral (LRS). 
 
Statens vegvesen (SVV) er vegmyndighet, og har ansvar for daglig drift og vedlikehold av fyl-
kesvegene.  
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har ansvar for prognoser og varsling av flom. Og 
har også ansvar for flomforebygging og skredforebygging, og vil ellers være en rådgiver både 
for politiet og kommunen. 
 
Norges geologiske undersøkelser (NGU) jobber etter retningslinjer fra NVE, og har i denne 
sammenheng særlig ansvar for videreutvikling av den landsdekkende databasen for registre-
ring av skredrisiko. Se www.skrednett.no. 
 
Mattilsynet er forvaltningsmyndighet for drikkevann, mattrygghet, dyrehelse, plantehelse 
m.m. 
 
NAV skal sikre at lovbestemt utbetaling av ytelser gjennomføres, og at samfunnsviktige virk-
somheter har tilgang på arbeidskraft, også i beredskapssituasjoner. 
 
Frivillige aktører 
Norges Røde Kors og Norges Røde Kors Hjelpekorps: Samband, sanitet, transport utenfor 
veg, forlegning, forpleining, og personell. 
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS): I første rekke forpleining, men også andre oppgaver. 
Norske redningshunder: Ulike typer søk. 
Norsk Radio Relæ Liga (NRRL): Radiosamband. 
Norges Luftsportsforbund, lokale flyklubber: I første rekke skogbrannovervåking. 
 
Øvrige ressurser 
Entreprenører, transportører (buss, taxi, lastebiler), hoteller  

  

http://www.skrednett.no/
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3. Organisering og metode 

Intern arbeidsgruppe 

• Rannveig Mogren, rådmann 

• Gudbrand Aanstad, beredskapskoordinator* 

• Lars Kristian Hatterud, arealplanlegger* 

• Gunhild Kveine, tekniske tjenester* 

• Rigmor Myhre, arealplanlegger* 

• Gudmund Forseth, arealplanlegger 

• Nina Hjelmstad, enhetsleder barn og familie 

• Johanne St. Clair Rennard, kommunelege 

• Cathrine Furu, kommunalsjef 

• Karen Saksum, jordbruksrådgiver  

• Sigbjørn Strand, utmarksrådgiver 

• Carl Olav Holen, enhetsleder landbruk 

De som er merket med * har utført redaksjonell utforming. 

 

Eksterne personer/organisasjoner som har vært engasjert : 

• Eidsiva Nett AS v/ Einar Lien og Mads Hansen-Møllerud 

• Eidsiva Vannkraft AS, v/ Håkon Haugsrud 

• Q-meieriet v/ Lillian Findalen og Ole Fredrik Bjerkestuen 

• Ikomm v/ Ivar Rusten 

• Lillehammerregionen brannvesen v/ Knut Birger Bakken, Trond Pedersen, Mattias 

Anderson og Svein Pedersen 

• Statens vegvesen v/ Randi Sira 

• Sivilforsvaret v/Grethe Østby 

• Politiet v/Jens Høistad 

• Fylkesmannen i Oppland v/Tord Smestad og Gro Tharaldsen 

Prosessen er gjennomført ved samtaler med de enkelte aktører. 

Gausdal kommune er såpass liten og oversiktlig at prosjektgruppa valgte å identifisere 

uønskede hendelser uten bruk av egne fellesmøter med eksterne aktører. Det ble arrangert 

enkeltvise møter/samtaler med eksterne aktører i og utenfor kommunen. I tillegg til vurde-

ringer av de ulike hendelsene, ble disse aktørene også utfordret mht. valg av hendelser. 

3.1. Metode for ROS-analyse 

Metodikken i ROS-analysen er i stor grad basert på «Veileder til helhetlig risiko- og sårbar-
hetsanalyse i kommunen». ROS-modulen i CIM er benyttet som arbeidsverktøy. CIM er 
kommunens web-baserte verktøy for hendelses- og krisehåndtering. Verktøyet omfatter 
også risiko- og sårbarhetsvurdering og beredskapsplanlegging.  
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Det ble tatt utgangspunkt i hendelser registrert i kommunens ROS fra 2010, og i tillegg lagt 
vekt på følgende: 

 Nasjonalt sikkerhetsbilde 
 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 – 2017 (Fylkes-ROS). 
 Aktsomhetssoner angitt av NVE, og andre nasjonale databaser. 
 Fylkesstatistikk for Oppland, 2015. 

Graderingstabeller for sannsynlighet og konsekvenser ble utarbeidet. Disse er vist nedenfor. 

Graderingstabell for sannsynlighet 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 50 år. 

Mindre sannsynlig En gang mellom hvert 15. og 50. år. 

Sannsynlig En gang mellom hvert 5. og 15. år. 

Meget sannsynlig En gang mellom hvert år og hvert 5. år 

Svært sannsynlig Oftere enn en gang hvert år. 

Figur 1 Graderingstabell for sannsynlighet 

 Graderingstabell for konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Mennesker Ingen persons-
kader 

Få og små per-
sonskader 

Få men alvorli-
ge personska-
der 

Opp til 5 døde, 
Opp til 15 alvor-
lig skadd, Opp til 
25 evakuerte 

Over 5 døde, 
Over 15 alvorlig 
skadd, Over 25 
evakuerte 

Miljø Ingen miljøskade Mindre miljøska-
de 

Alvorlige ska-
der på miljøet 

Svært alvorlige 
skader på mil-
jøet, men av 
begrenset varig-
het. 

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader på miljøet 

Samfunns-
viktige funk-
sjoner 

Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Ingen direk-
te skader, kun 
mindre forsinkel-
ser. Ikke behov 
for reservesys-
temer 

Systemet settes 
midlertidig ut av 
drift. Kan føre til 
skader dersom 
det ikke finnes 
reservesystemer 

Driftsstans i 
flere døgn. 

Systemet settes 
ut av drift for 
lengre tid. Andre 
avhengige sys-
temer rammes 
midlertidig 

Hoved- og av-
hengige andre 
systemer settes 
permanent ut av 
drift 

Økonomiske 
verdier * 

Skader opp til  
kr 100 000.- 

Skader opp til 
 kr 5 000 000.- 

Skader opp til  
kr 20 000 000.- 

Skader opp til  
kr 40 000 000.- 

Skader over  
kr 40 000 000.- 

Figur 2 Graderingstabell for konsekvens 

*Omfatter kostnader for Gausdal kommune som organisasjon 

I veileder fra DSB er det IKKE lagt opp til bruk av risikoaksept-kriterier, fordi dette lett kan 

oppfattes som «formelle beslutningskriterier og begrense gode diskusjoner». For registrering 

av hendelser i CIM er det imidlertid nødvendig med bruk av risikoakseptkriterier. Det er 

dermed utarbeidet risikoakseptkriterier for den helhetlige ROS for Gausdal, og dette opp-

summeres i en matrise med fargekoder rød, gul og grønn. 
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Svært sannsynlig      5  

Meget sannsynlig      4  

Sannsynlig      3  

Mindre sannsynlig      2  

Lite sannsynlig      1  

 
A  B  C  D  E  

 
 

 Hendelser med høy risiko Uakseptabel risiko Tiltak er påkrevet 

 Hendelser med middels risiko Mindre akseptabel risiko Tiltak bør iverksettes 
(kost/nytte vurdering). 

 Hendelser med lav risiko Akseptert risiko Normalt ingen tiltak. 

Figur 3 Risikomatrise 

ROS-analysen omfatter både eksisterende og framtidige faktorer som kan føre til uønskede 

hendelser. Vi har kartlagt og systematisert de hendelser som vi mener kan ha vesentlig be-

tydning for kommunen. Samtidig er det tatt med hendelser som skjer også utenfor kommu-

nen, men som kan ha betydning for Gausdal. 

I kapittel 7 har vi vurdert hvordan de ulike risiko- og sårbarhetsfaktorene kan påvirke hver-

andre, og hvilke utfordringer kommunen utsettes for når kritisk infrastruktur svikter.  

Vi har også vurdert kommunens sårbarhet, dvs. evne til å levere lovpålagte tjenester når den 

utsettes for en uønsket hendelse, og evne til å gjenoppta virksomheten dersom en hendelse 

medfører leveringssvikt. 

Behov og muligheter for å varsle befolkningen og for evakuering i ulike sammenhenger er 

vurdert.  

Aktuelle tiltak for å redusere risiko og konsekvens er beskrevet i kapittel 5.2 

Det er videre utarbeidet langsiktige mål og strategier. På bakgrunn av helhetlig ROS for 

Gausdal, vil det bli utarbeidet plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i Gausdal. Det er også foretatt en vurdering av hvilke forhold som bør tas videre 

inn i kommuneplanen og kommuneplanens arealdel. 
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4. Identifikasjon av uønskede hendelser og risikovurdering. 

 

Tabellen viser de hendelser /scenarier som omfattes av analysen, de vurderinger som er gjort for 

sannsynlighet og konsekvens i lys av de tiltak som allerede er iverksatt i dag. Tabellen søker å synlig-

gjøre hvorvidt hendelsen er eksisterende/jevnlig/har forekommet eller framtidig, samt om hendelsen 

primært oppstår i kommunen eller utenfor kommunegrensen. Dette er vist med følgende fargekoder 

i kolonnene E/F og I/U i tabellen:  

Eksisterende     Framtidig 

Innenfor kommunen   Utenfor kommunen 

Figur 4 Risikoområder, hendelser og scenarier med risikovurdering. 

 Hendelse/ scenario E/F I/U Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 1 Liv og helse       

 1.A Smittsomme sykdommer      

1 1.A.1 Influensaepidemi og pan-
demi   Sannsynlig Kritisk 

D3 

2 1.A.2 Legionærsykdom 
  Mindre sannsynlig Farlig 

C2 

3 1.A.3 Seksuelt overførbare syk-
dommer 

  Meget sannsynlig En viss fare B3 

4 1.A.4. Smittsom hjernehinnebe-
tennelse 

  Sannsynlig Farlig C3 

5 1.A.5 MRSA   Meget sannsynlig En viss fare B4 

 1.B Dyrehold og landbruk 
     

6 1.B.1 Husdyrsykdom som kan 
overføres til mennesker 

  Lite sannsynlig Kritisk 
D1 

7 1.B.2 Husdyrsykdom som smitter 
mellom dyr 

  Mindre sannsynlig 
En viss fare B2 

 1.C Stråling 
     

8 1.C.1 Radongass   Mindre sannsynlig Kritisk D2 

9 1.C.2 Annen radioaktiv stråling   Lite sannsynlig Kritisk D1 

 1.D Informasjonssikkerhet 
     

10 1.D.1 Manglende tilgjengelighet 
til helseopplysninger 

  Sannsynlig En viss fare B4 
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 Hendelse/ scenario E/F I/U Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 2 Klima og natur 
 

     

 2.A Flom 
     

11 2.A.1 Flom (hovedvassdrag)   Meget sannsynlig Farlig C4 

12 2.A.2 Jord- og flomskred (side-
vassdrag / bekker) 

  Meget sannsynlig 

 

Farlig C4 

13 2.B.5 Isgang   Mindre sannsynlig Farlig C2 

 2.B Skred 
     

14 2.B.1 Snøskred   Sannsynlig Kritisk D3 

15 2.B.4 Steinsprang   Lite sannsynlig Farlig C1 

 3 Ulykker og katastrofer      

 3.A Ulykker 
     

16 3.A.1 Trafikkulykke   Meget sannsynlig Farlig C 4 

17 3.A.2 Dambrudd   Lite sannsynlig Kritisk D1 

18 3.A.3 Ulykke, hjemmeboende 
eldre 

  Mindre sannsynlig Kritisk D 2 

 3.B Brann og eksplosjon 
     

19 3.B.1 Skogbrann   Mindre sannsynlig En viss fare B 2 

20 3.B.2 Brann i industribygg   Sannsynlig En viss fare B 3 

21 3.B.3 Brann i fyrverkerilager   Mindre sannsynlig Farlig C 2 

22 3.B.4 Gasslekkasje på propanla-
ger, Q Meieriet 

  Lite sannsynlig Katastrofe E 1 

23 3.B.5 Brann i overnattingsbedrif-
ter 

  Mindre sannsynlig En viss fare C 3 

24 3.B.6 Brann i fjerntliggende over-
nattingssted 

  Lite sannsynlig En viss fare D2 

25 3.B.7 Brann i sykehjem   Mindre sannsynlig Farlig C2 

26 3.B.8 Brann i flyktningmottak   Mindre sannsynlig Farlig C2 
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 Hendelse/ scenario E/F I/U Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 4 Svikt i infrastruktur      

 4.A Svikt i vannforsyning 
     

27 4.A.1 Langvarig svikt i kommunal 
vannforsyning 

  Sannsynlig Farlig C 2 

28 4.A.2 Langvarig svikt Follebu 
vannverk 

  Sannsynlig Ufarlig A 3 

29 4.A.3 Svikt privat vannforsyning   Mindre sannsynlig Ufarlig A 2 

 4.B Avløp og avfall 
     

30 4.B.1 Svikt i kommunalt avløps-
system 

  Svært sannsynlig En viss fare B 5 

31 4.B.2 Svikt i renovasjon   Mindre sannsynlig Ufarlig A 2 

 4.C Svikt i energiforsyning 
     

32 4.C.1 Langvarig bortfall av el-
forsyning (over 6 timer). 

  Mindre sannsynlig Kritisk D 2 

33 4.C.2 Kortvarig bortfall av elforsy-
ning (mindre enn 6 timer) 

  Sannsynlig En viss fare B 3 

34 4.C.3 Begrensning i el-forsyning 
(strømmangel) 

  Lite sannsynlig En viss fare B 1 

35 4.C.4 Svikt i olje- og gassleveranse   Lite sannsynlig Ufarlig A 1 

 4.D Samferdsel 
     

36 4.D.1 Svikt i vegsystemet   Meget sannsynlig En viss fare B4 

 4.E Svikt i telekommunikasjon 
     

37 4.E.1 Svikt i leveranse fra IKOMM   Sannsynlig Farlig C3 

38 4.E.2 Svikt i telefoni- og data.   Mindre sannsynlig Farlig C2 

39 4.E.3 Linjebrudd lokasjon helsein-
stitusjon. 

  Sannsynlig Farlig C3 

40 4.E.4 Svikt i satellittbasert infra-
struktur. 

  Lite sannsynlig Farlig C1 
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 Hendelse/ scenario E/F I/U Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 5 Tilsiktede hendelser      

 5.A Økonomisk kriminalitet 
     

41 5.A.1 Ran   Mindre sannsynlig En viss fare B 2 

42 5.A.2 Korrupsjon og irregulært 
samarbeid i egen organisasjon 

  Sannsynlig En viss fare B 3 

 5.B Voldskriminalitet 
     

43 5.B.1 Skoleskyting   Lite sannsynlig Katastrofe E 1 

44 5.B.2 Vold i nære relasjoner og 
seksuelle overgrep mot barn 

  Sannsynlig En viss fare C 3 

45 5.B.3 Vold og trusler mot enkelt-
personer og virksomheter. 

  Sannsynlig Farlig C 3 

 5.C Sabotasje 
     

46 5.C.1 Terrorhandling   Lite sannsynlig Katastrofe E 1 

47 5.C.2 Radikalisering   Mindre sannsynlig Kritisk D 2 

48 5.C.3 Målretta angrep, IKT   Sannsynlig Kritisk D 3 

 

4.1. Nærmere beskrivelse av de ulike hendelsene 

I dette kapittelet er det tatt inn en nærmere beskrivelse av scenarioer med uakseptabel (rød) og 

mindre akseptabel (gul) risiko. Hendelser vurdert til akseptabel risiko (grønn) nevnes. 

4.1.1. Liv og helse 

Dette området omfatter følgende hendelser: 

 Smittsomme sykdommer 

 Dyrehold og landbruk 

 Stråling 

 Informasjonssikkerhet  

Smittsomme sykdommer 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Influensaepidemi og pandemi 

 Legionærsykdom 

 Seksuelt overførbare sykdommer  

 Smittsom hjernehinnebetennelse 

 MRSA 
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Influensaepidemier oppstår ofte, gjerne årlig. Epidemier vil påvirke samfunnet, men sjelden i svært 
kritisk i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Influensapandemier, oppstår gjerne med 10 til 30 års mel-
lomrom og skyldes et nytt virus som ingen er immune mot fra før. Alvorlighetsgrad og antall syke er 
vanskelig å forutsi, men frykt og mobilisering vil kunne båndlegge store ressurser i samfunnet. Pan-
demier kommer gjerne i flere bølger. 

Kommunen er i grove trekk i stand til å opprettholde sin virksomhet, men ved epidemier må det på-
regnes noe kø for helsetjenester. Fravær fra arbeid vil kunne gi forsinkelser og utfordringer for den 
øvrige tjenesteproduksjonen i kommunen. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1 
- 5 dager. Ved pandemi vil kommunens tjenesteproduksjon (særlig helsetjenester) kunne lammes. 
Det må det påregnes lange køer og strengere prioriteringer. Store utfordringer ved gjentagende pe-
rioder. 

Legionellose kan være to helt ulike sykdomsbilder: Legionærsykdom og Pontiacfeber. Når det gjelder 
enkelttilfeller representerer de en viss fare, men det er først ved større utbrudd vi kan snakke om 
betydelige konsekvenser for liv og helse. Ved eventuelle utbrudd er det viktig at kommunen har 
oversikt over anlegg og installasjoner som representerer mulige smittekilder. 

Kommunen er i grove trekk i stand til å opprettholde sin virksomhet, men økt ressursbehov ang. in-
formasjon, helsetjenester samt tekniske kontroller og tiltak ved større utbrudd. Avhengig av omfang 
er normal virksomhet tilbake innen 1-5 dager 

Seksuelt overførbare sykdommer medfører en viss fare for samfunnet. Ca. 40 % av Norges befolk-
ning mellom 19 og 25 år har eller har hatt Chlamydia. Dette er en seksuelt overførbar sykdom som 
ofte er symptomfri, og som kan føre til sterilitet dersom den ikke behandles. Gonoré, hepatitt, HIV og 
syfilis smitter på samme måte, men er ikke utbredt i samme grad. Globalisering og imigrasjon kan 
medføre økt forekomst. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Situasjonen håndteres gjennom det normale 
driftsapparatet. 

Smittsom hjernehinnebetennelse smitter ved dråpesmitte. Økt risiko hos barn og ungdom f.eks. i 

militærtjeneste og i russetiden, men kan forekomme i alle aldersgrupper. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet, men stort ressursbehov for helsetjenester og 
informasjon, møtevirksomhet/ opplysning. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 
3-8 dager 

MRSA: Bakterier som er resistente mot tre eller flere typer antibiotika (multiresistents). Viktig å fore-

bygge smitte, spesielt ved helseinstitusjoner  

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet, men stort ressursbehov helsetjenester og 
informasjon. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-5 dager 

Dyrehold og landbruk 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Husdyrsykdom som kan overføres til mennesker 

 Husdyrsykdom som smitter mellom dyr (vurdert til akseptabel risiko i kommunen) 
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Husdyrsykdom som kan overføres til mennesker omfatter sjukdom forårsaket av smittestoffene vi-
rus, bakterier og encellede parasitter i hovedsak knyttet til kommersiell husdyrproduksjon. Det om-
fatter også sjukdommer som har utviklet resistens mot vanlige eller alle kjente mikrobielle midler. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet, men stort utbrudd kan gi kø for helse- og 
veterinærtjenester, og utfordre ressursene for informasjonstjenester. Avhengig av omfang er normal 
virksomhet tilbake innen 0-5 dager 

Stråling 

Under dette temaområdet har vi vurdert følgende hendelser: 

 Radongass 

 Annen radioaktiv stråling. 

Radongass i inneluft er et mer omfattende problem i Norge enn i mange andre land. Radon er en 
radioaktiv edelgass som kontinuerlig dannes fra uran. Bergarten alunskifer inneholder mye uran, og 
forekomster av denne bergarten har derfor betydning for radonforekomst. NGU har laget aktsom-
hetskart for radon. Radon i bygninger kommer vanligvis fra jordlufta i byggegrunnen. Lufttrykket i 
inneluften er ofte lavt, slik at radonholdig jordluft suges inn gjennom utettheter. 
 

Det er ikke gjennomført systematiske registreringer av radongass i inneluft i Gausdal, men det er 
gjennomført radonmålinger i kommunale bygg, noe som gir en viss pekepinn på radon-nivå i ulike 
deler av kommunen. Statens strålevern anbefaler generelt alle bygninger bør ha så lave radonnivåer 
som mulig. Maksimumsgrenseverdi er satt til 200 Bq/m3. Tiltaksgrense er satt til 100 Bq/m3. Ingen 
av de registrerte verdiene i kommunens bygg er over maksimumsgrensen, men noen få registreringer 
er over tiltaksgrensen. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Situasjonen håndteres gjennom det normale 
driftsapparatet. 

Radioaktiv stråling: Ulykker i atomanlegg kan spre radioaktivitet via direkte stråling, eller via radioak-
tivt materiale til atmosfæren og nedfallsområder avhenger av vær og vindretninger. Risikoen er liten 
men konsekvensene kan bli alvorlige. Når slike ulykker først skjer, er det viktig å følge anbefalinger 
fra statlige myndigheter og ha beredskapsplaner lokalt. Kriseutvalget for atomberedskap består av 
representanter fra sentrale myndigheter, og har et spesielt ansvar i atomberedskapen. Fylkesmenne-
ne har det regionale ansvaret ved atomulykker. 

Dersom kommunen kun er indirekte berørt, er man i stand til å opprettholde tilnærmet normal virk-
somhet, og situasjonen håndteres gjennom det normale driftsapparatet. Stort behov for informa-
sjonstjenester. 

Informasjonssikkerhet 

Under denne hendelsen er følgende scenario vurdert: 

 Manglende tilgjengelighet til helseopplysninger  

Informasjon knyttet til innbyggere/brukere lagres i fagsystemer på kommunens nettverk og for 
hjemmetjenesten benyttes håndholdte enheter som fungerer via mobilnettet. 



17 

 

Nede-tid for strømnett, mobilnett eller kommunens datanettverk medfører manglende tilgang til 
opplysninger om brukere/pasienter. Kommunens ansatte har ikke tilgang til nødvendige opplysninger 
for å kunne gi forsvarlige tjenester. 

Kritisk for alle helsetjenester, stor kø, og kritisk behov for informasjonstjenester. Avhengig av varig-
het er normal virksomhet tilbake innen 1-5 dager. 

4.1.2. Klima og natur 

Dette området omfatter følgende hendelser: 

 Flom 

 Skred 

Den globale klimaendringen medfører endringer som Gausdalssamfunnet må ta inn over seg og for-

berede seg på. Samtidig vet vi at kommunen har en topografi som tilsier flom langs hovedvassdrag og 

side bekker, samt jord- og flomskred, jfr. fylkesmannens kommunebilder for 2015.  

www/klimatilpasning.no sier følgende om klimaendringer i Oppland: 

«Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppig-

het. Dette vil føre til mer overvann. 

Det forventes flere og større regnflommer, mens snø-smelteflommene vil komme stadig tidli-

gere på året og bli mindre mot slutten av århundret. 

Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil kunne øke hyppigheten av skred i bratt terreng 

(steinsprang og steinskred, jord-, flom- og sørpeskred). I områder med kvikkleire kan økt ero-

sjon som følge av ekstrem nedbør og mer flom i elver og bekker, utløse flere kvikkleireskred. 

På kort sikt kan et varmere og våtere klima økt snøskredfare, men på lenger sikt vil snømeng-

dene bli så redusert at faren for snøskred vil avta. 

Det forventes liten endring i styrke og hyppighet av sterk vind, men usikkerheten i fremskri-

vingene er stor.» 

Gjennomsnittstemperaturen på landsbasis vil kunne stige med 4,5 Co fram mot år 2100. 

Lokalt antas endringene å medføre: 

 Hyppigere flomhendelser i hoved- og sidevassdrag. 

 Hyppigere jord- og flomskred (flom og utgravinger i sidevassdrag) 

 Hyppigere skredhendelser (snø, jord og stein) 

 Hyppigere og mer omfattende skogbranner. 

 Stikkrenner og andre deler av vannveiene vil ikke lenger ha tilstrekkelig kapasitet. 

 Vedlikeholdsutfordringer på infrastruktur. 

Typiske "følgeskader" av slike hendelser vil være: 

 Linjebrudd og masteknekk 

 Skader på bygninger, VA-nett og veger 

 Forurensinger og oversvømmelser av drikkevannskilder. 
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Kommunen må kontinuerlig tilpasse sitt planverk og infrastruktur til klimaendringene. For å gjennom-

føre dette, og iverksette riktige tiltak, er det avgjørende med god kompetanse og kunnskap innenfor 

dette området. Det vises før øvrig til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 – 2017. 

NGU har utarbeidet temakart for geofarer. Kartmaterialet er grovmasket, og angir aktsomhetsområ-

der for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Innenfor disse aktsomhetsområdene er det nød-

vendig med nærmere analyser før områdene avsettes til bygge– og anleggsområder i arealplaner. De 

ulike aktsomhetsområdene er i en viss grad bebygd. Innenfor utvalgte områder har kommunen fått 

gjennomført geologiske undersøkelser hvor det bl. a. er påpekt at tradisjonell flatehogst har medført 

fare for snøras. Faresonekart er utarbeidet for disse avgrensede områdene. 

Flom  

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Flom (hovedvassdrag) 

 Jord- og flomskred 

 Isgang 

Flom: Augga har små høydeforskjeller, og en flom utløser dermed ikke store energimengder. Elva har 

i dag stedvis tett kantvegetasjon med trær som faller ut i elva, og reduserer den hydrauliske kapasite-

ten. Elvebunnen har flere steder bygd seg opp på grunn av massetransport i elva, og dette vassdraget 

er dermed hyppig utsatt for flom. En flom i dette vassdraget medfører som regel at de flate vollene 

langs bredden settes under vann. Skadeomfanget har hovedsakelig vært avlingsskader, og begrensa 

skader pga. erosjon. 

I flomsituasjoner har Jøra mye større eroderende kraft, og har tidligere gjort vesentlig skade på nær-
liggende infrastruktur. I tidligere flomsituasjoner har elva blitt tilført store mengder masse fra mindre 
sidevassdrag. 

På de flate partiene fram til samløpet med Jøra, har Gausa mange fellestrekk med Augga, men med 
noe større potensiale for skade på infrastruktur. Spesielt har områdene ved Segalstad bru vært ut-
satt. 

Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet utfordres som følge av manglende framkomme-
lighet, og brudd/svikt på infrastruktur. Stort ressursbehov tekniske tiltak og informasjon. Avhengig av 
omfang er normal virksomhet gjenopprettet innen 3-8 dager 

 
Jord- og flomskred: Små bekker/vassdrag flommer raskt opp, og stor høydeforskjell i dalsidene gir 
vannmassene energi til en stor massetransport. Dette medfører potensielt stor skade på infrastruktur 
og eiendom i dalsider og i dalbunnen. I motsetning til flom i store vassdrag kan disse hendelsene 
opptre svært brått. Relativt små endringer i dalsidene eller inne på kjølene kan medføre at bekker og 
små elver tar nye løp. Eksempler på slike endringer kan være kjørespor etter tømmerhogst eller ei 
tett stikkrenne. 

Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet utfordres som følge av manglende framkomme-
lighet, og brudd/svikt på infrastruktur. Stort ressursbehov tekniske tiltak og informasjon. Avhengig av 
omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-2 dager 
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Ved isgang, brekkes isen opp og føres med strømmen til trangere partier i vassdraget. Ved oppstu-
ving får isen kraft til å gjøre betydelig skade på elvebredden og infrastruktur i og nær vassfaret. I 
vassdragene i Gausdal har ikke isgang vært noe stort problem. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Situasjonen håndteres gjennom det normale 
driftsapparatet. 

Skred 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Snøskred 

 Steinsprang (vurdert til akseptabel risiko i kommunen) 

Snøskred: NGI har påvist fare for snøras innenfor to konkrete områder ved Seg. bru, etter snauhogst i 
bratt terreng. Andre områder kan eksponeres ved snauhogst. Skrednett angir flere områder innenfor 
kommunen som aktsomhetsområder. Disse områdene er så langt ikke befart. 

Kommunen er i utgangspunktet i stand til å opprettholde sin virksomhet, men stort ressursbehov 
innen informasjon og andre tjenester (f.eks. EPS), kan medføre utfordringer for visse tjenestelever-
anser. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-2 dager 

4.1.3. Ulykker og katastrofe 

Dette området omfatter følgende hendelser: 

 Ulykker 

 Brann og eksplosjon 

Ulykker 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert:  

 Trafikkulykke 

 Dambrudd 

 Ulykke, hjemmeboende eldre 
 
Trafikkulykker: Det går hverken jernbane eller større trafikkårer gjennom kommunen. Gjennom-
gangstrafikk og tungtrafikk er dermed noe begrenset. Største trafikkåre i kommunen er fv. 254 og fv. 
255. Trafikkbildet preges av vinterturisme, med noe busstransport – hovedsakelig til Skei. En vesent-
lig andel av turisttrafikken er lite kjent med norske vinterforhold. Denne trafikken er i første rekke 
knyttet til ferier og helger i vinterhalvåret. Ellers utgjør følgende en vesentlig del av trafikkbildet: 

 skolebusser 

 tungtransport knyttet til varelevereanser og landbruksdrift, samt en begrenset del kjemika-
lietransport; drivstoff, propan 

 ammoniakk og andre kjemikalier for landbruksdrift 

 transport til og fra fyrverkerilager i Follebu 

Økende bruk av propan til oppvarming, samt propananlegg for Q-meieriet, gir tilsvarende økning 
i transportbehovet. 
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Kommunen er i utgangspunktet i stand til å opprettholde sin virksomhet men stort ressursbehov 
innen informasjon og andre tjenester (f.eks. EPS), kan medføre utfordringer for visse tjenestelever-
anser. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-2 dager 

Dambrudd: Kraftselskapet Eidsiva har følgende kraftmagasiner i Gausdal: 
 Rausjøen 
 Bennsjøen 
 Hornsjøen 
 Ropptjern 

I tillegg ligger deler av vannmagasinet for Dokkfløy i Gausdal. Dammen og utløpsområdet ligger i 
Nordre Land kommune. 
Det er i denne sammenhengen gjennomført analyse for dam Rausjøen. Det er stor overførbarhet til 
de øvrige dammene innen kommunen. 

Dammen på Rausjøen er bygget i betong, og plassert i bruddkonsekvensklasse 2, på en skala fra 0 - 4. 
Dette er den høyeste bruddkonsekvensklassen i vår kommune. Dammen er dimensjonert for å tåle 
en 1000-årsflom. Ved brudd har Eidsiva beregnet at 7 boenheter og i tillegg noen mindre trafikkerte 
veier (Fv 315, Voldsbrua, Fyksevegen) blir berørt. 

Kommunen er i utgangspunktet i stand til å opprettholde sin virksomhet men stort ressursbehov 
innen informasjon og andre tjenester (f.eks. EPS), kan medføre utfordringer for visse tjenestelever-
anser. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-2 dager. 

Ulykke, hjemmeboende eldre: Vi har sakset følgende fra NOU 2012: 4 Trygg hjemme — Brannsik-
kerhet for utsatte grupper: "Erkjennelsen av at antallet personer over 70 år trolig vil fordobles frem 
mot 2060, kombinert med at den eldre delen av befolkningen i større grad enn før bor i egne hjem 
eller omsorgsboliger framfor i institusjoner, har medført et behov for å se på denne gruppens brann-
sikkerhet." Denne problematikken underbygges av brannstatistikken som viser at åtte av ti som om-
kommer i brann, omkommer i private boliger. De fleste av disse er eldre eller tilhører andre risiko-
grupper. 
 
Denne gruppen vil også ha økt sannsynlighet for å rammes av andre ulykker, som kan relateres til 
sviktende fysisk eller mental helse. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Situasjonen håndteres gjennom det normale 
driftsapparatet. 

Brann og eksplosjon 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Skogbrann (vurdert til akseptabel risiko i kommunen) 

 Brann i industribygg  

 Brann i fyrverkerilager 

 Gasslekkasje på propanlager, Q meieriet 

 Brann i overnattingsbedrifter 

 Brann i fjerntliggende overnattingssted 

 Brann i sykehjem 

 Brann i flykning-/ asylmottak 
 



21 

 

Kommunen har en del bygninger med tilhørende virksomhet som det er viktig å opprettholde. De 
aller viktigste bygningene ansees å være alders- og sykehjemmene, vannverkene, brannstasjonen og 
overnattingssteder.  
 
Andre brannobjekter av spesiell interesse: 

 Evt framtidig fyrverkerilager i Follebu, (gamle Follebu RA) hvor DSB har gitt tillatelse til å lag-
re inntil 50 tonn fyrverkeri. 

 Propanlager på 80 m3 i sentrumsområdet ved Segalstad bru. 
 

Brann i industribygg: Industribedriftene i Gausdal er små i nasjonal målestokk. En fullt utviklet brann 
i en av kommunens industribedrifter vil likevel være en stor hendelse. Det er en kjensgjerning at flere 
bedrifter som rammes av brann, har problemer med å overleve i ettertid.  

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Situasjonen håndteres gjennom det normale 
driftsapparatet. 

Brann i fyrverkerilager: Gamle Follebu renseanlegg er solgt, og DSB har gitt tillatelse til lagring av 
inntil 50 tonn fyrverkeri på nærmere angitte vilkår. Det er ikke gitt de nødvendige tillatelser i med-
hold av plan- og bygningsloven. Pr. tiden lagres det derfor ikke fyrverkeri der. Reguleringsplan er 
igangsatt. Fyrverkerilageret faller inn under bestemmelsene i Storulykkesforskriften. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Situasjonen håndteres gjennom det normale 
driftsapparatet. 

Gasslekkasje på propanlager: Q-meieriet har en nedgravd tank på 80 m3, i sentrumsområdet ved 
Segalstad bru. Fordamper og fyranlegg nær tanken på vestsiden av elva. Bare varmtvann/damp føres 
over elva til bedriftens bygningsmasse. Bensinstasjon (Statoil) er nærmeste nabo til tankanlegget.  

Kommunehus inkl. helsestasjon og legesenter evakueres og kommunens kriseledelse etableres i al-
ternative lokaler. Kommunen blir ute av stand til å levere tjenester på flere områder. Normal virk-
somhet tilbake innen 2-3 dager etter friskmelding av området 

Brann i overnattingsbedrifter 
Storbrann med potensiale for mange personer involvert omfatter i første rekke: 
 Skeikampen høyfjellshotell 
 Gausdal høyfjellshotell (leilighetshotell) 
 Austlid fjellstue (leilighetshotell) 

Hotellene på Skei er av spesiell interesse, siden de inngår i kommunens kriseberedskap som lokasjon 
for evakuerte- og pårørende senter (EPS). 

Kommunen er i utgangspunktet i stand til å opprettholde sin virksomhet men stort ressursbehov 
innen informasjon og andre tjenester (f.eks. EPS), kan medføre utfordringer for visse tjenestelever-
anser. Hotellene på Skei er første prioritet for valg av EPS, og en brann, medfører at andre alternati-
ver må velges. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-2 dager. 

Brann i fjerntliggende overnattingssted 
I praksis omfatter dette Strand fjellstue, Liomseter turisthytte og Storkvelvbu.  
Strand fjellstue har god helårs veg (fv. 255), men det er opp i mot 1 time utrykningstid. 
På sommertid er det kjøreveg til Liomseter, men ikke til Storkvelvbu. Utrykningstid for brannvesenet 
til Liomseter er om lag 1 time. På vinterstid er man avhengig av skuter eller helikopter til både Liom-
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seter og Storkvelvbu. Begge har reservebygning for overnatting. Hotellfasilitetene på Skei og Austlid 
kan også regnes med i denne kategorien, siden utrykningstiden er om lag en halv time. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet, men stort ressursbehov innen informasjon og 
andre tjenester (f.eks. EPS), kan medføre utfordringer for visse tjenesteleveranser. Avhengig av om-
fang er normal virksomhet tilbake innen 1-5 dager 

Brann i sykehjem berører mange personer, og det må forutsettes at de fleste trenger assistanse ved 

rømning. Ved behov for evakuering av sykehjemmene er det forutsatt at hotellene på Skei kan benyt-

tes. Ved en begrenset brann ved et sykehjem, kan evakuering til en annen del av bygget være aktu-

elt, i hvert fall i første fase. 

Kommunen blir ute av stand til å levere tjenester på det rammede sykehjemmet. Kritisk ressursbehov 
innen informasjon, EPS, transport mm. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 2-3 
dager med unntak av helsetjenester som kan bli rammet over lengre tid. 

Brann i flyktningmottak 
Det er ikke etablert flyktningmottak i Gausdal pr. 2016. Med de store folkevandringer som nå foregår 
kan dette fort bli aktuelt. Flyktninger er i seg selv en særlig sårbar gruppe, og når man vet at en ve-
sentlig del av flyktningene er enslige mindreårige, er det ekstra grunn til å ha fokus på denne grup-
pen. Brann i flyktningmottak vil i utgangspunktet arte seg på samme måte som brann i annen institu-
sjon, men både språkbarriere, alder, og evt. tidligere traumatiske opplevelser kan forverre situasjo-
nen. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet, men stort ressursbehov innen informasjon og 
andre tjenester (f.eks. EPS), kan medføre utfordringer for visse tjenesteleveranser. Særskilt utford-
rende informasjonsbehov, grunnet språkbarriere. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake 
innen 1-5 dager. 

4.1.4. Svikt i infrastruktur 

Dette kapittelet omfatter følgende hendelser: 

 Svikt i vannforsyning 

 Avløp og avfall 

 Svikt i energiforsyning 

 Samferdsel 

 Telecom 

Svikt i vannforsyning 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Langvarig svikt i kommunal vannforsyning 

 Langvarig svikt i Follebu vannverk (vurdert til akseptabel risiko i kommunen) 

 Svikt privat vannforsyning (vurdert til akseptabel risiko i kommunen) 

Rent drikkevann er den absolutt viktigste avgjørende faktoren for folkehelsen. Redusert kvalitet i 

vannforsyning vil medføre en risiko for alvorlige epidemiske sykdomsutbrudd. 

Vannforsyningen i Gausdal er tredelt og består av kommunale vannverk, Follebu vannverk og private 

brønner. 
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Det er etablert mulighet for sammenkobling mellom kommunens ledningsnett og Follebu vannverk. 

Kommunens ledningsnett kan på sikt også kobles mot Lillehammer kommune sitt vannledningsnett.  

Kommunal vannforsyning i Gausdal kommune er basert på forsyning fra 2 større og 5 mindre vann-
verk. Segalstad bru vannverk forutsettes opprettholdt for krisevannforsyning. Vannverkene forsyner 
samlet om lag 1.250 husstander (ca. 50 % av befolkningen) samt industri- og næringslivsvirksomhet. 

I høytider i vinterhalvåret gir turistnæringen behov for mer enn doblet produksjon i forhold til ordi-
nær drift for de kommunale vannverk. Total vannproduksjon ved kommunale vannverk er om lag 
700.000 m3 pr. år. For den kommunale vannforsyningen er det utarbeidet ROS-analyse, Beredskaps-
plan og Internkontrollsystem. 

I denne helhetlige ROS-analysen har vi derfor kun vurdert langvarig svikt i vannforsyning. 

Kommunen blir ute av stand til å levere tjenester på flere områder, siden mange tjenester er avheng-
ig av god vannforsyning. Kritisk ressursbehov innen informasjon og tekniske tiltak. Avhengig av om-
fang er normal virksomhet tilbake innen 3-5 dager etter friskmelding av vannforsyningen. 

Avløp og avfall 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Svikt i kommunalt avløpssystem 

 Svikt i renovasjon (vurdert til akseptabel risiko) 
 

Tilnærmet alt avløpsvann fra Gausdal ledes til Lillehammer renseanlegg, via et omfattende anlegg 

med ledningsnett og pumpestasjoner. Svikt i avløpssystemet vil medføre at avløpet går i overløp. 

Dette kan gi fare for forurensing.  

Utover avløpshåndtering er kommunen i stand til å opprettholde sin virksomhet. Stort ressursbehov 
innen informasjon og tekniske tiltak. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-3 
dager etter friskmelding av avløpsanlegget. 

Svikt i energiforsyning 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Langvarig bortfall av el-forsyning (over 6 timer). 

 Kortvarig bortfall av elforsyning (mindre enn 6 timer)  

 Begrensning i el-forsyning (strømmangel) (vurdert til akseptabel risiko) 

 Svikt i olje- og gassleveranse (vurdert til akseptabel risiko) 

Energiforsyning er i seg selv er eksempel på kritisk samfunnsfunksjon, og vil i sin tur påvirke f. eks: 

 Forsyning av mat og medisiner 

 Vannforsyning, og avløpshåndtering 

 Framkommelighet for personer og gods 

 Helse -og omsorgstjenester 

 Nød- og redningstjenester 
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Se også fig 9 (Hvordan ulike uønska hendelser kan påvirke hverandre) og fig 10 (Uønskede hendelser i 
forhold til Kritiske samfunnsfunksjoner, evakuering og befolkningsvarsling) 

Gausdal kommune er godt sikret med redundante løsninger for elforsyning dvs. dobbel forsyning. 

Strekningen fra Bødal til Espedalen mangler slik reserveforsyning. 

Nettselskapet oppfordrer generelt kunder til å ha egne reserveløsninger i tilfelle avbrudd 

I lokasjoner der det ikke er reservestrøm, medfører hendelsen stans i all aktivitet som krever elkraft, 

deriblant mange samfunnsviktige funksjoner, f. eks. tele, data, vannforsyning avløp, drivstoff (pum-

per), oppvarming, lys og drift av (kommunale) bygg. 

Det er etablert nødstrømsaggregater ved begge sykehjemmene, ved deler av kommunehuset, og for 

vannforsyning. Kommunen har et lager på 10 000 l drivstoff, men de t er ikke inngått avtale om driv-

stoffleveranser. 

Lokaler for kriseledelsen, samt sentralbord/servicetorg er på denne måten sikret strømforsyning. 

I vinterhalvåret må skoler, barnehager mm stenges grunnet manglende oppvarming og lys. 

Mobilnettet vil kunne fungere ved kortvarig bortfall av elforsyning. 

Mangel på elektrisk kraft vil medføre at Eidsiva gjennomfører en rasjoneringsordning. I samarbeid 

med Eidsiva, har kommunen utarbeidet en liste med «prioriterte forbrukere». Dette omfatter bygg 

og installasjoner som har betydning for liv og helse hvor det IKKE er etablert nødstrømsaggregat. 

Langvarig bortfall lammer større deler av virksomheten over tid. Kritiske funksjoner har nødstrøm, 
men avhengig av varighet vil dette sette store deler av organisasjonen og tjenesteproduksjon i mer 
eller mindre grad ut av spill. Normal virksomhet tilbake innen 1-3 dager etter tilbakekomst av el-
forsyning.  

Midlertidig avbrudd i tjenester, gir kødannelse i tjenesteproduksjon. Avhengig av omfang er normal 
virksomhet tilbake innen 1 time etter tilbakekomst av el-forsyning 

Olje- og gassinstallasjoner i Gausdal kommune er begrenset til vanlige bensinstasjoner. Svikt i olje- og 

gassleveranse på nasjonalt eller internasjonalt nivå, vil kunne få alvorlige konsekvenser for kritiske 

samfunnsfunksjoner i Gausdal. 

Samferdsel 

Under denne hendelsen er følgende scenario vurdert: Svikt i vegsystemet 

Hovedvegsystemet i Gausdal er fylkesvegene. Det er adkomst inn/ut av kommunen til Lillehammer 
og til Tretten via Fv 254, og til Espedal/Skåbu via Fv 255 og til Lillehammer eller Vingrom via Fv 310. I 
Øvre Svatsum leder Børkdalsvegen (privat veg) til Gålå i Nord-Fron. På sommerstid kan man benytte 
fv. 204 til Dokka og fv. 337 + Peer Gynt vegen til Fron. For store deler av hovedvegnettet finnes alter-
native veger med varierende kapasitet. 

Spesielt i Vestre dalføret finnes det plasser der omkjøringsmuligheter mangler, eller er svært dårlige. 
I 2011 og spesielt i 2013 var kommunen utsatt for flom i hovedvassdragene Gausa og Jøra, og jord- 
og flomskred (flom og utgravinger i sidevassdrag). I en kortere periode var deler av kommunen uten 
vegforbindelse. 
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Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet utfordres som følge av manglende framkomme-
lighet. Stort ressursbehov tekniske tiltak og informasjon. Avhengig av omfang er normal virksomhet 
gjenopprettet innen 3-5 dager 

Svikt i telekommunikasjon 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Svikt i telefoni- og data. 

 Svikt i leveranse fra IKOMM 

 Linjebrudd lokasjon helseinstitusjon 

 Svikt i satellittbasert infrastruktur (vurdert til akseptabel risiko) 
 
Svikt i telefoni- og data kan forårsakes av hendelser innenfor, eller utenfor kommunens geografiske 
område. Slik svikt har betydning for mange kritiske samfunnsfunksjoner, slik det er framstilt i fig 10. 
Velfungerende informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-system er i økende grad en forut-
setning for samfunnets evne til å yte tjenester. Behovet for befolkningsvarsling er begrensa for den-
ne hendelsen, men ved langvarig hendelse, øker behovet for å gi informasjon.  

Kommunen blir ute av stand til å levere tjenester på de fleste områder. Normal virksomhet er tilbake 
innen 1-3 dager etter tilbakekomst av tjenesten. 

Midlertidig avbrudd i tjenester, kødannelse i tjenesteproduksjon. Normal virksomhet er tilbake innen 
1 time etter tilbakekomst av tjenesten. 

For Gausdal kommune som organisasjon, vil svikt i leveranse fra tjenesteleverandøren IKOMM 
ramme alle tjenester og kommunale enheter.  

Kommunen blir ute av stand til å levere tjenester på de fleste områder. Normal virksomhet er tilbake 
innen 1-3 dager etter tilbakekomst av tjenesten. 

Midlertidig avbrudd i tjenester, kødannelse i tjenesteproduksjon. Normal virksomhet er tilbake innen 
1 time etter tilbakekomst av tjenesten. 

Bortfall av IKT på helseinstitusjon kan være kritisk ved manglende tilgang på nødvendige medisin- og 
helseopplysninger. 

Kommunen blir ute av stand til å levere tjenester på dette området. Normal virksomhet er tilbake 
innen 1 time dager etter tilbakekomst av tjenesten. 

4.1.5. Tilsiktede hendelser 

I motsetning til ulykker og katastrofer, er dette hendelser som i større grad er planlagte. Dette områ-
det omfatter følgende hendelser: 

 Økonomisk kriminalitet (vurdert til akseptabel risiko i kommunen) 
 Voldskriminalitet 
 Sabotasje og terrorhandlinger 
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Økonomisk kriminalitet 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Ran (vurdert til akseptabel risiko) 

 Korrupsjon og irregulært samarbeid i egen organisasjon: 

Med ujevne mellomrom kommer det opp saker som hører inn under betegnelsen korrupsjon. Irregu-
lært samarbeid mellom kunde og leverandør og manglende kontroll ved blant annet utbyggings- og 
vedlikeholdsarbeider. God internkontroll, sammen med gode holdninger er avgjørende for hyppighet 
og omfang av denne type hendelser. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet, men betydelig ressursbehov innen informa-
sjon må påregnes. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1-3 dager 

Voldskriminalitet 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Skoleskyting 

 Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn 

 Vold og trusler mot enkeltpersoner og virksomheter. 

USA har hatt flest hendelser med skoleskyting, men i Finland har det også forekommet tragiske hen-
delser med skytevåpen i skolen. Det har også forekommet trusler mot norske skoler, uten at dette 
har ført til alvorlige episoder. Siden det i løpet av de siste årene har forekommet flere episoder med 
bruk av skytevåpen på skoler rundt omkring i verden, kan man ikke utelukke at dette også kan skje i 
Norge og i Gausdal. 

Politiet benytter gjerne betegnelsen «pågående livstruende vold» (PLIVO) om denne type hendelser, 
mens Forskrift 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv benytter be-
grepet ulykker- og faresituasjoner, jfr. § 14: 

”Virksomheter skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten 
skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikker-
hetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.” 

Dette viser at scenariet «skoleskyting» har stor overførbarhet til andre hendelser innenfor skoler og 
barnehager, der det benyttes eller trues med ulike typer våpen, f.eks. bomber, skytevåpen, kniver 
eller annet. 

I rundskriv I-6/2015, påpeker Helse- og omsorgsdepartementet skolenes og barnehagenes plikt til å 
gjennomføre ROS for dette området, og kommunens tilsynsplikt. 

Bortsett fra den berørte lokasjon, er kommunen i grove trekk i stand til å opprettholde sin virksom-
het, men et enormt behov for informasjonstjenester og psykososial krisehjelp vil gi forsinkelser og 
utfordringer for den øvrige tjenesteproduksjonen i kommunen. Avhengig av omfang er normal virk-
somhet tilbake innen 1 -5 dager.  
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Vold innenfor familien og trusler mot tidligere samboer/ektefelle er eksempler på hendelser denne 
kategorien. Noen barnefordelingssaker er veldig betente. Slike situasjoner øker faren for voldsutøvel-
se, og vi ser eksempler på at en av foreldrene kan kidnappe barn og ta dem med ut av landet. 

Seksuelle overgrep mot barn er en form for voldsutøvelse, som har stort fokus, jfr. brev fra Justis- og 
beredskapsdepartementet. Departementet anser disse problemstillingene som noe av «de mest 
komplekse utfordringene som det offentlige forebyggings- og problemløsningsapparatet står oven-
for». 

Kommunen er i grove trekk i stand til å opprettholde sin virksomhet. Stort behov for informasjons-
tjenester og helsetjenester. Avhengig av omfang er normal virksomhet tilbake innen 1 -5 dager. 

I pressen og på nettet er det stadige oppslag om personer som utsettes for vold og trusler. Ofte fore-
kommer slik vold i forbindelse med fest og rus. I en del tilfeller er det såkalt «hatkriminalitet». Dette 
er kriminalitet som springer ut i fra en eller annen fordom mot den som rammes, og volden kan ha 
rasistiske, fremmedfiendtlige eller homofobiske motiver. I noen tilfeller er voldshandlinger tilsynela-
tende umotiverte, mens det i andre tilfeller synes å være en "trigger" i form av negativt vedtak el. l. 
Den siste gruppe retter seg da gjerne mot NAV-kontorer og kommunale kontorer.  Det finnes ek-
sempler på slik vold i Gausdal, og i nærliggende kommuner. Hendelsene er i varierende grad knyttet 
til psykisk ustabilitet. 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Avhengig av omfang er normal virksomhet 
tilbake innen 0-2 dager. 

Sabotasje 

Under denne hendelsen er følgende scenarier vurdert: 

 Terrorhandling  

 Radikalisering 

 Målretta angrep, IKT 

I tillegg til den skade som utføres på personer og materielle verdier, har terrorisme et mål om å spre 
redsel, frykt og usikkerhet. Rundt om i verden ser vi stadig vekk eksempler på dette. Store ansam-
linger av mennesker, som offentlig transport og ulike arrangementer er hyppige mål.  

I nasjonalt risikobilde 2014 skriver DSB bl.a. følgende om terrortrusselen mot Norge: " .... Den største 
trusselen mot Norge kommer fra et multietnisk ekstremt islamistisk miljø på Østlandet. Miljøet består 
hovedsakelig av unge menn som er oppvokst i Norge. Viktige aktiviteter i miljøet er radikalisering, 
rekruttering og reisevirksomhet til krigs- og katastrofeområder." 

Voldshandlingene gjennomføres i noen tilfeller av enkeltpersoner, (jfr. terroranslaget mot Regje-
ringskvartalet og Utøya i 2011), og i andre tilfeller som en koordinert operasjon. 

Kommunen blir ute av stand til å levere tjenester på en eller flere områder, avhengig av situasjonen. 
Vanskelig å estimere når normal virksomhet igjen kan etableres. 

Radikalisering: Justis- og beredskapsdepartementet har utgitt «Handlingsplan mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme». Fra dette dokumentet har vi sakset følgende om fenomenet radikalisering: 
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«Radikalisering forstås her som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å 
nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. En radikaliseringsprosess som leder frem til voldelig ekst-
remisme kjennetegnes av: 

 en kognitiv utvikling mot en stadig mer ensidig virkelighetsoppfatning, der det ikke er rom for 
alternative perspektiver. 

 dernest en videre utvikling der virkelighetsoppfatningen oppleves så akutt og alvorlig at 
voldshandlinger er nødvendige og rettferdige.» 

Kommunen er i stand til å opprettholde sin virksomhet. Situasjonen håndteres gjennom det normale 
driftsapparatet. Bredt tverretatlig samarbeid er en suksessfaktor. 

Målretta angrep mot IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi): 

Uvedkommende som forsøker å få tilgang til, eller manipulere kommunens data. Kommunen ligger 
med en utrolig stor datamengde innenfor mange områder. Eksempler er personlige opplysninger om 
økonomi og helse, firmaopplysninger av ulike slag og opplysninger om beredskapsmessige forhold. 
Samtidig blir en stadig større del av kommunens bygg og infrastruktur styrt og overvåket elektronisk. 
I tillegg kan kommunens økonomi manipuleres. 
Målretta angrep kan også i visse tilfeller ha til hensikt "bare" å lamme systemene. 
 
Et målretta angrep mot kommunens IKT-installasjon, vil fort berører flere kritiske samfunnsfunksjo-
ner, som tilgang til elektronisk kommunikasjon, forsyning av vann- og avløpshåndtering, oppfølging 
av særlig sårbare grupper og nødvendige helse - og omsorgstjenester. 

Kan lamme hele eller deler av virksomheten. Kritisk behov for tekniske løsninger og oppfølging av 
helsetjenester og sårbare grupper. Vanskelig å estimere når normal virksomhet igjen kan etableres. 
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01.A Smittsomme  
sykdommer 

       X        

01.B Dyresykdommer  X               

01.C Stråling        X X       

02.A Flom X X   X X  X X X X X    

02.B Skred  X  X  X  X X X X X    

03.A Ulykker           X X    

03.B Brann og eksplosjon        X X X X X    

04.A Svikt i vannforsyning X X     X  X       

04.B Avløp og avfall X               

04.C Svikt i  energi -
forsyning 

X X      X X  X X    

04.D Samferdsel X X    X X  X       

04.E Telecom X     X X X X X      

05.A Økonomisk krimina-
litet 

               

05.B Voldskriminalitet                

05.C Sabotasje                

Figur 5 Uønskede hendelser med potensielle følgehendelser 
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4.2. Risiko- og sårbarhetsbilde for Gausdal kommune. 

I det følgende er tatt inn en oversikt over de scenarier som er medtatt i analysen, og de vurde-

ringer som er gjort for sannsynlighet og konsekvens. Dette er oppsummert i Risikomatrise for 

Gausdal kommune: 
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Figur 6 Risikomatrise for Gausdal kommune  

 
Klima og natur 
Hendelser relatert til klima og natur har stort potensiale til å utløse følgehendelser, og samtidig 

utfordre kritiske samfunnsfunksjoner jfr. figur 6 og 11. Videre har vi vurdert klima- og naturhen-

delser som relativt hyppig forekommende. I tillegg vet vi at klimaet er i endring, slik at det i fram-

tida må forventes både hyppigere og kraftigere hendelser. De hendelser som har forekommet i 

Gausdal i de seneste årene er også innenfor denne kategorien. 

IKT 

Hele samfunnet er i økende grad avhengig av IKT, og et vel fungerende tele- og datanett. Stadig 

mer informasjon lagres elektronisk, og stadig flere oppgaver kan utføres og styres elektronisk. 

Det vil derfor i økende grad være interessant for uvedkommende å angripe disse systemene. Vi 

ser da også stadige oppslag i media om at både privatpersoner, organisasjoner og stater forsøker 

å få tak i informasjon. 

Også annen infrastruktur kan utsettes for målretta angrep, og slike angrep vil kunne ha store 

konsekvenser. Etter kommunens vurdering, er ikke sannsynligheten på langt nær så stor som 

angrep mot IKT. 
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Smittsomme sykdommer 

Av de vurderinger som er gjort, jfr. matrise for dagens situasjon, ser vi at det er grunn til å ha 

fokus på ulike sykdomsrelaterte hendelser. Disse hendelsene er likevel vurdert til å ha mindre 

potensiale for å påvirke andre risiko- og sårbarhetsfaktorer og lamme kritiske samfunnsfunksjo-

ner, jfr. fig 6 og 11. 

Terror 

Terrorhandlinger av ulike slag er til stadighet referert i media. Det vurderes å være liten sannsyn-

lighet for slike hendelser her, men konsekvensene er katastrofale, og i tillegg skaper slike hendel-

ser stor frykt i befolkningen. Av figur 11 framgår det at slike hendelser kan berøre alle de kritiske 

samfunnsfunksjonene. Dette er først og fremst et uttrykk for at ingen funksjoner er forskånet 

mot slike handlinger. Vi kan imidlertid vanskelig se noen handlinger som alene berører alle de 

kritiske samfunnsfunksjonene. 

4.3. Kommunens sårbarhet 

Gangen i arbeidet med å finne tiltak for å redusere kommunens risiko og sårbarhet ved de ulike 

uønskede hendelsene illustreres godt gjennom et «Bow-tie» diagram (under). På venstre side 

framgår vurderinger av hvilke årsaker som finnes til at hendelsen oppstår, mens høyre side illus-

trerer vurderinger av hvilke konsekvenser hendelsen gir. Deretter vurderes mulige tiltak for å 

redusere hhv. årsak og konsekvens.  

 

 

Figur 7 Bow-tie diagram 
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Mange av hendelsene i denne ROS-analysen vil ramme kommunenes evne til å opprettholde sin 

virksomhet. Likeledes vil de påvirke kommunenes evne til å gjenoppta sin virksomhet etter at 

hendelsen har inntruffet. Anbefalte tiltak vil imidlertid redusere kommunenes sårbarheter og 

styrke evnen til å gjenoppta sin virksomhet.  

Det er utfordrende å planlegge for mangel på ressurser. Kommunene har imidlertid store ressur-

ser å trekke veksler på under en uønsket hendelse, og det kan forberedes en beredskap mot 

mangel på ressurser. Ved omprioritering kan ressurser frigjøres og brukes andre steder. Råd-

mannen har myndighet til å beordre ansatte og kan allokere disse til andre sektorer i kommunen. 

En omprioritering betyr at man må nedprioritere eller stenge ned de deler av kommunenes virk-

somhet som ikke er definert som kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer. Dette 

reduserer det totale tjenestetilbudet til innbyggerne. Imidlertid må man under en uønsket hen-

delse med knapphet på ressurser foreta en helhetlig prioritering av disse ressursene. Det må for-

håndsavtales hvor ufaglært personell kan gjøre best nytte for seg.  

De tre kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, samarbeider tett på mange områder. Det 
samarbeides også innenfor beredskap, men vi mener at det er mye å hente på å utvikle dette 
samarbeidet videre. 
 

 
Foto: Lillehammer Region brannvesen 

Samarbeidstanken innen beredskapsområdet er godt forankra i alle tre kommunene, gjennom de 
vedtatte planstrategiene, hvor det er tatt inn et felles kapittel om planbehov for Lillehammer-
regionen. Der står følgende om beredskapsplanlegging/risiko- og sårbarhetsvurderinger: «Det 
bør utredes nærmere samarbeid om beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. Ressursbruk og 
kompetanse kan ses i sammenheng. Det gjelder også bruk av elektroniske verktøy som kommu-
nene disponerer.» 
 
Kommunene er også pålagt et pådriveransvar overfor eksterne aktører innen dette emnet. Sam-

men med samvirkeprinsippet vil dette forsterke robustheten til kommunene. En generell priori-

tering av samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene er nødvendig for å klare å ivareta disse 

oppgavene.  
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5. Identifisering av tiltak 

Rent billedlig forklares virkningen av foreslåtte tiltak med denne figuren. Pila indikerer at kom-

munen ønsker å bevege alle hendelser mot lavere sannsynlighet og mindre konsekvenser: 
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Figur 8 Hensikten med foreslåtte tiltak.  

Rådmannsgruppa i de tre kommunene (RMG) har opprette en arbeidsgruppe bestående av en 

representant fra hver av kommunene, og gitt gruppa et mandat til å vurdere aktuelle samar-

beidsområder innen samfunnssikkerhet og beredskap. Aktuelle områder for videre samarbeid 

kan være: Samarbeid om utarbeidelse og revisjon av ROS og beredskapsplaner, samordning av 

rutiner mm, sambruk av utstyr og mannskaper, planlegging og gjennomføring av øvelser og opp-

læring. 

I tabellen nedenfor er de ulike scenariene sortert og opplistet med aktuelle/anbefalte tiltak. Det 

er også medtatt hvilen risiko de ulike scenarier antas å medføre dersom anbefalte tiltak gjen-

nomføres. 

Av de undersøkte scenariene vurderes seks hendelser å havne innenfor rød sone i risikomatrisen 

som viser dagens situasjon. Dette er scenarier hvor det er påkrevet med tiltak. 

Videre er det identifisert 32 scenarier innenfor gul sone. For disse hendelsene bør tiltak iverkset-

tes dersom de er praktisk mulige, og ikke er altfor dyre i forhold til mulig gevinst. Nærmere vur-

dering av omfang og kostnad gjøres i planens handlingsprogram og kommunens løpende plan- og 

budsjettprosesser. 
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Figur 9 Tiltaksliste for uønskede hendelser med forventet status etter tiltak 

Hendelse Dagens 
situa-
sjon 
 

Tiltak Med 
anbefal-
te tiltak 

1.A.1 Influensaepi-
demi og pandemi 

 
D 3 

 Revidert smittevernplan for Gausdal kommune. 

 Gjennomføring og oppfølging av tiltak i smittevernplan. 
 

 
C 2 

2.A.1 Flom (hoved-
vassdrag)P 
 

 
C 4 
 

 Etablere tilsynsordning for gjennomførte tiltak langs vass-
drag. 

 Registrering av utsatte elvestrekninger + planlegge tiltak. 

 Gjennomføre tiltak langs vassdrag på bakgrunn av registre-
ringer av flomutsatte partier. 

 Gjennomføre tiltak i vassdrag på bakgrunn av registreringer 
av flomutsatte partier. 

B 3 

2.A.2 Jord- og 
flomskred (side-
vassdrag / bekker) 

 
C 4 

 Etablere system ettersyn av private småbekker, skogsbil-
veier mm. i samarbeid med private 

 Gode forberedelser til flomforebygging 

 Geologisk vurdering av aktsomhets-soner i NVE´s skredatlas 

 Krav og tilsyn i forbindelse tømmerhogst. 

 Overvanns-plan / vannvei-beregninger. 

 Registrere flomutsatte bekker, utarbeide tiltakspakke. 

 Gjennomføre tiltak på bakgrunn av registreringene. 

 Unngå bygging i utsatte områder, ved konsekvent oppføl-
ging gjennom reguleringsplaner og byggesaksbehandling. 

B 4 

2.B.1 Snøskred 
 

 
D 3 
 

 Geologisk vurdering av aktsomhetsområder, registrert 
Skrednett  

 Iverksette tiltak etter geologisk undersøkelse  

 Sikringstiltak for eksisterende bebyggelse innen påviste fa-
reområder.  

 Ta hensyn til fareområder og temakart ved reguleringspla-
ner og byggesaksbehandling.  

C 3 

3.A.1 Trafikkulykke C 4  Holdningsskapende tiltak 

 Trafikk- og kjøretøykontroller 

 Utvidet samarbeid mellom Politi, skole og evt. andre aktører 

B 4 

5.C.3 Målretta 
angrep, IKT 
 

D 3  Holdningsskapende tiltak 

 Helseopplysninger og andre personopplysninger lagres IKKE 
lokalt.  

 Lagre minst mulig lokalt  

 ROS-analyse for SD-anlegg (styring av tekniske bygnings-
funksjoner)  

 ROS-analyse for styring av VA-anlegg  

 Sende minst mulig opplysninger på e-post.  

C 2 

1.A.2 Legionær-
sykdom 

C 2  Gjennomgå og revidere internkontrollsystemet for kommu-
nale bygg, spesielt m.h.t. å forebygge legionellasmitte. 

 Informasjon eksternt om smittefare (legionella), og henstille 
om gode internkontrollrutiner. 

 Benytte geografisk informasjonssystem til kartlegging av 
omfang og ofre ved et utbrudd 

B 2 
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Hendelse Dagens 
situa-
sjon 

Tiltak m/ an-
befalte 
tiltak 

1.A.3 Seksuelt 
overførbare syk-
dommer 

B 3  Opplysning, unngå høy-risikoatferd B 2 

1.A.4. Smittsom 
hjernehinne-
betennelse 

C 3  Systematisk revisjon av smittevern. 

 Tilbud om vaksinering av risikogrupper. 

 Systematisk revisjon av plan for helse og sosial beredskap 

C 2 

1.A.5 MRSA B 4  Smitteoppsporing hos risikogrupper og sanering 

 Systematisk revisjon av plan for helse og sosial beredskap 

 Systematisk revisjon av smittevernplan 

B 3 

1.B.1 Husdyrsyk-
dom som kan over-
føres til mennesker 

D 1  Nær dialog med Mattilsynet og veterinærer for å finne ade-
kvate tiltak 

D 1 

1.C.1 Radongass D 2  Systematisk radonkartlegging i hele kommunen. 

 Utarbeide radonkart.  

 Utarbeide handlingsplaner på bakgrunn av registreringer. 

 Gjennomføre tiltak på bakgrunn av registreringene. 

 Særskilte tiltak i eksisterende bygg, på bakgrunn av lokale 
målinger. 

B 1 

1.C.2 Annen radio-
aktiv stråling 

D 1  Integrere atomulykkesoppgaver i kommunens beredskaps-
planer. 

D 1 

1.D.1 Manglende 
tilgjengelighet til 
helseopplysninger 

B 4  Redundante linjer 

 Risikovurdering knyttet til etablering av nytt helsesenter. 

 Etablere tilfredsstillende systemer for tilgang til informasjon 
når nettverk og/eller mobilnett er nede. 

 Sikre papirarkiver mot brann/flom o.l. 

A 3 

2.B.4 Steinsprang C 2  Geologisk vurdering av registreringen i Skrednett 

 Iverksette tiltak etter geologisk undersøkelse. 

 Unngå bygging i utsatte områder, ved konsekvent oppføl-
ging gjennom reguleringsplaner og byggesaksbehandling. 

C 1 

3.A.2 Dambrudd D 1  Nær dialog med dameiere 

 Vurdere behov for hensynssoner i arealplan i fareområder 
nedenfor dammene. 

D 1 

3.A.3 Ulykke, 
hjemmeboende 
eldre 

D 2  Etablere samarbeid og samhandling, mellom offentlige en-
heter, for kartlegging og planlegging av tiltak. 

 "Nabohjelp" 

 Tekniske tiltak – omsorgsteknologi. 

C 2 

3.B.2 Brann i indu-
stribygg 

B 3  Termografering 

 Passive brannverntiltak, (Ubrennbare materialer, seksjone-
ring, rømningsforhold mm) 

 Tekniske brannverntiltak (slukkeanlegg, automatisk vars-
lingsanlegg mm.) 

A 3 

  



36 

 

Hendelse Dagens 
situa-
sjon 

Tiltak m/ an-
befalte 
tiltak 

3.B.3 Brann i fyr-
verkerilager 

C 2  Detaljert ROS i forbindelse med reguleringsplan. 

 Gode internkontrollrutiner  

 Tilsyn fra brannvesenet 

 Sikkerhetssone rundt anlegget. 

C 1 

3.B.4 Gasslekkasje 
på propanlager, Q 
Meieriet 

E 1  Gode internkontrollrutiner. 

 Tilsyn fra brannvesenet. 

 Beredskapsplan for nødetatene. 

 Klargjøre og forberede befolkningsvarling og evakuering. 

 Kommunal beredskapsplan for denne hendelsen. 

D 1 

3.B.6 Brann i 
fjerntliggende 
overnattingssted 

D 2  Styrke, evne og mulighet til egeninnsats. 

 Vurdere behov for å bedre brannvesenets slokkekapasitet, 
særlig i Skei-området. 

C 2 

3.B.7 Brann i syke-
hjem 

D 2  Termografering 

 Sprinkleranlegg 

C 2 

3.B.8 Brann i flykt-
ningmottak 

C 2  Gode rutiner for bygningsmessig drift og vedlikehold 

 Opplæring og holdningsskapende tiltak 

 Godt planverk og øvelser på mottaket. 

 Godt samarbeid mellom mottak og ulike off. instanser. 

B 1 

4.A.1 Langvarig 
svikt i kommunal 
vannforsyning 

C 2  Forsyningsmuligheter fra Follebu vannverk  

  Utrede forsyningsmulighet fra vannverk i Lillehammer 
kommune. 

C 2 

4.B.1 Svikt i kom-
munalt avløpssys-
tem 

B 5  Aggregater for å drifte pumpestasjoner, avløp. B 5 

4.C.1 Langvarig 
bortfall av el-
forsyning (over 6 
timer). 

D 2  Aggregater for å drifte pumpestasjoner, avløp. 

 Egne reserveløsninger/aggregater i tilfelle avbrudd 

 Inngå avtale om drivstoffleveranser. 

 Samarbeid og samhandling mellom offentlige enheter, opp 
mot vanskeligstilte grupper. 

C 2 

4.C.2 Kortvarig 
bortfall av elforsy-
ning (> enn 6 t) 

C 3  Samarbeid og samhandling mellom offentlige enheter, opp 
mot vanskeligstilte grupper. 

 Assistanse til deler av befolkningen 

B 3 

4.D.1 Svikt i veg-
systemet 

B 4  Etablere fast samarbeid med eiere av skogsbilveger mm. 

 Oppgradering av stikkrenner. 

B 2 

4.E.1 Svikt i leve-
ranse fra IKOMM  

 

C 3 

 Enhetsvise ROS for å avklare behov og løsning ang. back-up  

 Redundant linje (to linjer inn) 

B 3 

4.E.2 Svikt i  
telefoni og data 

C 2  Redundant linje (to linjer inn) C 2 
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Hendelse Dagens 
situa-
sjon 

Tiltak m/ an-
befalte 
tiltak 

4.E.3 Linjebrudd 
lokasjon helseinsti-
tusjon. 

C 3  Beredskap hos Gausdal kommune. 

 Beredskap hos Eidsiva 

 Driftsavtale med Eidsiva. 

 Leverandørens overvåking av endeutstyr og linjer 

 Redundant linje (to linjer inn) 

 Overgang til moderne nettverksteknologi (IP/VPN) 

 Papirutskrifter av pasientopplysninger og medisinlister. 

 Tjenesteyting fra annen lokasjon. 

B 3 

5.A.2 Korrupsjon 
og irregulært sam-
arbeid i egen orga-
nisasjon 

B 3  Gode internkontrollrutiner  

 Ledelsen har generell fokus på problemstillingen. 

 Kultur for å varsle ved mistanke om korrupsjon 

A 2 

5.B.1 Skoleskyting E 1  Avklaring av varslingsplikt kontra taushetsplikt 

 Helsepersonell sjekker ut om psykisk ustabile har tilgang på 
våpen. 

 Holdningsskapende tiltak overfor skytterlagene. 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse i virksomhetene (skoler og bar-
nehager). 

 Tilsyn med at skole og barnehager utarbeider ROS for "sko-
leskyting" 

E 1 

5.B.2 Vold i nære 
relasjoner og sek-
suelle overgrep 
mot barn 

C 3  Gjennomføre mer detaljerte analyser. 

 Gjensidig varsling og samarbeid - offentlige instanser. 

 Avklaringer av varslingsplikt kontra taushetsplikt. 

C 2 

5.B.3 Vold og trus-
ler mot enkeltper-
soner og virksom-
heter. 

 

C 3 

 Gjensidig varsling og samarbeid - offentlige instanser. 

 Godt samarbeid mellom nødetater og kommune. 

 Kontorer utformes med "rømningsveg" 

 Mulighet for varsling ved problemer. 

 Opplæring av ansatte for å håndtere truende situasjoner. 

 
B 3 

5.C.1 Terrorhand-
ling 

 

E 1 

 Gjensidig varsling og samarbeid - offentlige instanser. 

 God integrering. 

 
E 1 

5.C.2 Radikalise-
ring 

 

D 2 

 Gode samarbeidsarenaer for skole, helse, politi og evt. 
andre. 

 Økt fokus på godt læringsmiljø i Gausdals-skolene. 

 Gjennomføre mer detaljerte analyser. 

 
C 1 
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Øvelser og opplæring 

For å kunne håndtere en uønsket hendelse på en god måte er det avgjørende å ha en velfungerende or-

ganisasjon. De ulike deler av organisasjonen må være godt kjent med sine arbeidsoppgaver, og de må 

være godt trent i bruk av ulike arbeidsverktøy. Det kommer stadig nye hjelpemidler og verktøy, som med-

fører behov for både opplæring og endring i måten å arbeide på. Som eksempler kan nevnes CIM, UMS 

befolkningsvarsling, satellitt-telefoner og nødnett. 

Kriser og uønska hendelser opptrer heldigvis sjelden, men dette medfører at ingen får «gratis trening» i 

sitt daglige arbeid. Det er derfor et stort behov for jevnlig opplæring og øvelser av ulike slag. Forskriften 

angir minimumskrav til øvingsaktivitet. For å få en vel fungerende kriseorganisasjon må det øves hyppige-

re en det som angis i forskriften. 

Vi mener at små og hyppige øvings/opplæringsaktiviteter, vil gi godt resultat. Med visse mellomrom må 

det likevel gjennomføres mere omfattende øvelser, f.eks. table top. Fullskala øvelser er mere ressurskre-

vende å gjennomføre, men de gir en helt annen mulighet til å øve hele organisasjonen og kanskje aller 

viktigst – samhandling med andre.  

Samarbeid med frivillige organisasjoner 

For å løse kriser og uønska hendelser på en best mulig måte må kommunen ha et godt samarbeid også 

med frivillige lag og organisasjoner. Her finnes mye kompetanse og ressurser på svært ulike områder. For 

at disse ressursene skal kunne utnyttes på en best mulig måte, må de først og fremst være kjent for 

kommunen, og deretter må samhandling øves. Dette vil også være en del av den pådriverrollen som 

kommunene er pålagt etter forskriftens § 1. I Gausdal mener vi å ha relativt god oversikt over lag og orga-

nisasjoner, og det er et godt samarbeid mellom kommunen og flere organisasjoner. Særlig vil vi trekke 

fram samarbeidet med Røde Kors og Norske kvinners sanitetsforening, men det er langt fler organisasjo-

ner som kan benyttes aktivt i beredskapssammenheng. 
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6. Hvordan kan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer påvirke hverandre? 

For at befolkningen skal oppleve trygghet og sikkerhet, må samfunnet opprettholde visse ytelser 

- kritiske samfunnsfunksjoner. I «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» 

er det utarbeidet følgende forslag til oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner for kommunalt 

nivå: 

1. Forsyning av mat og medisiner 

2. Ivaretagelse av behov for husly og varme 

3. Forsyning av energi 

4. Forsyning av drivstoff 

5. Tilgang til elektronisk kommunikasjon 

6. Avløpshåndtering og forsyning av vann 

7. Framkommelighet for personer og gods 

8. Oppfølging av særlig sårbare grupper 

9. Nødvendige helse og omsorgstjenester 

10. Nød- og redningstjeneste 

11. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 

 

Vi mener denne oversikten også er dekkende for Gausdal kommune. 

Vårt samfunn omfatter mange ulike systemer som i økende grad blir tettere sammenvevd. Svikt i 

ett system vil gi konsekvenser for andre systemer.  

Figur 6 viser at ulike hendelser har forskjellig potensiale til å gi «følgehendelser». Vi ser at særlig 

naturhendelser som flom og skred kan gi andre og nye hendelser, som for eksempel strømbrudd, 

brudd i vannledning, sykdomsutbrudd, brudd i vegsystemer mm. Manglende framkommelighet 

kan i sin tur medføre uønskede hendelser relatert til manglede helseomsorg. Videre ser vi at 

flomskred ødelegger veg og kraftlinjer. Manglende kraftforsyning vil fort medføre bortfall av tele-

fon og dataforbindelse. Kommunikasjonsproblemene vil ytterligere forverre situasjonen. Fra de 

senere års flomhendelser har vi også erfaring som underbygger dette. Smittsomme sykdommer 

og dyresykdommer har i liten grad potensiale til å initiere slike følgehendelser. 

På samme måte som ulike hendelser skaper «følgehendelser», vil de også i varierende grad på-

virke samfunnets evne og mulighet til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Disse sam-

menhengene er vist i figur nr. 11. Størst potensiale har naturhendelser og hendelser med svikt el-

forsyning eller telekom. Sabotasje er også lagt inn med potensiale til å utfordre alle de kritiske 

samfunnsfunksjonene. Man kan vanskelig tenke seg en enkelt sabotasjehandling som truer alle 

de kritiske samfunnsfunksjonene, men det er her ment at ulike terrorhandlinger kan true ulike 

funksjoner. Vi ser at også at hendelser innen kapittelet «svikt i infrastruktur» også har potensiale 

til å påvirke kritiske samfunnsfunksjoner – men i noe mer varierende grad enn «klima- og natur-

hendelser». 
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Figur 10 på neste side viser sammenhengen mellom de kritiske samfunnsfunksjonene. Vi ser at 

svikt i energiforsyning, svikt i elektronisk kommunikasjon, drivstoff-forsyning og framkommelig-

het er funksjoner som kan medføre svikt i flere andre viktige samfunnsfunksjoner. Videre kan det 

leses ut av figuren at «helserelaterte funksjoner», dvs. forsyning av mat og medisiner, oppfølging 

av særlig utsatte grupper samt helse- og omsorgstjenester påvirkes i vesentlig grad av svikt i de 

andre samfunnsfunksjonene. 
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1. Forsyning av mat og medisiner          X X   

2. Ivaretakelse av behov for husly og 
varme. 

  X     X X   

3. Forsyning av energi  X  X X X  X X X X 

4. Forsyning av drivstoff X     X X X X X  

5. Tilgang til elektronisk kommunikasjon X  X   X  X X X X 

6. Forsyning av vann og avløpshåndte-
ring 

       X X   

7. Framkommelighet for personer og 
gods 

X   X  X  X X X  

8. Oppfølging av særlig sårbare grup-
per 

        X   

9. Nødvendig helse- og omsorgstje-
nester 

X       X   X 

10. Nød- og redningstjeneste        X X  X 

11. Kommunens kriseledelse og krise-
håndtering 

X X      X X   

Figur 10 Oversikt over gjensidig avhengighet mellom kritiske samfunnsfunksjoner. 
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6.1. Behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

I denne sammenheng benyttes begrepet evakuering i bred forstand, dvs. alle situasjoner der inn-

byggere frivillig eller med tvang må forlate sine hjem, arbeidsplasser e.l., grunnet en uønsket 

hendelse, eller en forhøyet risiko. Evakuering kan også gjennomføres som forebyggende tiltak 

ved forhøyet risiko, f. eks fare for snøskred. 

De fleste typer hendelser har potensiale til å utløse behov for evakuering. Behovet for evakue-

ring kan dermed spenne fra en udramatisk situasjon for et fåtall personer, til store hendelser 

med mange mennesker og store traumer. Ved f.eks. en sykehjemsbrann, vil det være store 

pleiebehov i tillegg til den ordinære evakueringen. 

Kommunen har Skeikampen Resort som førstevalg for EPS, og har derigjennom tilgang til hotell-

fasiliteter og utleiehytter i Skei-området. 

Ved de fleste hendelser vil det derfor være behov for transport, men det gir gode fasiliteter for å 

drifte både evakuerte-senter og pårørendesenter. Det kan i tillegg trekkes veksler på hotellenes 

ulike funksjoner og fasiliteter. 

Ved alle typer hendelser er det et stort informasjonsbehov. Spesielt er det behov for å varsle 

/informere dem som er eller kan bli direkte berørt. 

Gausdal kommune har befolkningsvarsling fra UMS. Dette gir mulighet for å varsle hele kommu-

nen, et geografisk begrensa område eller definerte grupper. Varslingen kan være enveis (ren ori-

entering) eller toveis (mottaker responderer på varselet). Kommunens varslingssystem er be-

grenset til å varsle eier/beboer av en eiendom (også hytter), men det finnes systemer på marke-

det som også varsler alle som OPPHOLDER seg innenfor et gitt område. 

 

Kilde: UMSaltert.no 

Både hjemmesider, sosiale media og UMS-varsling er elektroniske systemer, og er derfor avheng-

ig av et fungerende tele- og datanett. Ved bortfall av tele og data, må man ty til andre metoder 

for varsling, som f.eks. radio, oppslag av plakater, dør – til dør mm. Flere av disse metodene kan 

være fornuftig å benytte, også ved fungerende varslingssystemer. 
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01.A Smittsomme sykdommer X       X X   X X 

01.B Husdyrsykdom        X X   X  

01.C Stråling X     X  X    X X 

02.A Flom X X X X X X X X X X  X X 

02.B Skred X X X X X X X X X X  X X 

03.A Ulykker   X    X     X X 

03.B Brann og  
Eksplosjon 

  X    X X    X X 

04.A Vann-forsyning      X  X X X  X  

04.B Avløp og   
Avfall 

     X  X X   X  

04.C Svikt i  
Energiforsyning 

X X X X X X  X X X X X X 

04.D Samferdsel X   X  X X X X X X X X 

04.E Telecom X X X X X X  X X X X X X 

05.A Økonomisk kriminalitet              

05.B Volds-kriminalitet              

05.C Sabotasje X X X X X X X X X X X X X 

Figur 11 Uønskede hendelser i forhold til Kritiske samfunnsfunksjoner, evakuering og befolkningsvarsling. 



44 

 

7. Risikohåndtering – prosjektgruppens forslag til mål, strategier og 

tiltak i plan for oppfølging 

Handlingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap 

Det må utarbeides en handlingsplan for oppfølging av tiltakene som er avdekket i kommu-

nens helhetlige ROS. Planen skal inneholde prioritering av tiltak, økonomi og ansvar.  

I tillegg til de tiltak som framkommer ved vurdering av de ulike scenarier, må følgende for-

hold tas med i handlingsplanen: 

 Hyppige og varierte øvingsaktiviteter, jfr. kap 5  

 Opprettholde og videreutvikle det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner. 

 Arbeide for økt fokus og forståelse for samfunnssikkerhet og beredskap i hele Gaus-

dalssamfunnet. 

For at handlingsplanen skal være et godt verktøy for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i kommunen, må den stadig holdes oppdatert, og tiltakene som angis i planen må 

spilles inn i de årlige budsjettprosessene. 

Prosjektgruppen anbefaler derfor at handlingsplanen utformes som et vedlegg til den kom-

munale beredskapsplanen. Dette vil sikre hyppigere rullering av beredskapsplanen (kravet er 

årlig rullering og oppdatering) - og sikre bedre politisk forankring av og større bevissthet 

rundt arbeidet med beredskap i kommunen. 

Kommunal beredskapsplan 

Nåværende plan trenger en oppdatering. Dette bør iverksettes i 2016. 

Mål og visjon for samfunnssikkerhet og beredskap oppdateres ved revisjon av kommunens 

beredskapsplan. 

 Ved revisjon anbefaler prosjektgruppa at Beredskapsrådet trekkes aktivt med i arbei-

det, slik at de kan gi innspill på forbedringspunkter. 

 Videreutvikle og forbedre beredskapsplaner rettet mot konkrete hendelser. 

Trafikksikkerhetsplanen 

Nåværende plan trenger en oppdatering. Rullering av planen er iverksatt.. Oppdatert trafikk-

sikkerhetsplan kan gi grunnlag for å søke midler fra tilskuddsordningen for lokale trafikksik-

kerhetstiltak. 

Primærmålet med trafikksikkerhetsplanen er sikkerhet ved skoleveger. 

 Behov for gang/sykkelveger 

 Særlig trafikkfarlige områder. 
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Plan for helse og sosial beredskap.  

Utarbeidelse av planen er iverksatt. 

 Gjennomgang av lovmessige krav, og dokumentere at kravene oppfylles. 

Kommuneplanens arealdel  

Rullering av planen er iverksatt. 

må ha fokus på følgende områder: 

 Identifisere områder med naturfare og andre fareområder og avsette disse som hen-

synssoner i kommuneplankartet. 

 Sette krav om V/A-plan til nye reguleringsplaner, som også utreder håndtering av 

overflatevann. 

 Behovet for, eller evt. konsekvenser ved manglende brannvannforsyning vurderes 

gjennom konsekvensutredning for nye utbyggingsområder. 

 

Interkommunalt samarbeid 

Prosjektgruppa anbefaler at arbeidet med videreutvikling av interkommunalt samarbeid in-

nen samfunnssikkerhet og beredskap fortsettes. Etter vår vurdering vil det være gevinster å 

hente både i planleggingsfasen, og i håndteringen av konkrete hendelser, men særlig kan det 

oppnås store fordeler med hensyn til å opprettholde kommunens tjenestetilbud, og å gjen-

oppta tjenesten dersom den er satt ut av drift. Ved å kunne trekke veksler på ressurser i na-

bokommunene, vil man kunne redusere de negative konsekvensene av prioriteringer og 

omdisponeringer som er nevnt over.   
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