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Innledning
Hå kommune startet opp arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til lov om
kommunal beredskapsplikt § 14. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
Det er et krav i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt at den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen skal omfatte hele kommunes ansvarsområde både administrativt og geografisk.
Det stilles krav om at risiko- og sårbarhetsanalysen skal gi et så komplett risikobilde som mulig, og at
den ikke skal begrenses til de ansvarsområder som er tillagt kommunen gjennom øvrig lovgivning.
Utgangspunktet for de helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysene er de uønskede hendelser som
gjennom sektor analyser, og andre risiko- og sårbarhetsanalyser, viser seg å ha potensial eller
karakter til å involvere kommunens ledelse eller andre sektorer. Innenfor hvert tjenesteområde har
flere medarbeidere fra administrasjonen deltatt i arbeidet. Deltakerne er valgt ut på bakgrunn av
erfaring, kompetanse og ansvarsområde i tett samarbeid med kommunalsjefene for tjenesteområde.
Kommunal beredskapsplikt
Brann

Helse og sosialsaker

Tekniske saker og næring

Opplæring og kultur

Hver sektor har foretatt en vurdering av 1) hvilke uønskede hendelser som kan komme til å skje, 2)
sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe, 3) sårbarheten ved systemer som påvirker
sannsynligheten og konsekvensene, 4) hvilke konsekvenser hendelsen eventuelt vil få og 5)
usikkerheten knyttet til vurderingene, det vil si hvor god kunnskap vi har om fenomenene som
vurderes. I utarbeidelsene av risiko og sårbarhetsanalyser på sektornivå ble det valgt å starte
arbeidsprosessen med medarbeidere fra kommunens egen organisasjon, for deretter å invitere
eksterne aktører til andre del av prosessen. Resultatet fra arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser
på sektornivå er samlet i en egen rapport om «Risiko- og sårbarhetsanalyser på sektornivå pr 2016».
For kommunens virksomhet skal den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen omfatte alle
virksomhetsområder og alle typer hendelser, også på tvers av sektorene. Det er viktig å være bevist
at den rapporten i utgangspunktet kun omhandler de hendelsene som antas å kunne påføre
samfunnet størst konsekvenser dersom de inntreffer. Hendelsene som beskrives er overordnete. Det
vil si at de kan omfatte flere underordnede hendelser med ulik risiko. I analysen er det hovedsakelig
valgt å benytte resultatet fra de underordnede hendelsene med størst risiko i beskrivelsen av den
overordnede. Dette medfører at risikoen som beskrives er den alvorligste for hver enkelt hendelse,
mens det bakenforliggende risikobilde vil være mer nyansert.
Presentasjonen av den antatte risikoen er ikke en beskrivelse av om enkelte aktiviteter er farlige eller
ufarlige å gjennomføre. Kategoriseringene av hendelsene, og måten disse presenteres på, er en
illustrasjon av hvilke hendelser som antas å innebære størst risiko, og som Hå kommune derfor bør
prioritere å redusere risikoen til i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette innebærer
at de hendelsene som presenteres som «røde» i analysen bør prioriteres høyt, mens «grønne»
hendelser anbefales å prioriteres laves.
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Det er ikke mulig å oppnå et detaljert og nyansert risikobilde i en enkeltstående analyse. For mange
av hendelsene er det helt nødvendig å gjennomføre ytterligere analyser for å kunne få en grundigere
forståelse av den risikoen som foreligger. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen som
presenteres i denne rapporten er ikke en avslutning, men en del av det kontinuerlige arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap.

Formål
Kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap er lovfestet gjennom lov om kommunal
beredskapsplikt av 25. juni 2010. Krav om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fremgår av lovens §
14 som lyder
«kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen,
vurderer sannsynlighet for disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal konkretiseres i en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse»
En risiko- og sårbarhetsanalyse er et godt redskap for å etablere og forenkle en overordnet
risikoforståelse for Hå kommune. Formålet med arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap er å
bidra til å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn gjennom en systematisk vurdering av risiko. Dette
gir en effektiv risikohåndtering, hvor målrettede tiltak kan bli iverksatt for kontinuerlig å redusere
risikoen rettet mot uønskede hendelser som kan ramme og utfordrer lokalsamfunnet.

Gjennomføring
På samme måte som sektoranalysene startet utarbeidelsen av den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysene med medarbeidere fra kommunens egen organisasjon, for deretter å invitere
eksterne aktører til å gi innspill på den helhetlige analysen.
I etterkant av den kommuneinterne delen av prosessen ble kommunene som grenser til Hå samt
eksterne aktører invitert til å gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalysen. Det ble også sendt ut
invitasjon til Beredskapsrådet for en egen samling. I forkant av møte ble rapporten «Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse for Hå kommune 2017» sendt ut. Rapporten ble gjennomgått i møtet og
diskutert for kvalitetssikring og supplement. Noen endringer ble foretatt og alle merknader
dokumentert. Det er resultatet av dette arbeidet som danner grunnlag for det risikobildet som
presenteres i rapporten.
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Begrepsbruk
Nedenfor vises det hvordan samfunnsverdi med tilhørende konsekvenstyper, samt inndeling i
konsekvenskategorier, sannsynlighetskategorier, angivelse av usikkerhet og styrbarhet vurderes.

Sannsynlighetskategorier
Nedenfor er det gitt et eksempel på sannsynlighetskategorier. Målet med å etablere
sannsynlighetskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre for å få en spredning
i risiko- og sårbarhetsbildet som igjen kan gi underlag for prioriteringer.
Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2–10 %

Høy

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

B

1 gang i løpet av 100 til 1 000 år

0,1–1 %

Lav

A

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år

< 0,1 %

Svært lav

En sannsynlighet på 0,1 % høres lavt ut og kan være vanskelig å forholde seg til. Hvis alle kommuner
var like, tilsvarer det over 40 % sannsynlighet for at hendelsen vil inntreffe i en av landets over 400
kommuner. Det blir i snitt en hendelse hvert 2.–3. år på landsbasis. Dersom en alvorlig tankbilulykke
vurderes å inntreffe hvert 100. år for en gjennomsnittskommune, så vil dette bety at en slik hendelse
vil kunne inntreffe fire ganger i løpet av ett år på landsbasis. En må da vurdere om dette høres
fornuftig ut når en angir sannsynligheten for en bestemt hendelse i en kommune.

Samfunnsverdier og konsekvenstyper
Konsekvenskategorier
Nedenfor er det angitt konsekvenskategorier for de ulike konsekvenstypene. Målet med å etablere
konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder
alvorlighetsgrad slik at det kan gi underlag for prioritering. Det er ikke hensikten å sammenligne
mellom konsekvenstyper eller verdier. Vi skal altså ikke veie liv og helse opp mot natur og miljø.
Kategoriene er tallfestet fra 1–5 der 5 er det mest alvorlige.
Kategori Forklaring
5

Svært store

4

Store

3

Middels

2

Små

1

Svært små
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Inndeling i konsekvenskategorier, både antall kategorier og tilhørende verdier, må tilpasses hver
enkelt kommune blant annet basert på kommunens størrelse. Dette betyr at en kommune med få
innbyggere kan ha en helt annen verdi på mest alvorlige konsekvenskategori enn tilsvarende kategori
for en stor kommune.

Liv og helse
Kategori

Dødsfall

Kategori

Skader og sykdom

5

>10

5

>100

4

6-10

4

20-100

3

3-5

3

6-20

2

1-2

2

3-5

1

Ingen

1

1-2

Stabilitet – Manglende dekning av grunnleggende behov
Befolkningen mangler mat, drikkevann, varme og medisiner som følge av hendelsen.
Konsekvenskategoriene 1–5 kan angis som en kombinasjon av antall personer berørt av hendelsen og
varighet:
Antall berørte
Varighet

< 50 personer

> 7 dager

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Kategori 5

2-7 dager

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

1-2 dager

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

< 1 dag

Kategori 1

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 2

50-200 personer 200-1 000 personer > 1 000 personer

Stabilitet – Forstyrrelser i dagliglivet
Befolkningen får ikke kommunisert via ordinære kanaler, kommer seg ikke på jobb eller skole,
mangler tilgang på offentlige tjenester, infrastrukturer og varer.
Konsekvenskategoriene 1-5 kan angis som en kombinasjon av antall berørte personer og varighet:
Antall berørte
Varighet

< 50 personer

> 7 dager

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Kategori 5

2-7 dager

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

1-2 dager

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

< 1 dag

Kategori 1

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 2

50-200 personer 200-1 000 personer > 1 000 personer
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Natur og miljø – Skade på naturmiljø
Konsekvenskategorier 1-5 for skade på naturmiljø kan angis som en kombinasjon av geografisk
utbredelse og varighet på skade. Utbredelse kan angis som et område i km2 eller som lengde, for
eksempel km kystlinje.
Antall berørte
Varighet

< 3 km²/km

3-30 km²/km

30-300 km²/km

> 300 km²/km

> 10 år

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

3-10 år

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Natur og miljø – Skade på kulturmiljø
Tap og/eller permanent forringelse av kulturmiljø/kulturminner kan angis ut fra
fredningsstatus/verneverdi og graden av ødeleggelse:
Fredningsstatus/verneverdi
Grad av ødeleggelse

Verneverdige
kulturminner

Verneverdige
kulturmiljø

Fredete
kulturminner

Fredet
kulturmiljø

Omfattende ødeleggelse

2

3

4

5

Begrenset ødeleggelse

1

2

3

4

Noen definisjoner fra Riksantikvaren:

Fredet kulturminne
Et fredet kulturminne er et kulturminne som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares
for ettertiden. Et fredet kulturminne er automatisk fredet eller vedtaksfredet. En fredning er den
strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene.
Lovene som benyttes i dag ved fredning av kulturminner, er kulturminneloven og svalbardmiljøloven.

Verneverdig kulturminne
Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en
kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. De mest verneverdige kulturminnene
er av nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner
kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike
kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven. En annen måte å markere at et kulturminne er
verneverdig på, er listeføring. Eksempler på slike lister er Byantikvaren i Oslos Gule liste,
Riksantikvarens fartøyliste og listen over bevaringsverdige norske kirker.

Kulturmiljø
Et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Også
naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø.
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Materielle verdier
Direkte kostnader som følge av hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom,
håndtering og normalisering.
Kategori

Økonomisk tap

5

> 5 mrd. Kroner

4

2-5 mrd. kroner

3

0,5-2 mrd. kroner

2

10-500 mill. kroner

1

< 100 mill. kroner

Risikoreduserende tiltak
En viktig del av risiko- og sårbarhetsanalyser er å identifisere risikoreduserende tiltak for hver
uønsket hendelse. Disse vil enten være forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller skade
reduserende (konsekvensreduserende). I den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen vil tiltakene
gjerne omfatte forslag om gjennomføring av temaspesifikke analyser på et underordnet nivå. Slike
spesifikke analyser vil være nødvendige for å oppnå en mer detaljert forståelse av risikoen, og for å
redusere den usikkerheten som er knyttet til den helhetlige risikovurderingen. For eksempel ble det i
forbindelse med hendelsen brann i verneverdige kulturmiljø og fredete kulturminner avdekket et
behov for at brannvesenet sammen med kulturavdeling gjennomfører mer detaljerte og fagspesifikke
risikovurderinger av sårbare kulturmiljø og kulturminner i Hå kommune.
Der det har vært mulig å finne konkrete tiltak er det foreslått konkrete tiltak som bør vurderes
iverksatt. For eksempel vil Hå kommune i samråd med Mattilsynet utpeke sted for nedgraving eller
brenning dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresykdommer. Som oppfølging av risiko- og
sårbarhetsanalysen vil det bli gjennomført nærmere vurderinger av risikoreduserende tiltak for hver
enkelt hendelse. For noen av hendelsene vil kommunes handlingsrom til å håndtere risikoen alene
være begrenset. Dette vil særlig gjelde muligheten til å gjennomføre sannsynlighetsreduserende
tiltak knyttet til enkelte naturhendelser og tilsiktede handlinger. Mange tiltak vil også kreve et
omfattende samarbeid med nasjonale myndigheter og eksterne aktører som kommunen ikke har
direkte påvirkningsmulighet ovenfor.
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Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens
Det er benyttet en risikomatrise for å vise sammenhengen mellom de ulike vurderte hendelsene, og
for å synliggjør det helhetlige risikobilde som oppleves for samfunnet. En risikomatrise deles normalt
inn i tre kategorier risiko; en kategori der risikoen blir vurdert som høy, en kategori der risikoen blir
vurdert som middels og en kategori der risikoen blir vurdert som lav. Disse kategoriene er i
risikomatrisen for denne risiko- og sårbarhetsanalysen fargelagt som rød for høy risiko, gul for
middels, og grønn for lav risiko. Plasseringen av de uønskede hendelsene i risikomatrisen bestemmes
av produktet av verdien for sannsynlighet multiplisert med verdien for konsekvens, som tidligere
redegjort for.
Svært store
konsekvenser

5

10

15

20

25

Store
konsekvenser

4

8

12

16

20

Middels
konsekvenser

3

6

9

12

15

Små
konsekvenser

2

4

6

8

10

Svært små
konsekvenser

1

2

3

4

5

Svært lav
sannsynlighet

Lav
sannsynlighet

Middels
sannsynlighet

Høy
sannsynlighet

Svært høy
sannsynlighet

Risikomatrisens fargekoder viser hva som beskrives som «uakseptabel», «tolerabel» og «akseptabel»
risiko. En hendelse i «rød sone» innebærer at det må vurderes å gjennomføre tiltak for å forebygge
risiko og/eller sette i gang beredskapstiltak for å kunne redusere et potensielt skadeomfang, i «gul
sone» bør det vurderes å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig etter en kostnyttevurdering. Risikoreduserende tiltak kan også gjennomføres i «grønn sone» dersom det er
hensiktsmessig og ønskelig.
Nivå

Forklaring
Sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå er så høy, og
konsekvensene ved at den oppstår er så store, at det må vurderes å
Uakseptabel risiko
gjennomføre forebyggende tiltak og/eller beredskapstiltak for å
redusere sannsynligheten og/eller konsekvensen.
Tolerabel risiko

Tiltak bør vurderes for å redusere risikoen så mye som mulig, basert på
en kost-nyttevurdering.

Akseptabel risiko

Risikoen er fra et samfunnssikkerhetsperspektiv ivaretatt av ordinære
rutiner, ved tilsyn, lover og forskrifter. Ytterligere risikoreduserende
tiltak kan gjennomføres dersom det er ønskelig ut fra økonomiske og
praktiske vurderinger.
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Hendelser
Utgangspunktet for de helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysene er uønskede hendelser som
gjennom sektoranalyser, og andre risiko- og sårbarhetsanalyser viser seg å ha potensial eller karakter
til å involvere kommunens ledelse eller andre sektorer.
Arbeidsgruppene for risiko- og sårbarhetsanalysene på sektornivå har til sammen identifisert 89 ulike
uønskede hendelser og vurdert disse i forhold til årsaker, sannsynlighet, konsekvens, risiko og tiltak.
Ved en gjennomgang og sortering av hendelsene har det vist seg at flere av disse har betydelig
overlapp i tematikk. Hendelser som overlapper hverandre har derfor blitt slått sammen, og resultatet
er at den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter 24 overordnete uønskede hendelser.
Når det er overordnete hendelser som omfattes av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen,
innebærer dette at det er de alvorligste og mest omfattende hendelsene som vurderes. De
overordnete hendelsene som beskrives i analysen har det til felles at de vil kunne få svært store
konsekvenser, og derfor utfordre samfunns kapasitet til å håndtere disse på en tilfredsstillende måte.
I det følgende kapittelet presenteres de 24 uønskede hendelsene som er analysert. Vurdering av
risiko knyttet til de ulike hendelsene bygger hovedsakelig på en tverrfaglig tilnærming fordi
hendelsene er sammensatte og går på tvers av sektor og ansvarsområder.
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Naturhendelser

Type Kategori

Uønskede hendelser

Ekstremvær

1. Ekstremvær (nedbør, vind)(T6, H13, O6, B34)

Flom

2. Flom/overvann (B30, H13, O6, T6, T8, T9, T10)

Skred
3. Epidemi (H2, H9, H15)
Epidemi

4. Pandemi (H1, H9, H15)
5. Smittsom dyresykdom (T7, H9)

Skogbrann

6. Skogbrann/utmarksbrann (B26)

Jordskjelv
Veg

7. Trafikkulykker (B17, H5, O4, T12)

Bane

8. Jernbaneulykker (B10, B18, H5, T11)

Luftfart

9. Luftfartsulykker (B6, B7, H5)

Sjø

10. Skipsfartsulykker (B4, H5, B28)

Store ulykker

Næringsvirksomhet 11. Industriulykke (B5, B8, B24, B25, B33, H6, T13)
Offshore

12. Forurensing/oljeutslipp (B1, T3)

Atomulykker

13. Atomulykke/radioaktivt nedfall (H6)
14. Brann i bygninger og anlegg (B2, B3, B27)

Brann

15. Brann i offentlige bygninger og anlegg (B9, B11, B16, B21, B31, B32, H4, O6)
16. Brann i verneverdige kulturmiljø og fredete kulturminner (B14)

Eksplosjon
17. Uønsket hendelse under store arrangementer (B15, H12)
18. Forurenset drikkevann (T2,T17, T18,T19, T20, T23, H6)
Annet

19. Langvarig bortfall av drikkevann (T1, T4, T24, T26, T29, T30, H16)
20. Langvarig bortfall av strøm (T1, T5, T30, H16)

Tilsiktede
hendelser

21. Langvarig bortfall av Telecom/IKT (H14)
Terrorisme
Kriminell handling

22. Terror/sabotasje (B12, H8, T1, T14, T28 )
23. Pågående livstruende vold (B13, H3, H10, O2, O5)
24. Kriminelle handlinger utført av ansatte (H7, O1)

Digitale rom
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Naturhendelser
Naturhendelser forekommer på grunn av korte- eller langvarige variasjoner i naturen slik som for
eksempel ekstremvær. Det er anerkjent at klimaendringer og global oppvarming har økt
sannsynligheten for at naturhendelser oppstår. Det er en enighet om at naturhendelser vil skje oftere
og bli mer ekstreme i fremtiden enn det som fremgår av historien.
Senest i august 2014 var deler av Vigrestad sentrum utsatt for betydelige skader som følge av
naturhendelser. Det var meldt kraftig nedbør. I stedet kom det et mye ekstremregn. På det mest
intense fikk deler av Hå kommune 73 millimeter nedbør i løpet av en time. I all hovedsak kom regnet
fra kl. 03.00 til 09.00. I løpet av de seks timene ble det målt 185 millimeter som den høyeste
registrerte nedbørsmengde i området.
Resultatet var blant annet at småbekker ble til elver på avveie, med ca. 20 kubikkmeter vann i
sekundet. Elvene dannet nye løp, fosset på tvers av tidligere leier, gjennom sentrum og over sine
bredder på områder hvor en aldri hadde tenkt at slikt kunne skje. Sentrum måtte stenges, og i en
periode var det overhengende fare for at vannet skulle grave vekk asfalten på Riksvei 44.
Slike hendelser må i fremtiden påregnes å inntreffe hyppigere og med større intensitet enn tidligere
antatt.
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Ekstremvær
Ekstremvær omfatter i hovedsak nedbør og vind. Ekstreme værhendelser opptrer oftest i desember
og januar og det er Vestlandet og Nord-Norge som er mest utsatt. De neste hundre årene må vi
påregne at temperaturen vil stige mellom 2 til 5 grader. Menneskeskapte klimaendringer vil påvirke
en rekke fysiske forhold som temperatur; nedbør, vind og vannstand. Det forventes at det vil bli
varmere og våtere i fremtiden, med større sannsynlighet for ekstremvær i form av nedbør og vind.

Nedbør
Nedbøren i Norge har økt og er beregnet å øke ytterligere dersom klimaendringene fortsetter som
forventet. Nedbøren vil også bli mer intens. Det er grunn til å forvente seg flere dager med nedbør og
hyppigere «ekstremnedbør». I desember 2012 opplevde Hå utfordringer på grunn av uvanlig store
snø mengder. Hå er i tillegg værutsatt i form av sterk vind, og snøen kan bygge seg opp i store fenner.

Vind
Sterk vind kan skape store skader og kan ødelegge viktig infrastruktur som strømtilførsel,
Telecom/IKT, jernbane og veinett. Nødetatene kan ha problemer med å komme seg fram. Langs
kysten vil sterk vind skape uvanlig høye bølger og det vil være dårlig sikt og skape redusert
framkommelighet. Vind fra sørøst og nordvest langs kysten er mest vanlig i Rogaland. Den sterke
vinden kommer oftest fra disse retningene.
Nr.
1

Hendelse
Ekstremnedbør (regn, snø, hagl) (T6, H13, O6)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

3

3

5

2

3

2

10

15

15

25

10

15

10

Vurdering
Det er svært høy sannsynlighet for ekstremvær, og det vil kunne få middels til store konsekvenser for liv
og helse, stabilitet, og natur og miljø. Risikoen er særlig høy i forhold til forstyrrelser i dagliglivet, men
også for skader og sykdom, og langsiktige skader på kulturmiljø.
Tiltak
 Gjennomføre mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde knyttet til
arealplanlegging.
 Opprettholde tidlig varsling av ekstremvær, slik at tilfredsstillende beredskap kan etableres.
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Flom/overvann
Det er forventet at antall dager med mye nedbør vil øke. Generelt sett ventes det at størrelsen på
regnflommer vil øke, mens smeltevannsflommer vil avta på sikt.
Det vil bli mer nedbør og hyppigere tilfeller av styrtregn og derfor hyppigere og større flommer i små
vassdrag. Dette gjelder for hele landet, og de siste års flomskader i små vassdrag syns å bekrefte
denne utviklingen. Slike hyppige tilfeller av ekstremnedbør vil kunne føre til økte skader som følger
av overvannsflommer, og ytterligere utfordringer med overvannshåndtering. Urbanisering med
fortetting av bebyggelse, store asfalterte flater og infrastruktur vil øke faren for opphoping av vann i
utsatte områder.
Ogna har topografien som bidrar til at det har vært flere tilfeller av flom. Ognaelva er særlig utsatt.
NVE har laget et flomsonekart for Ognaelva. Kartet viser hvilke områder som vil ligge under vann i en
flomsituasjon og sier noe om hvor ofte dette vil skje.
Vigrestad er et område med forhøyet risiko for overvann som må vurderes særskilt. Etter flommen i
2014 har Hå kommune iverksatt flere risikoreduserende tiltak med hensyn til overvann, men
ytterligere tiltak må vurderes.
Nr.
2

Hendelse
Flom/overvann (B30, H13, O6, T6, T8, T9, T10)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2-10 %

Høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

3

3

5

2

4

2

8

12

12

20

8

16

8

Vurdering
Tilfeller av flom og overvann er høyst sannsynlig, og vil kunne få svært store konsekvenser for stabilitet i
dagliglivet og store skader for kulturmiljø. Det kan være middels konsekvenser når det gjelder skade og
sykdom, mens det kan være mindre skader for naturmiljø og materielle verdier.
Tiltak
 Identifisere og vurdere risikoområder som kan rammes av flom eller overvann.
 Gjennomføre en mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde knyttet til
arealplanlegging.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende flomsikring og overvannstiltak
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Epidemi
En epidemi er et utbrudd av en mikroorganisme som sprer seg rask mellom mennesker over et gitt
tidsrom, fordi befolkningen helt eller delvis mangler motstandsdyktighet mot sykdommen. Det kan
være smittsomme sykdommer som influensa, tuberkulose og legionella.
Etter årtusenskiftet har vi hatt to større epidemiske utbrudd i Rogaland. Det var utbruddet av
legionella i Stavanger 2001, og Svineinfluensa i 2009. Tuberkulose er også farlig, selv om antallet
smittede er lavt i Norge, ble det i 2015 påvist smittsom tuberkulose hos en barnehageansatt i Hå.
De fleste tilfeller vil kunne håndteres på ordinær måte, men dersom omfanget blir for stort for
eksempel ved større utbrudd i skoler, barnehager eller helseinstitusjoner kan det bli en
beredskapssituasjon.
Nr.
3

Hendelse
Epidemi (kommunal virksomhet, barnehage, skole, helseinstitusjon) (H2, H9, H15)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

4

1

1

1

1

1

10

20

5

5

5

5

5

Vurdering
Det er svært høy sannsynlighet for en epidemi, og det vil kunne få store konsekvenser for liv og helse, og i
ytterste konsekvens for tjenesteproduksjon dersom kommunal virksomhet blir rammet. Det vil være
svært små konsekvenser for stabilitet, natur og miljø, og materielle verdier.
Tiltak
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende tiltak, herunder beredskapstiltak knyttet til
generelt smittevern og spesifikke sykdomsutbrudd.
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Pandemi
En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. Pandemier oppstår med
varierende mellomrom, og kan få omfattende skadevirkninger helsemessig og økonomisk.
I løpet av de siste hundre årene har det vært flere alvorlige pandemier: «Spanskesyken» (1918-1920),
«Asiasyken» (1957-58), «Hongkongsyken» (1968-1970) og «Svineinfluensa» (2009-2010). I 2009 ble
store deler av verden rammet av svineinfluensapandemi, men for de fleste artet influensaen seg som
en mild sykdom. Det ble registrert 32 dødsfall på grunn av smitten i Norge. Håndteringen involverte
hele helse-Norge og deler av samfunnet da det ble satt i gang massevaksinasjon av befolkningen.
Pandemisk influensa vil kunne medføre et stort antall alvorlig syke eller døde. Antallet syke og døde
vil variere med influensaviruset det er snakk om. Sannsynligheten er altså basert på tilfeller med
særlig aggressive virus som gir adskillelig større mulighet for dødsfall og alvorlig sykelighet.
Konsekvensene av et aggressivt virus vil trolig være mindre i moderne tid enn konsekvensen av et
tilsvarende virus på begynnelsen av forrige århundre, blant annen på grunn av et bedre helsevesen,
bedre hygieniske forhold og generelt bedre helse i befolkningen.
En omfattende influensapandemi vil innebære en stor belastning for helsevesenet, og vil kunne
ramme kommunens tjenesteproduksjon dersom sykefraværet blir omfattende. Et slik høyt fravær vil
kunne føre til at viktige samfunnsfunksjoner svekkes eller i verste fall bryter sammen. Det vil igjen
redusere helsevesenet evne til å håndtere pandemien.
Nr.
4

Hendelse
Pandemi (H1, H9, H15, T7)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2-10 %

Høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

5

5

1

4

1

1

1

20

20

4

16

4

4

4

Vurdering
En pandemi er vurdert som høyst sannsynlig, og vil kunne få svært store konsekvenser for liv og helse
og store konsekvenser for stabilitet i dagliglivet. Konsekvensene for natur og miljø samt materielle
verdier er små. Risikoen er svært høy for liv og helse og stor for tjenesteproduksjon (stabilitet).
Tiltak
 Gjennomføre en mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde, sammen med
relevante aktører.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende tiltak, herunder beredskapstiltak
knyttet til generelt smittevern og spesifikke sykdomsutbrudd.
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Smittsomme dyresykdommer
Norge har ikke hatt store utbrudd av de mest smittsomme dyresykdommene. Dersom slik smitte
kommer til landet kan den spre seg og gjøre dyr og i noen tilfeller mennesker alvorlig syk (for
eksempel munn- og klovsyke og blåtunge). Et utbrudd av slike dyresykdommer kan i følge Mattilsynet
innebære svært store konsekvenser for både produsenter, styresmakter, industrien og befolkningen.
Hå er den største husdyrkommunen i Norge. Omtrent halvparten av arealet i kommunen er benyttet
til jordbruk. Hovedvekten i jordbruket ligger på husdyrbruk med grasdyrking. Det er liten avstand
mellom gårdene i kommunen. Det gjør at smittefaren er særlig stor dersom det skulle komme et
utbrudd av de mest fryktede dyresykdommene. Ved utbrudd av de mest alvorlige og smittsomme
dyresykdommene vil Mattilsynet etablere soner og pålegge restriksjoner på trafikk og flytting av dyr
og folk. I dyrehold med bekreftet eller mistanke om sykdom, vil et mulig tiltak bli å avlive dyrene.
Selv om Mattilsynet har ansvaret for håndtering av dyresykdommer, spiller kommunen en stor rolle
både når det gjelder forebyggende arbeid og krisehåndtering. Siden et utbrudd vil få store
samfunnsmessige konsekvenser, er det viktig at kommunen forbereder seg på innføring de vil stå
ovenfor i planverket og i beredskapen ellers. Alle kommuner som har en stor del av produksjonsdyr
skal dessuten ha definerte områder for eventuell nedgraving av dyr eller brenning, jf. forskrift om
håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresykdommer.
Nr.
5

Hendelse
Smittsomme dyresykdommer (T7, H9)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

1

3

1

2

1

1

4

5

15

5

10

5

5

20

Vurdering
Smittsomme dyresykdommer er vurdert som svært sannsynlige, og vil få svært store konsekvenser
for materiell verdier og store konsekvenser for liv og helse i form av sykdom. Det vil vær små
forstyrrelser i dagliglivet. For øvrig vil det være svært små konsekvenser.
Tiltak
 Gjennomføre en mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde, sammen med
Mattilsynet og Fylkesmannen.
 I samråd med Mattilsynet skal kommunen utpeke sted for nedgraving eller brenning dyrekadaver
ved utbrudd av smittsomme dyresykdommer.
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Skogbrann/utmarksbrann
Skog- og utmarksbranner (f.eks. lyngbrann) er en viktig økologisk faktor. Skog- og utmarksbranner
skal unngås. Et skogs- og utmarksbranntilløp tilløp kan utvikle seg til en stor brann og bli en
katastrofe. Små branner skal slokkes før de blir store. Erfaringer fra skog- og utmarksbranner viser
viktigheten av å respondere rask og med større ressurser. Dette tilsier en større ressursbruk i en tidlig
fase enn brannens alvorlighetsgrad normalt tilsier. Etterslokkingsarbeid må også vært organisert og
gjennomført på en slik måte at brannen ikke blir gitt anledning til å blusse opp igjen dagen etterpå.
De typiske tilfellene av skog- og utmarksbrann finner vi i ungskog av furu som vokser på grunnlendt
mark i hellende terreng. Skog- og utmarksbrann er en mobil brann som forflytter seg. Det kan særlig
skape farlige situasjoner der det ligger bebyggelse tett oppimot skog- og utmarksområder. Deler av
det første boligfeltet i Stokkalandsmarka ligger tett opp mot Haugstadskogen, men det er mindre
skogsområder i tilknytning til fritidsboliger i kommunen (Ognatun, Holmane Homse, Refsnes, Rabali).
Større skog- og utmarksbranner inntreffer vanligvis under lange tørkeperioder med sterk vind. I slike
perioder vil skogbranner også lett kunne bre seg i alle typer skog og utmark også i områder med
dypere jordsmonn. Kunnskap om skog- og utmarksforholdene, de klimatiske forhold og skog- og
utmarksbrannens naturlige utvikling gjør hovedgrunnlaget for en god skog- og
utmarksbrannberedskap og en effektiv slokkingsinnsats.
Skogbranner angår allmennheten. Brannen er spektakulær og får ofte stor oppmerksomhet.
Nr.
6

Hendelse
Skogbrann/utmarksbrann (B26)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

1

3

1

3

3

1

1

5

15

5

15

15

5

5

Vurdering
Skog- og utmarksbrann er vurdert som svært sannsynlig, og vil kunne få middels konsekvenser for liv
og helse i form av sykdom og skade, forstyrrelser i dagliglivet og langtidsskader på naturmiljø. Svært
små konsekvenser for dekking grunnleggende behov, kulturmiljø og materielle verdier.
Tiltak
 Overordnet strategi for slokking av skog- og utmarksbranner, og forbud mot all bruk av åpen ild
gjennom hele året i Haugstadskogen bør opprettholdes.
 Hå kommune bør i større grad vurdere å inngå forpliktende avtaler med nabokommuner og ha
en struktur på plass for å kunne håndtere større hendelser.
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Store ulykker
«Store ulykker» er i denne sammenheng benyttet til å beskriver hendelser med potensielt store
konsekvenser for liv og helse, stabilitet, natur og miljø, og materielle verdier. Dette omfatter flere
forskjellige kategorier ulykker.
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Trafikkulykker
Årlig omkommer mer enn 120 mennesker i vegtrafikkulykker i Norge, men antall drepte både i
storulykker og enkeltulykker er synkende.
Nedgangen i antall trafikkdrepte kan forklares med både bedre veger, bedre biler og bedre
trafikanter. I tillegg har den medisinske utviklingen ført til at legene redder langt flere liv og mer
effektiv alarmsentraler og ambulanseordninger sørger for at skadde får raskere behandling.
En trafikkulykke med personskade har høye samfunnsmessige kostnader. Behandling på sykehus,
oppfølging fra den kommunale helsetjenesten, tap av framtidig inntekt, trygdeutbetalinger og
konsekvenser for pårørende er noen av samfunnskonsekvensene.
De fleste av dødsulykkene i vegtrafikken har kun én drept. Et ulykkesenario med storulykkepotensial
i vegtrafikken, er trafikkulykker der flere personbiler eller større biler (buss, lastebil) er involvert.
Storulykker defineres som hendelser med minst fem omkomne.
Møteulykker, utforkjøringer og påkjørsler av gående eller syklende står for de fleste dødsulykkene og
tiltak mot disse ulykkestypene prioriteres, jf. kommunens investeringer og Trafikksikringsplan.
Nr.
7

Hendelse
Trafikkulykker (B17, H5, O4, T12)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

3

1

2

1

1

2

15

15

5

10

5

5

10

Vurdering
Det er vurdert som meget sannsynlig at en alvorlig trafikkulykke vil kunne inntreffe, med middels
konsekvenser for liv og helse, og små konsekvenser for stabilitet i dagliglivet og materielle verdier.
Risikoen knyttet til liv og helse er høy.
Tiltak
 Gjennomføre vurderinger i forbindelse med planlegging og opprettholde arbeid med
trafikksikring
 Oppfordre relevante aktører til å oppgradere eksisterende infrastruktur, jf. Trafikksikringsplan
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende beredskapstiltak.
 Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom.

21

Jernbaneulykker
Det har vært flere togulykker med dødsfall i Norge. I Åsta- ulykken i år 2000 kolliderte to tog. Like
etter brøt det ut brann i togene og nitten mennesker omkom i ulykken.
Jærbanen er jernbanestrekningen mellom Stavanger og Egersund og er en del av Sørlandsbanen.
Store deler av Jærbanen går over det flate kystlandskapet i Hå kommune og er innom stasjonsbyene
Nærbø, Varhaug, Vigrestad, Brusand, Ogna og Sirevåg. Strekningen har fire jernbanetunneler.
Varden på strekningen mellom Brusand og Ogna, og Sirevåg, Kroka og Vatnamot på strekningen
mellom Sirevåg og Hellvik.
Trafikken består av lokaltog, regiontog og godstog. Passasjertog opereres av NSB og godstrafikken av
Cargo Net. Lokaltogene går hver time fra Stavanger til Egersund, hver halvtime til Nærbø.
Sikkerhetsnivået i jernbanetransport er i utgangspunktet høyt. Tunneler regnes som like sikre som
tilsvarende åpne strekninger, men har et særlig katastrofepotensiale ved brann på grunn av sterk
konsentrasjon av farlige røykgasser og manglende rømmingsmuligheter for passasjerer.
Utfra en samlet risikovurdering prioriteres tiltak for å forebygge ulykker gjennom generelt
sikringsarbeid for å forebygge utglidninger og erosjonsskader, samt ta høyde for klimaendringer, jf.
hendelsene knyttet til ekstremvære og flom.
Nr.
8

Hendelse
Jernbaneulykke (B10, B18, H5)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2-10 %

Høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

4

1

5

1

1

2

12

16

4

20

4

4

8

Vurdering
Det er høy grad av sannsynlighet for at en alvorlig jernbaneulykke kan skje, med midles store
konsekvenser for liv og helse, og svært store konsekvenser for forstyrrelser i dagliglivet. Det vil være
svært små konsekvenser for natur og miljø, og små konsekvenser for materielle verdier.
Tiltak
 Gjennomføre vurderinger i forbindelse med planlegging i sammen med jernbaneverket.
 I forbindelse med sikring mot flom/ekstremvære bør konsekvensene for jernbanen vurderes.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende beredskapstiltak

22

Luftfartsulykker
Stavanger lufthavn, Sola er den tredje største flyplassen i landet og er en stamlufthavn med
internasjonal trafikk. Hå kommune ligger i innflygingen til lufthavnen. Lufthavnen er også knyttet til
de regionale rutene i kortbanenettet og helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen. I tillegg er det en
mikroflyplass, Høyland flystripe.
Det har ikke vært storulykker med fly eller helikopter i Hå, men i april 2016 var det en ulykke med et
helikopter på Høyland flystripe. Det var to personer i helikopteret som ikke ble skadd. I 2011
krasjlandet et mikrofly ved Motlandsmarka på Nærbø. Uhellet oppstod under landing. Flyveren ble
ikke skadet.
Flyulykker skjer ofte i forbindelse med avgang eller landing i nærområdet til flyplasser.
Nr.
9

Hendelse
Luftfartsulykker (B6, B7, H5)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

5

5

1

3

1

1

2

15

15

3

9

3

3

6

Vurdering
Med utgangspunkt i antall ulykker nasjonalt, er det vurdert som middels sannsynlig at det kan skje en
alvorlig ulykke med fly eller helikopter i Hå. En transportulykke i luftfarten vil kunne få svært store
konsekvenser for liv og helse, og midles store konsekvenser for stabilitet i dagliglivet.
Tiltak
 Sikre samarbeid med andre aktører for å håndtere større hendelser innenfor luftfart
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende beredskapstiltak
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Skipsfartsulykker
Sirevåg havn er en av landets fiskerihavner. Sirevåg er nær fiskerirutene i den sørlig Nordsjøen og har
kort avstand til kontinentet, Storbritannia og Østersjøen. Havnen benyttes også til distribusjon og
mottak av gjødsel i bulk til landbruksnæringen fra Hardanger til og med Agder.
Det har vært flere tilfeller av alvorlige ulykker der mange har mistet livet eller blitt skadet langs
norske kysten. Den vanligste ulykkestypen for skip i norske farvann er grunnstøting, etterfulgt av
kollisjon, brann og kontaktskader. En vanlig følgeskade av ulykker til sjøs er utslipp av miljøskadelige
stoffer. Transport av petroleumsprodukter langs kysten er forventet å øke i årene som kommer.
Denne transporten representerer en miljørisiko for hav- og kystområder som Jærstrendene, jf.
nasjonalt risikobilde.
I de senere årene er det gjort et arbeid for å forbedre farledsmerkingen og det er iverksatt losplikt. I
tillegg er oljevernberedskapen blitt betydelig styrket langs kysten.
Nr.

Hendelse

10

Skipsfartsulykker (B4, H5)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2-10 %

Høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

5

4

1

1

4

2

1

20

16

4

4

16

8

4

Vurdering
Det er høy grad av sannsynlighet for at skipsfartsulykker kan skje, og det vil få stor til svært store
konsekvenser for liv og helse, og for naturmiljø. Middels store konsekvenser for kulturmiljø.
Konsekvenser for stabilitet i dagliglivet og materielle verdier vil være små.
Tiltak
 Gjennomføre risikovurdering av farledene rundt Sirevåg havn sammen med relevante aktører.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksiterende beredskapstiltak

24

Industriulykker
Hå kommune har mange små- og mellomstore industribedrifter. Denne typen virksomhet medfører
betydelig verdiskaping, men den kan være forbundet med en viss risiko for omgivelsene. I dag er
denne risikoen i særlig grad knyttet til transport, lagring og bruk av gasser, kjemikalier og brennbare
materialer i produksjonen. Om lag 300 norske virksomheter er regulert av Storulykkeforskriften.
Dette er i stor grad virksomheter innenfor prosessindustri, kjemisk industri, tankanlegg og
eksplosivlagre. I Hå er det én bedrift som er omfattet av Storulykkeforskriften. I tillegg er det knyttet
risiko til næringsområde på Bjorhaugsletta, Kviamarka, Grødaland og Stokkalandsmarka.
Tross i flere storulykkevirksomheter i Rogaland, er det andre industrivirksomheter som har hatt
større ulykker i Rogaland de siste årene. På virksomheten til Malm Orstad i Klepp ble 6 alvorlig skadd
i en eksplosjon i 2011. Det har vært flere storbranner i regionen de siste årene; Norsk mettallretur i
Mekjarvik i mai 2012, Westco sitt avfallsanlegg sommeren 2012, og Norsk Gjenvinning på Forus i
2013, alle uten personskade.
Når det gjennomføres risikovurderinger av næringsområder eller geografiske områder kan ikke bare
de ulike risikoene vurderes separat. Det samlede risikobilde i område, sammensatt av risikoen for de
ulike virksomhetene og omgivelsene, må også vurderes. En samlokalisering av ulike typer
virksomheter som forsterker hverandres risiko, kan samlet sett gi et svært alvorlig risikobilde som
ikke nødvendigvis er like synlig dersom bare de enkelte virksomhetene vurderes.
Nr.

Hendelse

11

Industriulykker (B24, B25, B33, H6, T13)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

4

3

3

3

1

2

9

12

9

9

9

3

6

Vurdering
En industriulykke er vurdert som middels sannsynlig. En slik ulykke vil kunne gi middels konsekvenser
for liv og helse, stabilitet og naturmiljø. Små konsekvenser for materielle verdier og svært små for
kulturmiljø.
Tiltak
 Gjennomføre mer detaljert og brannfaglig vurdering av hendelsens risikobilde, herunder en
samlet risikovurdering av spesifikke nærings- og industriområder.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende beredskapstiltak.
25

Forurensing/oljeutslipp
Akutt forurensing defineres som ikke planlagt forurensing med et betydelig omfang som inntrer
plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til. Miljøkonsekvensene av akutt forurensing vil avhenge av
hva slags utslipp det er snakk om, utslippsmengder og hvor utslippet skjerr. Et utslipp av
petroleumsprodukter vil kunne ha svært stor innvirkning på dyre- og planteliv langs kysten og
Jærstrendene. Kostnadene ved opprenskning er også svært store.
Produksjon og transport av store mengder olje og gass på sjøen utenfor Rogaland gjør at faren for
ulykker i forbindelse med denne aktiviteten er større her enn ellers i landet.
Fra 1970 og frem mot år 2000 har det været flere skipsulykker med store akutte oljeutslipp i
Rogaland. Ett av de større utslippene var i 2000 da Green Ålesund grunnstøtte og havarerte ved
Haugesund, og 160 tonn bunkersolje lakk ut i havet. 350 tonn bunkersolje ble losset ut av vraket. 9
km strandlinje ble tilgriset.
Av og til inntreffer også offshoreulykker som medfører store akutte utslipp. Foruten Bravoutblåsningen i 1977 har det på norsk sokkel vært ett utslipp på over 1 000 tonn olje. Dette inntraff i
2007 på Statfjord A i Nordsjøen, da 3 700 tonn olje lakk ut i forbindelse med lasting.
Hå kommune er medlemskommune av interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Sør-Rogaland
(IUA Sør-Rogaland). Utvalget drifter utstyrsdepoter og ivaretar nødvendig kompetanse innen oljevern
og øvrig forurensing hos medlemskommunene.
Nr.

Hendelse

12

Forurensing/Oljeutslipp (B1, T3)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

1

2

1

1

3

4

2

4

8

4

4

12

16

8

Vurdering
Et oljeutslipp i Hå kommune er svært sannsynlig, og vil kunne gi store konsekvenser for kulturmiljø og
middels store konsekvenser for naturmiljø. Konsekvensene for liv og helse, stabilitet og materielle
verdier er svært små til små konsekvenser.
Tiltak
 Fortsette samarbeidet med IUA Sør-Rogaland og opprettholde øvelser på oljevernberedskap.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende beredskapstiltak.
26

Atomulykker/radioaktivt nedfall
Noen sentrale hendelser preger vår oppfatning og forståelse av risiko knyttet til atomulykker. Three
Mile Island ulykken i USA i 1979 viste at lite sannsynlige atomulykker kan inntreffe. Tsjernobylulykken
i tidligere Sovjetunionen i 1986 viste at konsekvensene kan bli svært omfattende, og at vesentlig
større områder kan bli berørt.
Norge er i stor grad omgitt av land hvor det foregår ulike former for nukleær aktivitet.
Kjernekraftverk finnes blant annet i Sverige, Finland, Ukraina, Storbritannia, Belgia, Tyskland,
Frankrike og Russland. Gjenvinningsanlegg for brukt reaktorbrensel finnes i Storbritannia, Frankrike
og Russland. Anlegg for lagring av brukt brensel som kan utgjøre en fare for Norge finnes først og
fremst på Kolahalvøya i Russland.
Norge grenser til farvann med relativt stor trafikk av reaktordrevne fartøy, og Norge mottar
regelmessig besøk av slike fartøy. En ulykke med disse fartøyene i eller like utenfor norsk havn, vil
under gitte forhold ha alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i nærområdene. Transport av
radioaktivt avfall langs norskekysten utgjør også en potensiell trussel.
Av hendelser som kan få konsekvenser for Hå er ulykker i gjenvinningsanleggene i Dounreay og
Sellafield i Storbritannia, fordi den dominerende vindretningen er mot Norge, er det sannsynlig at
Rogaland og Hå kan bli rammet av en ulykke der. Ulykker knyttet til reaktordrevne fartøy og/eller
transport av radioaktivt avfall langs kysten kan også utgjøre en trussel for Hå.
Nr.

Hendelse

13

Atomulykker/radioaktivt nedfall (H6)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

B

1 gang i løpet av 100 til 1 000 år

0,1–1 %

Lav

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

4

4

3

5

1

1

4

8

8

6

10

2

2

Vurdering
Atomulykker/radioaktivt nedfall er vurdert som lite sannsynlig, men vil kunne få meget store
konsekvenser for naturmiljø, og store konsekvenser for liv og helse og stabilitet i dagliglivet.
Konsekvensene for materielle verdier er små.
Tiltak
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende beredskapstiltak

27

Brann i bygninger og anlegg
Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer hvert år i brann i Norge. I 2016 ble det i Hå
kommune registrert 17 bygningsbranner, hvor av 9 i boliger. I 2016 omkom 40 personer i brann i
Norge, ingen i Hå. De fleste av disse omkom i privat bolig. Antall døde i 2016 er blant de laveste siden
registreringen startet, og viderefører en trend med relativt lavt antall omkomne siden 2010.
DSB har definert «stor branner» som branner der det omkommer flere enn fire personer.
Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt.
Tall fra DSB viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70
år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av
befolkningen. Andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer og mange av disse vil ikke fullt ut
være i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.
Hå brannvesen har gjennomført risikovurderinger for å identifisere brannområder. Lokalisering av
ressurser for brannbekjempelse er foretatt for å optimalisere brannbekjempelsesevne i utsatte
områder. Fremtidig boligbygging vil hovedsakelig skje i form av fortetting i stasjonsbyene og videre
utbygging av Stokkalandsmarka. Objektene med størst risiko for storbrann er blokkbebyggelse,
leilighetskomplekser og områder med sterk fortetting i eksisterende boligfelt.
Nr.

Hendelse

14

Brann i bygninger og anlegg (B2, B3, B27)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

2

1

3

1

1

1

15

10

5

15

5

5

5

Vurdering
En storbrann er svært sannsynlig, og vil kunne medføre små til middels konsekvenser for liv og helse og
middels konsekvenser for forstyrrelser i dagliglivet. Konsekvensene for natur og miljø og materielle
verdier er svært små.
Tiltak
 Gjennomføre kartlegging av utsatte grupper, og vurdere ulike tiltak opp mot disse.
 Videreføre eksisterende beredskap og brannforebyggende arbeid rettet mot brannsmitteområder og
objekter med et særlig storbrannpotensiale.

28

Brann i offentlige bygg og anlegg
Hå kommune har mange offentlige bygg og anlegg hvor det samler seg mye folk. Det kan være
idrettshaller, kjøpesenter, samfunnshus, skoler og barnehager. Det er ingen hoteller i Hå, og få
overnattingssteder. Det finnes et konferansesenter i Sirevåg og to store leirsteder. Det er flere
omsorgsboliger, institusjoner og sykehjem i kommunen. Det er i tillegg er det fengsel og asylmottak.
Flere av disse bygningene huser særskilte risikogrupper med hensyn til brann. Særskilte risikogrupper
inkluderer blant annet eldre med behov for assistanse og personer med redusert boevne. Asylsøkere
i asylmottak, arbeidsinnvandrere med begrenset norskkunnskap og sikkerhetskultur, og andre som i
liten grad kan kommunisere på et skandinavisk språk eller engelsk, er også innbefattet i betegnelsen
særskilt risikogruppe.
Det finnes i tillegg flere store bygg og anlegg hvor det tidvis samles mange mennesker, og hvor
bygningene i noen tilfeller brukes til andre formål de ikke er tiltenkt. For eksempel kan idrettshaller
brukes til konserter og andre arrangement som messer ol.
Hå brannvesen har gjennomført risikovurderinger for å identifisere særskilte brannområder blant
offentlige bygg og anlegg. Objektene med størst risiko for storbrann er asylmottak, fengsel,
omsorgsboliger og institusjoner samt overnattingssteder.
Nr.

Hendelse

15

Brann i offentlige bygg og anlegg (B9, B11, B16, B21, B31, B32, H4, O6)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

3

1

2

1

1

2

15

15

5

10

5

5

10

Vurdering
En storbrann i offentlige bygg og anlegg er svært sannsynlig, og vil kunne medføre middels konsekvenser
for liv og helse og små konsekvenser for forstyrrelse i daglig livet og materielle verdier. Konsekvensene
for natur og miljø er svært små.
Tiltak
 Videreføre eksisterende tiltak og brannforebyggende arbeid rettet mot særskilte brannobjekt og
tilsyn av disse.

29

Brann i verneverdig kulturmiljø og fredete kulturminner
Hå kommune har et område med relativt tett verneverdig trehusbebyggelse i Nærbøgata. En brann i
slik bebyggelse har et stort potensiale til hurtig spredning, og kan medføre tap av miljømessige og
historisk verdier. Oppstår det brann i eldre tett trehusbebyggelse, er risikoen stor for brannspredning
til flere bygninger og utvikling til en ødeleggende storbrann.
Det er en rekke andre kulturminner i Hå, både fredete og andre bevaringsverdige. Hå gamle
prestegård, Obrestad fyr og havn er blant de fremste kulturminnene i kommunen. Kulturminnene er
ivaretatt av flere ulike offentlige og private aktører. For å kunne sikre at disse bevares på en forsvarlig
måte er det nødvendig å identifisere og vurdere hvert objekt.
Hå brannvesen har bare delvis gjennomført risikovurderinger for å identifisere brannområder blant
verneverdige kulturmiljø og fredete kulturminner. Hå gamle prestegård, Grødalandstunet og
Jærmuséet er identifisert som viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg (C-Objekter). Objektene
med størst risiko for storbrann er Nærbøgata og Åna kretsfengsel.
Det er behov for at brannvesenet sammen med kulturavdeling gjennomfører mer detaljerte og
fagspesifikke risikovurderinger av sårbare kulturmiljø og kulturminner.
Nr.

Hendelse

16

Brann i verneverdig kulturmiljø og fredete kulturminner (B14)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

3

1

3

1

5

1

9

9

3

9

3

15

3

Vurdering
En brann i verneverdig kulturmiljø og fredete kulturminner er middels sannsynlig, og vil kunne føre til
svært store konsekvenser for kulturmiljø og middelskonsekvenser for liv og helse, og forstyrrelser i
dagliglivet. Konsekvensene for grunnleggende behov, naturmiljø og materielle verdier er svært små.
Tiltak
 Gjennomføre mer detaljerte og fagspesifikke risikovurderinger av sårbare kulturmiljø og
kulturminner.
 Videreføre eksisterende beredskap og brannforebyggende arbeid rettet mot kulturmiljø og fredete
kulturminner

30

Arrangementsulykker
Hå kommune er hvert år vertskap for arrangementer innen kultur og idrett som samler et stort antall
besøkende. Eksempler på slike arrangementer kan være konserter, billøp, messer, speiderleir og
idrettsarrangementer. Sommeren 2015 ble «The Tall Ship Races» arrangert for første gang i Sirevåg
og samlet mange mennesker på et avgrenset arrangementsområde i Sirevåg havn. Det forventes at
det vil samle seg mange mennesker i forbindelse med arrangementene «Sommertoget 2017» og
«The Tall Ship Races 2018».
Store arrangementer stiller strenge sikkerhetskrav til arrangørene. Internasjonalt har det vært en
rekke store og alvorlige ulykker forekomment under arrangementer de senere årene. I Hå kommune
omkom en 16-åring under et gatebilløp på Motorfestivalen på Nærbø i 2006.
DSB har utarbeidet en veileder om sikkerhet ved store arrangementer som skal bidra til å forebygge
ulykker der store menneskemengder er samlet. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med
Politidirektoratet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Direktorat for byggekvalitet og
Vegdirektoratet. I tillegg har Norsk Rockforbundt deltatt i arbeidet.
Nr.

Hendelse

17

Arrangementsulykker (B15, H12)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

3

1

1

1

1

1

12

12

3

3

3

3

3

Vurdering
En arrangements ulykke er middels sannsynlig og vil kunne føre til middels konsekvenser for live og helse,
og svært små konsekvenser for stabilitet, natur og miljø, og materielle verdier.

Tiltak
 Ta initiativ til tverrfaglig samarbeid for å sikre at større arrangementer risiko vurderes og
gjennomføres i henhold til nasjonal veileder.
 Kulturavdelingen utarbeider mer detaljerte og fagspesifikke risiko- og sårbarhetsanalyser for større
arrangementer i kommunens regi.
 Videreføre eksisterende arbeid rettet mot utlån av kommunalgrunn til arrangementer.

31

Forurenset drikkevann
Forurensing av drikkevann er et stort problem på verdens basis, med en rekke forskjellige
forurensningskilder slik som skadelige mikroorganismer eller farlige stoffer. Dette kan medføre både
lettere og alvorlige sykdommer, avhengig av type og mengde forurensing. I Norge er det
gjennomgående god kvalitet på drikkevann, på grunn av at vannkildene i stor grad er sikre, og at det
stilles strenge krav til vannbehandling.
IVAR er ansvarlig leverandør av drikkevann til kommunen, mens Hå kommune har ansvar for
distribusjon av drikkevannet til innbyggerne gjennom sitt ledningsnett. Det har ikke forekommet
forurensing av vannforsyning i Hå kommune i nyere tid.
Mattilsynets gjennomgang av vannforsyningen i desember 2016 tilsier at det har et høyt
sikkerhetsnivå, og at forurensing i ett punkt av vannforsyningen vil få begrensede konsekvenser
grunnet dagens vannbehandlingssystem. Hå kommune har hovedsakelig et to-forsyningssystem med
unntak av Brusali og Vatnamot. Vannforsyningsnettet i Hå gir muligheter til omruting av
vannforsyning, og dette kan brukes for å redusere konsekvensene av en forurensing.
Nr.

Hendelse

18

Forurenset drikkevann (T2,T17, T18,T19, T20, T23, H6)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2-10 %

Høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

4

4

3

1

1

1

8

16

16

12

4

4

4

Vurdering
Forurenset drikkevann er vurdert som høy grad av sannsynlighet, og vil kunne gi middels til store
konsekvenser for liv og helse, og stabilitet i dagliglivet. Konsekvensene for natur og miljø, og
materielle verdier er svært små.
Tiltak
 Videreføre detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde(ROS-analyser for vann)
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksiterende tiltak.

32

Langvarig bortfall av drikkevann
Langvarig bortfall av drikkevann kan oppstå ved lengre tids manglende nedbør, ledningsbrudd,
strømutfall eller på grunn av forurensing.
Hå får drikkevann fra IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn som ligger i Gjesdal kommune like sør
for Ålgård. Vannverket har i dag en kapasitet til å levere 2500 liter i sekundet. Råvannskildene er to
innsjøer. Stølsvatn i Bjerkreim kommune og Storavatn i Gjesdal kommune. I 2003 ble hovedinntaket
flyttet til Stølsvatn, som ligger lengre oppe i nedbørsfeltet. For å øke kapasiteten ble også Storavatn
koblet inn som råvannskilde i 2008.
Innsjøen Langevatn er i dag reservekilde. Hagavatn, som ligger i Hå kommune, er den andre
reservekilden. Oltedal vannverk inngår i IVAR sitt overordnede beredskapssystem som
krisevannforsyning. IVAR kan ta ut produsert vann til krisevannforsyning med tankbil i situasjoner der
slik forsyning trer i kraft. I tillegg har IVAR en avtale med Tine meieri om å hente vann fra deres
grunnvannskilde. IVAR har vanntanker til bruk i en krisesituasjon som skal dekke behovet for
krisevann til en bydel eller en kommune på 10 til 12 000 innbyggere. Noen av kommunene i regionen
har egne vanntanker. Sammen er det ikke tilstrekkelig antall vanntanker til å dekke behovet dersom
det blir utfall av drikkevann i hele regionen. Åna fengsel vassverk er et statlig alternativ
vannforsyning for fengselet.
Nr.

Hendelse

19

Langvarig bortfall av drikkevann (T1, T4, T24, T26, T29, T30, H16)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

1

1

5

5

1

1

1

5

5

15

15

5

5

5

Vurdering
Langvarig bortfall av drikkevann er vurdert som middels sannsynlig og konsekvensene for stabilitet i
for av dekking av grunnleggende behov og forstyrrelser i dagliglivet er svært store. Konsekvensene
for liv og helse, natur og miljø, og materielle verdier er svært små.
Tiltak
 Videreføre detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde(ROS-analyser for vann)
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksiterende tiltak.

33

Langvarig bortfall av strøm
Forsyningssikkerhet har fått større oppmerksomhet fordi samfunnets og den enkeltes avhengighet av
strøm har økt, og forventes å øke ytterligere.
Lyse Energi leverer strøm til de fleste av eierkommunene, men Hå kommune har sitt eget
distribusjonsselskap Jæren Everk. De siste årene har det vært få store strømbrudd i Hå. Det mest
omfattende var 7. juni 2002, hvor strømmen var borte i fire timer i nesten hele Sør-Rogaland.
Langvarige strømbrudd som berører hoveddelen av Hå forekommer sjelden, men utfall av mindre
områder er noe mer vanlig. Det må påregnes at strømbrudd kan skje ved ising på master, sterk vind,
flom, skogbrann, lynnedslag, gravearbeid, rotvelt og teknisk svikt.
Hå sykeheim og sykehjemmene Klokkarhagen og Vinkelbygget, samt deler av rådhuset har tilgang på
aggregat for å sikre nødstrøm. For hjemmeboende eldre og syke kan langvarig bortfall av strøm få
konsekvenser på grunn av avhengighet av alarmer og tekniske hjelpemidler som er drevet av strøm.
Selv om andre former for kritisk infrastruktur som regel har nødstrøms- eller generatorforsyning kan
det også oppstå utfall ved langvarig strømbrudd. For eksempel vil deler av mobilnettet kunne bli
utilgjengelig etter et strømbrudd av en viss varighet. For industrien kan selv korte strømbrudd føre til
full stans i produksjonen med fare for betydelige økonomiske tap. De beredskapsmessige
problemstillingene knyttet til helt eller delvis bortfall av strøm kan være svikt i vannforsyning.
Nr.

Hendelse

20

Langvarig bortfall av strøm (T1, T5, T30, H16)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

2

5

5

1

1

1

6

6

15

15

3

3

3

Vurdering
Langvarig bortfall av strøm er middels sannsynlig og vil kunne medføre svært store konsekvenser for
dekking av grunnleggende behov og forstyrrelse i dagliglivet. Det vil være små konsekvenser for liv og
helse, og svært små konsekvenser for natur og miljø, og materielle verdier.
Tiltak
 Videreføre detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde sammen med Jæren Everk.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende tiltak, herunder nødstrømsforsyning for
kritisk tjenesteproduksjon.

34

Langvarig bortfall av Telecom/IKT
Tjenesteutviklingen på nett har vært formidabel siden årtusenskiftet, og de aller fleste virksomheter
og privatpersoner er avhengige av internett i sitt daglige virke. Sammenbrudd i kritisk IKTinfrastruktur kan få en rekke følgehendelser med til dels alvorlige konsekvenser for kommunens
tjenesteproduksjon og til sist innbyggerne. Viktige informasjonskanaler til publikum kan bli borte,
koordinasjon av redningsinnsatsen fra nødetatene kan bli utfordrende, og andre tjenester kan også
bli veldig redusert ved svikt i infrastrukturen.
Svikt i IKT-infrastruktur og systemer kan blant annet forekomme ved maskinvarefeil, programvarefeil,
bortfall av strøm, kabelbrudd, solstorm, brann, vannlekkasjer og atmosfæriske forstyrrelser. For
kommunene kan langvarig bortfall av Telecom/IKT-infrastruktur være kritisk for å holde i gang
tjenesteproduksjon og overordnede funksjoner som arkiv, økonomistyring og informasjon.
Det er flere følgehendelser som kan få konsekvenser for liv og helse. Manglede mulighet til å varsle
nødetatene på nødnumrene ved akutte hendelser, ikke mulighet til å rekvirere ambulanse på vanlig
måte, mangelfull kommunikasjon og koordinering mellom nødetatene fordi Nødnettet bare fungere
lokalt, samt redusert effektivitet og utsatt pasientbehandling inne helse- og omsorgssektoren.
Bortfall av Telecom/IKT kan dermed føre til dødsfall og skader på grunn av forsinket redningsinnsats
fra brannvesenet og politi, og planlagte behandlinger kan bli utsatt på grunn av redusert effektivitet
og mulige feil behandlinger som følge av manglende pasientinformasjon (kjernejournaler, epikriser
og laboratoriesvar) som ligger på offentlige nett.
Nr.

Hendelse

21

Langvarig bortfall av Telecom/IKT (H14)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2-10 %

Høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

2

1

1

1

1

1

8

8

1

1

1

1

1

Vurdering
Det er høy grad av sannsynlighet langvarig bortfall av Telecom/IKT. Avhengig av omfang og varighet vil et
slikt bortfall kunne få middels store konsekvenser for liv og helse, og svært små konsekvenser for
stabilitet, natur og miljø, og materielle verdier.
Tiltak
 Gjennomføre en mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde for Hå sjukeheim
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende tiltak, herunder nødstrømsforsyning til
utsatt kommunal infrastruktur.
35

Tilsiktede hendelser
I følger Norsk Standard 5830 er en «tilsiktede uønsket handling» en hendelse som forårsakes av en
aktør som handler med hensikt. Aktørens hensikt kan være å skape frykt, påføre ødeleggelser eller å
fremme egne interesser.
På bakgrunn av utviklingen i trusselbildet har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeidet en årlig
trusselvurdering som er formidlet til relevante departement og etater. I februar 2006 ble
trusselvurderingen oppdatert. Når det gjelder trusselen fra ikke-statlige aktører, er det særlig to
forhold som potensielt kan få store konsekvenser. Det ene er hvorvidt Den islamske stat i Irak og
Levanten (ISIL) og eventuelt andre terrorgrupper vil klare å gjennomføre terroraksjoner i vestlige
land. PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner
mot Norge i løpet av året som kommer. Et annet forhold som vil påvirke trusselbildet, er det store
antall flyktninger og asylsøkere som har ankommet Vest-Europa og Norge.
Tilsiktede hendelser omfatter også sabotasje og ulike former for anslag mot samfunnskritisk
infrastruktur. IKT-sektoren har også vist seg å være sårbar ovenfor denne typen handlinger.

36

Terror/sabotasje
I Norge er det sikkerhetsloven som definerer hva som regnes som «sabotasje» og «terrorhandling».
«Sabotasje» defineres som tilsiktet ødeleggelse, lammelse eller driftsstopp av utstyr, materiell,
anlegg eller aktivitet, eller tilsiktet uskadelig gjøring av personer, utført av en eller for en fremmed
stat, organisasjon eller gruppering. Med «terrorhandling» menes ulovlig bruk av, eller trussel om
bruk av makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets
myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller
ideologiske mål.
Verdenssamfunnet står ovenfor en vedvarende og alvorlig terrortrussel. Terrorisme har ofte
internasjonale forgreninger. Angrepet 22. juli 2011 viser at terrorisme også kan ramme Norge, utført
av en nordmann og med bakgrunn i norske forhold. Trusselbilde Norge må forholde seg til, påvirkes
både av samfunnsutviklingen i Norge og av globale utviklingstrekk. Vestlig og særlig norsk, militær
deltakelsen i andre land brukes i propagandavirksomhet for å øke rekrutteringen til ekstreme miljøer
i Norge.
Sabotasje kan gjennomføres på flere måter: Dataangrep eller innbrudd i prosess- og styringssystem
kan gi kontroll over viktige funksjoner i samfunnet, som kraftproduksjon, vannforsyning og
renseanlegg. Det er vanskelig å vite sikkert hvilke konsekvenser et angrep mot viktige
samfunnsfunksjoner kan få. Trolig vil denne typen angrep forekomme oftere og i mer alvorlig grad
fremover, enn hva som har vært tilfelle til nå.
Nr.

Hendelse

22

Terror/sabotasje (B12, H8, T1, T14, T28 )
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

C

1 gang i løpet av 50 til 100 år

1–2 %

Middels

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

5

4

5

5

2

2

3

15

12

15

15

6

6

9

Vurdering
Det vurderes som middels sannsynlig at Hå vil kunne bli rammet av en alvorlig terror- eller
sabotasjehandling. Skulle dette inntreffe vil det kunne få store til svært store konsekvenser for liv og
helse og stabilitet. Konsekvensene for natur og miljø vil være små og middels for materielle verdier.
Tiltak
 Gjennomføre en mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde, jf. H8.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende beredskapstiltak.

37

Pågående livstruende vold
En «pågående livstruende vold-aksjon» (PLIVO) er av Helsedirektoratet definert som en «En
pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen og
farlige gjenstander mot flere uskyldige personer og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å
nøytralisere gjerningspersonen for å redde liv».
Skyting på skoler skjer relativt hyppig i USA og tar et stort antall menneskeliv hvert år. Det har ikke
vært lignende tilfeller av skyteepisoder på skoler eller andre institusjoner i Norge. Erfaringene fra
hendelsene den 22. juli 2011 og flere episoder med skoleskyting i Sverige, Finland og Tyskland de
senere årene, har vist at trusselen også kan være aktuell i Norge. I Rogaland er det registrert en slik
hendelse, en gisselaksjon i en barnehage i Hjelmeland i 2002.
Det er utarbeidet nasjonale prosedyrer som beskriver operative prosedyrer som er ment å være
retningsgivende for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold. Prosedyrene er utformet
på en enhetlig måte og har til hensikt at nødetatens skal kunne bruke prosedyrene på samme måte
uavhengig av geografi og ressurstilgang.
Nr.

Hendelse

23

Pågående livstruende vold (B13, H3, H10, O2, O5)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

D

1 gang i løpet av 10 til 50 år

2-10 %

Høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

3

3

1

3

1

1

1

12

12

4

12

4

4

4

Vurdering
At Hå vil kunne oppleve pågående livstruende vold er vurdert som høy grad av sannsynlighet.
Konsekvensene vil være store for liv og helse og for forstyrrelser i dagliglivet. Konsekvensene vil være
svært små for grunnleggende behov, natur og miljø, og materielle verdier.
Tiltak
 Gjennomføre en mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde på barnehager,
skoler og offentlige kontorer.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende tiltak, herunder forebyggende arbeid og
beredskapstiltak knyttet til konsekvensene.

38

Kriminelle handlinger utførte av ansatte
Kommunalt ansatte blir dømt eller siktet for kriminelle handlinger i sin tjeneste for Hå kommune. For
enkelte ansatte kan også kriminelle handlinger som utføres uten om deres funksjon i kommune være
av stor betydning for kommunen.
Kommunalt ansatt blir dømt eller siktet for korrupsjon, underslag, grov vold, drap (mistanke om drap
på pasienter), seksuelle overgrep, tyveri fra arbeidsgiver eller brukere, dokumentforfalskning, bevisst
ødeleggelse av data, og misbruk av data.
Kriminelle handlinger vil i stor grad gå ut over kommunens omdømme og medføre redusert tillit til
ansatte og politikere.
Nr.

Hendelse

24

24. Kriminelle handlinger utført av ansatte (H7, O1)
Sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Forklaring

E

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Svært høy

Konsekvens- og risikovurdering
Liv og helse

Stabilitet

Natur og miljø

Materielle verdier

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Langtidsskader
naturmiljø

Langtidsskader
kulturmiljø

Økonomisk tap

2

1

1

2

1

1

1

10

5

5

5

5

5

5

Vurdering
At Hå kommune vil oppleve at ansatte vil bli dømt eller siktet for kriminelle handlinger er svært
sannsynlig. Konsekvensene vil være små for liv og helse, men vil avhenge av sakens karakter.
Konsekvensene vil være svært små for stabilitet, natur og miljø og materielle verdier.
Tiltak
 Gjennomføre en mer detaljert og fagspesifikk vurdering av hendelsens risikobilde på barnehager,
skoler og institusjoner.
 Sikre forsvarlig oppfølging og vedlikehold av eksisterende tiltak.

39

Samlet vurdering av risikobildet
Et sammenstilt risikobilde for alle hendelser og konsekvenskategorier som har inngått i kommunens
overordnete ROS- analyse vises i tabellen på neste side. Nå risikobildet tolkes må den spesifikke
fagtilnærmingen som er brukt i analysen ses i sammenheng med hvordan Hå-samfunnet forholder
seg til risiko i det daglige.
Formålet med tilnærmingen som er brukt i analyse er å skape et beslutningsgrunnlag for hvilke
prioriteringer som bør gjøres i samfunnssikkerhetsarbeidet. Vurderingene som har blitt gjort i
forbindelse med sannsynlighets- og konsekvensvurderingene muliggjør dette, men medfører at
mange av hendelsene blir beskrevet som «røde» hendelser.
De «røde» hendelsen betyr at hå-samfunnet må iverksette systematiske tiltak for å forsøke å
redusere risikoen forbundet med disse, men det at hendelsene er «røde» innebærer ikke automatisk
at det er farlig å gjennomføre de aktivitetene som hendelsene omhandler. «Grønn» betyr ikke
nødvendigvis at en hendelse er ufarlig for Hå-samfunnet, men at kombinasjonen av konsekvens og
sannsynlighet medfører at de bør prioriteres lavere i samfunnssikkerhetsarbeidet.
Beskrivelsene av hendelsene er på et overordnet nivå med aggregerte hendelser fra de ulike
sektorene. Hver overordnet hendelse har referanse til underliggende risiko- og sårbarhetsanalyse på
sektornivå. Det medfører at et mer nyansert risikobilde er vanskelig å presentere. Risikobildet kan se
annerledes ut enn hvis mer detaljerte hendelses beskrivelser hadde blitt presentert.
Som en oppsummering av det overordnete risikobildet, viser hovedkategorien naturhendelser tre
hendelser som utpeker seg med et særlig alvorlig risikobilde; ekstremnedbør, pandemi og
skogbrann/utmarksbrann. For ekstremvær er risikoen for samtligekonsekvenskategorier blir for
hendelsen vurdert som uakseptabel, med unntak av dødsfall, langtidsskader på naturmiljø og
økonomiske konsekvenser som er vurdert som tolerabel. Ekstremnedbør er også blant de mest
alvorlige hendelsene som er vurdert i hele analysen. Pandemi er vurdert til å ha høy risiko for
konsekvenskategoriene liv og helse og forstyrrelser i dagliglivet. Skogbrann er totalt sett vurdert med
uakseptabel risiko for skader og sykdom, forstyrrelser i dagliglivet og langtidsskader på naturmiljø.
I kategorien store ulykker er det særlig skipsfartsulykker som har utpekt seg med et alvorlig
risikobilde. Hendelsen ar uakseptabel risiko for liv og helse og langtidsskader på naturmiljø.
For kategorien tilsiktede hendelser er terror/sabotasje vurdert å være hendelsen med størst risiko.
Konsekvenskategorien knyttet til liv og helse i form av dødsfall og stabilitet i form av manglende
grunnleggende behov og forstyrrelser i dagliglivet er vurdert å være uakseptabel. Også den
beslektede hendelsen pågående livstruende vold har et alvorlig risikobilde sørlig knyttet til liv og
helse.
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Samlet vurdering av risikobildet

Tilsiktede
hendelser

Storeulykker

Naturhendelser

Type

Nr. Hendelse

Liv og helse

Stabilitet

Dødsfall

Skader og
sykdom

Grunnleggende
behov

Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og miljø

Materielle verdier

Langtidsskader Langtidsskader
naturmiljø
kulturmiljø

Økonomisk tap

1

Ekstremnedbør (regn, snø, hagl)

10

15

15

25

10

15

10

2

Flom/overvann

8

12

12

20

8

16

8

3

Epidemi

10

20

5

5

5

5

5

4

Pandemi

20

20

4

16

4

4

4

5

Smittsom dyresykdom

5

15

5

10

5

5

20

6

Skogbrann/utmarksbrann

5

15

5

15

15

5

5

7

Trafikkulykker

15

15

5

10

5

5

10

8

Jernbaneulykker

12

16

4

20

4

4

8

9

Luftfartsulykker

15

15

3

9

3

3

6

10 Skipsfartsulykker

20

16

4

4

16

8

4

11 Industriulykke

9

12

9

9

9

3

6

12 Forurensing/oljeutslipp

4

8

4

4

12

16

8

13 Atomulykke/radioaktivt nedfall

4

8

8

6

10

2

2

14 Brann i bygninger og anlegg

15

10

5

15

5

5

5

15 Brann i offentlige bygninger og anlegg

15

15

5

10

5

5

10

16 Brann i verneverdige kulturmiljø og fredete kulturminner

9

9

3

9

3

15

3

17 Uønsket hendelse under store arrangementer

12

12

3

3

3

3

3

18 Forurenset drikkevann

8

16

16

12

4

4

4

19 Langvarig bortfall av drikkevann

5

5

15

15

5

5

5

20 Langvarig bortfall av strøm

6

6

15

15

3

3

3

21 Langvarig bortfall av telekom/IKT

8

8

1

1

1

1

1

22 Terror/sabotasje

15

12

15

15

6

6

9

23 Pågående livstruende vold

12

12

4

12

4

4

4

24 Kriminelle handlinger utført av ansatte

10

5

5

5

5

5

5
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Plan for oppfølging
Mål og strategier for kommunens arbeid
Det er et mål å skape et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. Hå kommune skal bidra til å
skape et samfunn som er godt forberedt, og når ting en sjelden gang går galt, skal me løfta i lag.
For å sikre et trygt og robust samfunn er målsetningen for samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet i Hå kommune:
 Hå kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser kan
oppstå, samt konsekvensene av slike hendelser.
 Hå kommune skal være i stand til å håndtere uønskede hendelser og i størst mulig grad
redusere konsekvensene av disse.
 Hå kommune skal sikre et tjenestetilbud som fungerer best mulig i en krisesituasjon.
Strategier for å nå disse målene:
 Utvikle og vedlikeholde risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder kartlegge, systematisere og
vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser og hvordan disse kan påvirke kommunen.
 Være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og med utgangspunkt i den helhetlige
risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan.
 Økt fokus på samfunnssikkerhet i kommunen. Gjennomføre øvelser og opplæring. Vektlegge
øvingsvirksomhet på tvers av sektorer.
 Oppfordre til samarbeid med lokale aktører for å etablere et felles kunnskapsgrunnlag om
risiko og sårbarhet, for et samordnet arbeid med samfunnssikkerhet.

Tiltak for oppfølging og utvikling
Den overordnete og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal primært danne et
beslutningsgrunnlag for kommunens prioriteringer i arbeidet med å redusere risikoen i Håsamfunnet. Dette innebærer i hovedsak å vurdere tiltak på to forskjellige områder:
 Gjennomføring av mer detaljerte og temaspesifikke risikovurderinger for de hendelsene der
det er behov for ytterligere kunnskap om risikoen som foreligger.
 Gjennomføring av tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens for de uønskede
hendelsene der konkrete tiltak er identifisert.
På bakgrunn av dette har sektorene prioritert tiltakene som skal gjennomføres for å styrke
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. I det følgende gjengis prioriterte tiltak.
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Brann
Prioriterte tiltak for Hå brannvesen:
 Brann i bygninger og anlegg: I forhold til brann vil brannvesenet bruke mer ressurser på å
forebygging i utsatte grupper. Arbeidet må starte med en kartlegging av de ulike
risikogruppene, etterfulgt av en plan for oppfølging av de ulike gruppene. Planlagt
gjennomført i 2017.
 Trafikkulykker: Kommunen har i dag beredskap for å håndtere fastklemte personer ved
trafikkuhell og andre ulykker. Kommunens utstyr er plassert på Nærbø brannstasjon. Ved
behov for frigjøring sør i kommunen er det brannstasjonen på Nærbø eller Eigersund som blir
nærmeste ressurs. Utviklingen, og kommunens satsing på områdene i sør, tilsier at
brannstasjonen på Vigrestad også må disponere slikt utstyr. Planlagt gjennomført i 2018.
 Brann i verneverdige kulturmiljø og fredete kulturminner: Kommunen har flere kulturminner
og verneverdig bygninger og områder. Det må gjennomføres en kartlegging av disse i
samarbeid med kulturavdelingen, og settes opp en prioritert liste i forbindelse med brann og
ulykke. Denne må innarbeides i brannvesenets ROS-analyse. Gjennomføres i 2017.
 Skogbrann: Boligfeltet i Stokkalandsmarka ligger helt inntil Haugstadskogen. Området er
utsatt for vind, og vindretningen er ofte nord-nordvestlig. Den største trusselen er brann når
det også er høy skogbrannindeks. En brann vil kunne utvikle seg hurtig, og nedfall av gnister
vil raskt spre seg til bebyggelsen. Et viktig tiltak vil være å innføre totalforbud mot bruk av
åpen ild hele året i dette området. Vigrestad brannstasjon bør være utstyrt med CAFS- eller
UHPS skumslokkesystem. Slikt utsyr vil også være hensiktsmessig ved brann i verneverdige
kulturmiljø og fredete kulturminner og øvrige branner. Gjennomføres i 2017-2018.
 Jernbaneulykke: Ved ulykker og innsats på og i nærheten av jernbanen må strømledningene
jordes for å ivareta sikkerheten til redningsmannskaper. Slikt jordingsutstyr fulgte tidligere
togsettene, og lokfører var ansvarlig for jordingen. I dag er nærmeste jordingsutstyr i
Stavanger. Det må vurderes om Hå brannvesen skal disponere slikt utstyr. Ansvaret for slik
jording, og hvem som skal inneha kunnskapen, og samtidig dekke kostnadene må kartlegges.
Gjennomføres i 2017.
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Helse og sosialsaker
Prioriterte tiltak for Helse og sosialsaker:
 Epidemi/pandemi, større ulykker og brann i offentlige bygg og anlegg: En omfattende
influensaepidemi/-pandemi, større ulykker med mange skadde eller brann i Hå sykehjem vil
føre til manglede kapasitet eller i verste fall at tjenesten bryter sammen. Det er derfor viktig
at kommunen utarbeider en plan for å sikre midlertidige lokaler som er passende for mottak
av syke. Dersom det er færre enn 30 pasienter kan kommunale bygg brukes, men dersom
det er flere enn 30 pasienter må kommunen benytte andre lokaler. Hå kommune vil lage en
oversikt over aktuelle lokaler som idrettshaller, bedehus og leirsteder som Holmavatn og
Ognatun. Kommunen må vurdere om det skal inngås en avtale om leie av lokaler.
 Epidemi/pandemi, større ulykker og brann i offentlige bygg og anlegg: I tilsvarende
situasjoner som medfører mange flere pasienter eller eksisterende kapasitet bryter sammen,
vil det være behov for ekstra senger og sengetøy. Kommunen må vurdere om det skal
etableres et lager for slike i kommunen og/eller om det kan inngås en avtale med
Sivilforsvaret om lån av senger og sengetøy.
 Brann i offentlige bygninger: Brann i offentlige bygninger som Hå sykehjem kan føre til at
viktige funksjoner som kjøkken forsvinner. Hå kommune må derfor vurdere å inngå en avtale
med en eller flere av nabokommunen om tilgang på godkjent kjøkken i en krisesituasjon.
 Ekstremvær, flom/overvann og langvarig bortfall av Telecom: Svikt i Telecom kan blant annet
forekomme med maskinvarefeil, bortfall av strøm, kabelbrudd, brann, vannlekkasjer og
ekstremvær. For Helse og sosial kan langvarig bortfall av Telecom være kritisk for å holde i
gang tjenesteproduksjon. Et tiltak vil være å kjøpe inn satellitt telefoner til sårbare funksjoner
innen tjenesteområdet. Det er behov for 3 satellitt telefoner, Ogna og Vigrestad
hjemmetjeneste, samt nattpatruljen.
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Tekniske saker og næring
Prioriterte tiltak for Tekniske saker og næring:
 Flom/overvann: Vigrestad er et område med forhøyet risiko for overvann som må vurderes
særskilt. Etter flommen i 2014 har Hå kommune iverksatt flere risikoreduserende tiltak med
hensyn til overvann, men ytterligere tiltak må vurderes. På bakgrunn av
flomsikringsrapporten som ble utarbeidet av det tyske konsulentfirmaet Dr. Blasey og Dr
Øverland vil rådmannen innarbeide forslag til tiltak i budsjett og økonomiplan etter
prioriteringsliste basert på størst konsekvens av tilsvarende nedbørshendelse.
 Smittsomme dyresykdommer: Alle kommuner som har en stor del av produksjonsdyr skal ha
definerte områder for eventuell nedgraving av dyr eller brenning, jf. forskrift om håndtering
av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresykdommer. I samråd med Mattilsynet skal
Hå kommunen utpeke sted for nedgraving eller brenning dyrekadaver ved utbrudd av
smittsomme dyresykdommer. Gjennomføres i 2017.
 Langvarig bortfall av drikkevann: I IVAR sin hovedplan for transportanlegg 2013-14 er det
påpekt behov for tiltak for forbedring av sikkerheten for kommunene som ligger langs
Jærledning. Brudd på Jærledningen vil kunne føre til at alle IVAR sine forsyningspunkt langs
ledningen faller ut i 6 til 8 timer. IVAR har i samarbeid med Hå kommune vurdert ulike
løsninger for økning av sikkerheten i forsyningen. Arbeidet er presentert i rapporten
«Vurdering av sikkerhet i forsyningen til Hå kommune», datert 6. januar 2016. Hå kommune
har som intensjon å inngå en avtale med IVAR om etablering av anlegg for økning av
forsyningssikkerheten i Hå. Dette er som et tiltak for forbedring av leveringssikkerheten.
 Forurenset vann / Langvarig bortfall av drikkevann: Det er vesentlig at aktuelt personell har
kunnskap og ressurser til å håndtere uønskede hendelser på en måte som gir befolkningen
helsemessig trygt vann. Det har på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysene for
vannforsyningsområdet blitt utarbeidet plan for beredskapsøvelser. Følgende øvelser vil bli
prioritert: Bruk av nyttledningsnett uten rengjøring, desinfisering og godkjenning
(gjennomføres 1. halvår 2017), Innbrudd i vannbasseng (gjennomføres 2. halvår 2017), og
Strømstans i vannpumper (gjennomføres 2. halvår 2017).
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Opplæring og kultur
Prioriterte tiltak i Opplæring og kultur.
 Kriminelle handlinger (seksuelle overgrep): For å hindre seksuelle overgrep er det viktig med
gode rutiner med hensyn til politiattest, og et system for at innhenting av disse blir fulgt opp i
enhetene. Det er viktig at emnet blir belyst på personalmøte. For å forebygge slike hendelser
er det viktig at bygningsmassen i størst mulig grad forebygge dette, for eksempel
stellerom/hvilerom i barnehagene. Samtidig må praksisvære tilpasset, slik at ikke barn er
unødig alene med voksne.
 Pågående livstruende vold: Det vil være viktig å være oppmerksom på konflikter mellom
enheter og personer. Det kan også være konflikter mellom personer med tilknytting til
enheten. Et konsekvensreduserende tiltak vil være å ha gode evakueringsplaner som er
tilrettelagt for hver enkelt bygning og klientell ut fra deres lokalisering. Planene må bli
utformet lokalt i den enkelte enhet, skal bli gjennomgått med hele personalet årlig og bli
revidert ved behov.
 Ulykker: Risikoreduserende tiltak for å forhindre ulykker i Opplæring og kultur vil være sikring
av bygninger, utstyr og inventar etter lov og forskrift. Det vil bli foretatt en befaring med
verneombud og eiendomsavdelingen årlig. Det er enhetsleder sitt ansvar å følge opp. Alle
enheter skal også ha rutiner for transport og retningslinjer for sikkerhet og voksentetthet ved
utflukter og lignende. I tillegg vil et viktig konsekvensreduserende tiltak være å ha årlig
opplæring av alle ansatte i førstehjelp.
 Kriminelle handlinger (barn som forsvinner): Det er viktig å ha gode retningslinjer for
sikkerhet og voksentetthet, kombinert med vaktrutiner som forebygger dette og som er
tilpasset bygg og uteområde. Dette er et viktig punkt i de årlige rundene med verneombudet
i barnehagene.
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Samfunnssikkerhet og beredskap i planer
Plan- og bygningsloven stiller krav om et helhetlig plan og styringssystem. Planleggingen settes inn i
et bredere samfunnsperspektiv som legger til rette for styrking og utvikling av den
sektorovergripende samfunnsrettede planleggingen. Samfunnssikkerhet er et av hensynene loven
skal ivareta. I § 3-1 heter det at planer skal «fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for
tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv».

Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi handler om strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunen som
organisasjon og samfunn. På bakgrunn av dette skal planbehovet vurderes i kommunestyreperioden.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (og risiko- og sårbarhetsanalysene på sektornivå) skal
være et levende verktøy som vurderes årlig, i samarbeid med relevante aktører både internt og
eksternt. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal revideres i sin helhet hvert fjerde år i
etterkant av ny planstrategi.
Utarbeiding av helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Hå kommune ble gjort i etterkant av ny
planstrategi for Hå kommune 2016-2019, på bakgrunn av fylkesmannens tilsyn av 2015 og
kommunens egne vurderinger av samfunnsutviklingen.

Kommuneplanens samfunnsdel
I kommuneplanens samfunnsdel tar kommunen stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier.
Hå kommune har et eget kapittel om samfunnssikkerhet og beredskap i kommuneplanen, men har
ikke noen mål eller strategier for kommunen sitt arbeid på dette området.
Mål og strategier for kommunens arbeid (i plan for oppfølging) vil innarbeides i kommuneplanens
kapittel om samfunnssikkerhet og beredskap ved kommende revisjon. Samfunnsdelen vil da gi
retningslinjer for hvordan prioriterte temaer skal følges opp i ulike sektorer og fagområder.
Prioriterte tiltak i plan for oppfølging skal inngå i økonomiplanen og revideres årlig.

Kommuneplanens arealdel
Arealplanlegging er viktig i oppfølgingen av samfunnssikkerhetsarbeidet særlig der helhetlig risiko og
sårbarhetsanalyse har avdekket natur- eller virksomhetsfarer. I plan for oppfølging av helhetlig risikoog sårbarhetsanalyser beskrives tiltak som skal følges opp i arealplanleggingen. For eksempel kan
funn i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser følges opp i kommunens ordinære rutiner for
arealplaner. Det kan også følges opp gjennom detaljerte krav til ytterligere undersøkelser og risikoog sårbarhetsanalyser i utbyggingsplaner i områder der det er avdekket risiko.
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