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1.

Innledning

Svaner ved Langvik. Foto: Hanna Røberg
Hensikt
Hensikten med å analysere risiko og sårbarhet er å være etterpåklok på forhånd, tenke seg at
det utenkelige kan skje, og vurdere hvordan det kan unngås og hvordan skaden kan begrenses
i størst mulig grad.
Målsetting
Målet er å vurdere risiko og sårbarhet i all planlegging, drift og forvaltning.
Krav
”Soria Moria-erklæringen understreker at regjeringens viktigste oppgave er å
forebygge. Dersom hendelser og kriser likevel oppstår, er målsetningen at de skal
håndteres raskt og effektivt ved bruk av samfunnets nasjonale ressurser, klare
strukturer og ansvarsforhold, klare kommandolinjer mellom sivile og militære aktører, og
tilstrekkelig kompetanse på alle nivå. Regjeringen vil legge vekt på samvirke og
samordning for å sikre en helhetlig og samordnet beredskap og krisehåndtering på
sentralt, regionalt og lokalt nivå)”.
Kravene om et systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene er
forsterket gjennom de senere år. I Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak
og Sivilforsvaret er det nedfelt krav til kommunene om gjennomføring av sektorovergripende
risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeidelse av beredskapsplan som angir tiltak for
håndtering av ulike typer kriser i henhold til overordnet ROS-analyse. § 15 lyder:
”Kommunen plikter å kartlegge hvilke hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke
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kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskapsplan, herunder ved utarbeiding av planer etter
Plan og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres
i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet.” Loven hjemler også tilsyn fra Fylkesmannen med hjemmel i
Kommuneloven kapittel 10A. Stortingsmelding nr. 22 (07/08) og regionplan for
samfunnssikkerhet og beredskap 2010- 2013 er også viktige styringsdokumenter
Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010- 2013 er en plan for videreutvikling av
samfunnssikkerhet og beredskap i Oppland. Planen angir prioriterte hendelser og særskilte
innsatsområder med tiltak som kommunen må følge opp i sitt arbeid med revisjon av
kommunalt planverk, og Øyer kommune har hatt dette som utgangspunkt for arbeidet med
ROS.
I den nye plan- og bygningsloven (plandelen) pr. 01.07.09 er det forebyggende arbeidet
knyttet til samfunnssikkerhet – og beredskap vektlagt strengere.

Prinsipper
I Norge er arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap bygd opp rundt tre prinsipp. Disse er
beskrevet slik i Stortingsmelding nr. 22 (07/08) om samfunnssikkerhet, samvirke og
samordning:
• Ansvarsprinsippet innebærer at den etat som har ansvar for et fagområde i en
normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på
området.
• Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være
mest mulig lik den organisasjonen man har under kriser.
• Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig
nivå.

Planverk
ROS-analyse for Øyer kommune ble vedtatt i Øyer kommunestyre 04.11.97. Der ble det også
vedtatt å utarbeide en helhetlig kriseplan for kommunen. Det ble etter dette laget en plan for
kriseledelse. Kriseledelsen samordner og leder alle kommunale tiltak når en krise oppstår.
Øyer kommune har sterkt fokus på forebygging, for å sikre at alle samfunnsområder blir
ivaretatt. Det skal avsettes ressurser gjennom økonomiprogrammet og sørges for kontinuerlig
revidering ved endringer og nye forskrifter. Beredskapsplan, Evakueringsplan,
Smittevernplan, Plan for helsemessig og sosial beredskap, Pandemiplan, Plan for psykososial
krisehjelp og Beredskapsplan for vannforsyning er viktige planer for å sikre liv og helse i
kommunen.
En kriseplan defineres som forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger
som i art eller omfang går ut over det som regnes som normalrisiko i fredstid. I forbindelse
med arbeidet med Risiko – og sårbarhetsanalysen er planene blitt revidert. Den kommunale
beredskapsplanen inneholder plan for kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, plan for
informasjonsarbeid i forhold til befolkning og media osv. Kommunal evakueringsplan er
utarbeidet.
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Folketall i Øyer kommune
Folketall
Antall mennesker i kommunen
Innbyggere i kommunen
5 070 (pr 01.10.10)
Helg
Ca 10 000 – 15 000
Høytider / ferie
25 000 – 30 000
I tillegg til over 5000 fastboende er det i Øyer kommune registrert 2125 oppførte hytter, 683
leiligheter og 446 hotellrom. Det er estimert 17 000 senger i Hafjell. Når det i tillegg kommer
folk hjem på ferie og tilreisende fra nabokommuner befinner seg i alpinanleggene estimerer
gruppen at folketallet kan komme opp i over 25 000.

2.

Organisering og arbeidsform

Styringsgruppe
Prosjektgruppe

Referansegruppe

Temagrupper
Liv og helse
Ulykker og katastrofer
Terror og kriminalitet
Klima og natur
Systemsvikt – svikt i infrastruktur

Styringsgruppe
Ordfører, rådmann, kommunalsjefer, varaordfører, beredskapskoordinator og sekretær.
Prosjektgruppe
Prosjektleder beredskapsansvarlig Bernt Tennstrand, saksbehandler Lindis A. Kvernevik,
virksomhetsleder Per Georg Svingen (vann og avløp), virksomhetsleder Torstein Hansen
(eiendom og anlegg), virksomhetsleder Gerd H. Hvoslef (helse og familie), virksomhetsleder
Eva B Nygård (Øyerskolen), arealplanlegger Knut P. Aaslie (BAG), rådgiver Øystein Jorde
(landbrukskontoret), lensmann Per Harald Jørgensen, varabrannsjef Tor Veen (Lillehammer
og Øyer Brannvesen).
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Temagruppene
Det ble vurdert som hensiktsmessig å opprette egnede grupper for å identifisere og analysere
hendelser mht risiko og sårbarhet. Gruppene har utarbeidet delanalyser og risikomatriser og
fremmet forslag om forebyggende/skadereduserende tiltak innenfor sine fagområder. Under
utarbeiding av delanalysene er det foretatt bedriftsbesøk, befaringer og er etablert kontakt med
aktuelle aktører, for eksempel fagfolk innen det enkelte felt.
Følgende fem grupper ble startet av prosjektgruppa 04.06.10:
Liv og helse: Gerd Hvoslef, Ingvill Marie Teigen (fra 01.09.10) og Øystein Jorde
Underliggende planverk: Smittevernplan, pandemiplan, plan for psykososial krisehjelp, plan
for helsemessig og sosial beredskap.
Klima og natur: Knut Petter Aaslie (BAG- byggesak areal geomatikk)
Systemsvikt: Per Georg Svingen og Torstein Hansen.– avfall, strøm, tele, data
Terror og kriminalitet: Per Harald Jørgensen og Lindis Agnesdotter Kvernevik
Ulykker og katastrofer: Thor Veen og Bernt Tennstrand
Følgende mandat har ligget til grunn for prosjektet:
• Kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe
• Sortere i forhold til aktualitet
• Kartlegge allerede eksisterende materiale og analyser
• Innhente og kartfeste annen informasjon
• Analyse av de mest aktuelle hendelser i forhold til sannsynlighet og konsekvens
• Forslag til tiltak av forebyggende og skadebøtende karakter
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2.1 Gjennomføring
Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen for Øyer kommune er basert på lokalkunnskap,
erfaring og skjønn blant regionens fagfolk. Disse har hatt oversikt over tilgjengelige ressurser
i regionen. Ved gjennomføring av analysearbeider har ROS for andre kommuner vært et
utgangspunkt, i tillegg til fylkesmannens prosedyre for gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalyse i kommunen eller enhet, skjema/mal fra DSB/NUSB, samt «Veileder for
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser» utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) i
1994. Temagruppene har analysert viktige områder, har hentet inn fagfolk og foretatt
bedriftsbesøk for å innhente informasjon på sine områder. Alle temagruppene har bidratt og
jobbet sammen i prosjektgruppa, og alle delanalyser er gjennomgått i fellesskap. Dette har
sikret en god involvering og bred forankring.

2.2 Ajourhold/videreføring
Risiko- og sårbarhetsanalyse er en kontinuerlig prosess. Det er en forutsetning at eksisterende
analyse skal revideres med jevne mellomrom og slik tilpasses stadig nye eller endrede
situasjoner i kommunen.
Øyer kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse skal revideres hvert fjerde år i forkant av
behandling av kommuneplan, og handlingsprogrammet skal rulleres hvert år i forbindelse
med økonomiplan.
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008
nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf.
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §
11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

3.

Metode

Risiko- og sårbarhetsanalysene nyttes i beslutningsprosesser som både har til hensikt å
forebygge uønskede hendelser og forberede håndtering av uønskede hendelser, slik at tap av
liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier kan unngås og/-eller bli så små som
mulig. Delanalysene viser til tiltak som virker på selve årsaken til hendelsen og tiltak som har
som formål å begrense skaden hvis hendelsen inntreffer. Oppstilling av tiltak i
handlingsprogrammet er basert på vurderinger av effekt ut fra risiko og sannsynlighet.
I arbeidet med delanalysene er det tatt utgangspunkt i anbefalinger og metodikk fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og prosjektet har fulgt metodikken så langt
en har funnet den hensiktsmessig. Prosessen og resultatet har vært det overordnede i
prosjektet. Når det gjelder kommunens akseptkriterier for risiko fremgår denne av
delanalysene.
Det som legges fram her er en grovanalyse basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger for Øyer
kommune. Analysen er basert på vurderinger fra kommunen og regionens fagfolk.
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3.1 Hva betyr begrepene risiko- og sårbarhet?
Risiko gir utrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket
hendelse. Uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av liv, helse, miljø, viktig
infrastruktur og materielle verdier.
Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe og
kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi. Frekvens kan brukes i stedet for sannsynlighet
ved estimering av risiko.
Konsekvens beskriver mulig følge av en uønsket hendelse, som for eksempel tap av liv og
helse, og uttrykkes med ord eller som tallverdi.
Sårbarhet gir utrykk for manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en
uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand.
Analyseobjekt er geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller menneskelige
faktorer som omfattes av risikovurderingen, herunder eksisterende forebyggende tiltak eller
beredskap.
Risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller
beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaken til
og konsekvenser av disse.
Kilde: Norsk Standard 5814:2008

3.2 Klassifisering av risiko
Hver aktuell hendelse ble vurdert for sannsynlighet og konsekvens.
Sannsynlighet anslår hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Fylkesmannens
prosedyre for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen eller enhet bruker
følgende inndeling:
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig

Mindre enn én gang hvert 50. år
Mellom én gang hvert 10. år og en gang hvert 50

Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Mellom én gang hvert år og en gang hvert 10. år
Mer enn én gang hvert år
Skjer flere ganger i året
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Konsekvens er mulig virkning av en hendelse. Fylkesmannens og DSBs inndeling er lik:
Konsekvens
Ufarlig

Mennesker
Liten skade

Miljø
Ingen

Drift
Midlertidig driftsstans

En viss fare

Noen skadde

Mindre

Farlig

Noen alvorlig skadde
+ 1 – 2 døde
5 - 20 alvorlig skadde
+ noen døde

Omfattende

”Kan føre til skader,
behov for
reservesystemer
Driftsstans i flere døgn

Over 20 alvorlig skadde
+ mange døde

Svært
alvorlig

Kritisk

Katastrofal

Alvorlig

Øk. kons
Inntil 1
mill. kroner
1 - 5 mill.
kroner

5 - 20 mill.
kroner
Driftsstans i lengre tid. 20 - 100
Andre avhengige system mill. kroner
rammes midlertidig
Permanent driftsstans på Over 100
hovedsystem og
mill. kroner
avhengighetssystemer

3.3 Avgrensninger
Vi henviser til nasjonal myndighet og fylkesberedskapsplan når det gjelder hendelser av mer
omfattende karakter, for eksempel radioaktivt nedfall og krigssituasjoner. Brann i større privat
industri har vi delanalyser på, der vi mener det får konsekvenser ut over det bedriftene har
egen beredskap for. Ordinære trafikkulykker eller boligbranner blir ikke omhandlet, siden
dette ivaretas av det ordinære hjelpeapparatet.

3.4 Hendelser i Øyer kommune
Flommen i Gudbrandsdalslågen våren 1995 ble karakterisert som en 200-årsflom. Hele
Østlandet ble herjet av den såkalte Vesleofsen. Et menneske omkom, 7 000 personer ble
evakuert, og det ble gjort skader til en verdi av 1,8 milliarder kroner.
Storofsen er navnet på flommen som rammet innlandet i Norge fra 20. til 24. juli 1789.
Flommen skyldtes sen snøsmelting, regnvær og sterk varme, også i fjellet. De største skadene
skjedde i Gudbrandsdalen, i Vågå og Fron. 72 mennesker omkom, hvorav 61 var fra
Gudbrandsdalen. 1523 gårdsbruk ble skadet. Gudbrandsdalslågen fylte hele dalbunnen, Mjøsa
ble nesten helt dekt av trær og avfall, og det tok to år før innsjøen var ren igjen. De to dagene
flommen var på sitt høyeste, var vannstanden opptil syv meter over det normale. Det har vært
flere flommer som har ført til skader, både på 30-tallet og på 60-tallet.
22. februar 1975 inntraff norgeshistoriens største jernbaneulykke i fredstid en kilometer nord
for Tretten stasjon. 27 mennesker omkom og 25 ble skadet da nordgående tog kolliderte med
sørgående ekspresstog (se kap. 4.2 og bilde på s 17).
Kombinasjon av kulde og lite snødekke har ført til flere hendelser. Det er etablert faste uttak
av vann på forsyningsanlegg, med flere tappesteder der private kan hente vann i dunker, blant
annet ved renseanlegget på Tretten og ved Øyer kommunes driftsstasjon ved ESSO
Granrudmoen.
Moksa på Tretten: Elva gjorde store materielle skader da den skiftet løp under flommen i
1995.
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Moksa. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
Hendelser i 2011:
21.01.11 En omkom og ti fikk lettere skader da en personbil kom over i feil kjørebane og
frontkolliderte med Nordfjordekspressen 200 meter nord for Bådstø ved Tretten.
31.01.11 svingte en byggekran inn i en gondolvogn i Hafjell og rev den ned. En passasjer ble
lettere skadd.

3.5 Risiko- og sårbarhetsanalyser – temaer som er analysert
Temagruppe
1. Liv og helse

2. Ulykker og
katastrofer

Analyseområde
1.1. Epidemier

Tema/hendelse med delanalysenummer
1.1.1. Influensaepidemi
1.1.2 Norovirusinfeksjon
1.1.3 Kjente og ukjente smittestoff
1.2. Miljø og
1.2.1. Legionella
helse
1.2.2. Radioaktiv stråling
1.2.3. Radioaktiv stråling, enkeltkilde
1.3. Drikkevann
1.3.1. Forurensing av drikkevann
1.3.2. Gjødselutslipp fra kjeller/kum
1.4. Dyrehold/
1.4.1. Kjente og ukjente smittestoff; husdyrsykdommer
Landbruk
1.4.2. Kjente og ukjente smittestoff, Husdyrsykdommer
som kan overføres til mennesker
2.1. Masseskade
2.1.1. Møteulykke på E6, ulykkesbiler transporterer farlig
transport
gods
2.1.2. Blokkering av Mosetervegen
2.1.3. Trafikkulykke i tunnel
2.1.4. Ulykke stolheis/skitrekk
2.2. Masseskade – 2.2.1. Skogbrann
brann/
2.2.2. Brann i helseinstitusjon
eksplosjon
2.2.3. Industribrann
2.2.4. Ammoniakklekkasje Tine
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Temagruppe

3. Terror og
kriminalitet

4. Klima og
natur

Analyseområde

Tema/hendelse med delanalysenummer
2.2.5. Brann i telt (arrangement)
2.2.6. Brann i overnattingssted med tidkrevende og
vanskelig adkomst
2.2.7. Brann i skole eller barnehage
2.2.8. Gasseksplosjon
3.1. Uforutsigbare 3.1.1. Skoleskyting
menneskelige
3.1.2. Bombetrussel
handlinger
3.1.3. Psykiatriske pasienter med ukjent forhistorie
3.1.4 Rasisme/intern uro ved Øyer statlige mottak
3.1.5. Hendelser med rasistisk årsak
3.2. Gisseltaking
3.2.1. Gisseltaking psykiatri
3.3. Sabotasje
3.3.1. Sabotasje av strømforsyning
3.3.2. Sabotasje av vannforsyning
3.4. Korrupsjon
3.4.1. Irregulært samarbeid
3.4.2. Manglende kontroll
4.1. Flom
4.2. Skred
4.3.
Klimaendringer
4.4. Endringer
biologisk
mangfold
4.5. Arealbruk

5. Systemsvikt
/svikt i
infrastruktur

5.1. Kommunal
vannforsyning leveranse
5.2. Kommunal
vannforsyning forurensning
5.3. Kommunalt
avløp
5.4. Avfall
5.5. Strøm

5.6. Tele/Data

5.7. Dambrudd

4.1.1. Flom i Lågen
4.1.2. Flom i sidevassdrag
4.2.1. Snøskred, jord- og steinskred
4.4.1. Sesongendringer, ekstremnedbør, ekstremvind
4.5.1. Sykdom på mennesker, dyr, fugler og planter.

4.6.1. Svekket jordvern, nedbygging og oppsplitting av
landbruksareale og større sammenhengende
grøntområder, avrenningsproblemer
5.1 Problemer med levering av vann

5.2.1. Forurensing av vannkilde

5.3. Kommunalt avløp
5.4.1 Svikt i inntransport av avfall/streik
5.5.1 Strømbrudd inntil 12 timer
5.5.2 Strømbrudd Tretten sykehjem, Bakketun (over seks
timer)
5.6.1 Rutersvikt
5.6.2. Linjebrudd/svikt i sentral
5.6.3. Svikt i datasenter (IKOMM)
5.7.1. Dambrudd
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4.

Analyse av utvalgte tema

Fakkelmannen. Foto: Øyer kommunes arkiv.
Delanalysene viser forslag om tiltak ut fra om de er forebyggende - virker inn på selve
årsaken til at hendelsen finner sted- eller om de er skadebegrensende. Mange av hendelsene
har allerede igangsatte tiltak som fungerer som de skal, og som det ikke er noen grunn til å
endre på. Andre tiltak bør heves. Gruppa vil spesielt minne om viktigheten av jevnelige
øvelser og revidering av planer. Øyer kommune skal til enhver tid ha en velfungerende
kriseberedskap og et kriseteam som er drillet i jobben sin.
Det er analysert i alt 48 tema og uønskede hendelser i ROS-vurderingene, og det er foretatt et
utvalg av disse som vurderes nærmere, ut fra hvor i risikomatrisen de havnet etter vurdering
av sannsynlighet og konsekvens. Områder med merknader og vurderinger som tilsier at det
bør foretas grep for å sikre lavest mulig konsekvens, vil bli nærmere kommentert og behandlet
i denne risiko – og sårbarhetsanalysen. Delanalysene er tilgjengelige på Rådhuset.
Følgende delanalyser vil bli drøftet i det følgende:
1.1. Epidemier
1.2. Miljø og helse
1.3. Drikkevann
2.1. Masseskade transport
2.1. Masseskade – brann/eksplosjon
3.1. Uforutsigbare menneskelige handlinger
3.2. Gisseltaking
3.3. Sabotasje
3.4. Korrupsjon
4.1. Flom
4.2. Skred
4.3. Klimaendringer
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4.4. Endringer i biologisk mangfold
5.1. Kommunal vannforsyning – leveranse
5.2. Kommunal vannforsyning – forurensing
5.3. Kommunalt avløp
5.4. Avfall
5.5. Strøm
5.6. Tele/data
5.7. Dambrudd

4.1 Analyseområde liv og helse
Det foreligger oppdaterte plandokumenter med tiltak/rutiner i pandemiplan og plan for
psykososial krisehjelp samt i egen plan for helsemessig- og sosial beredskap.
Smittevernplanen fra 2004 er nå oppdatert, og bygger på ROS analysen og nye nasjonale
retningslinjer.
4.1.1. Epidemier
Følgende tema er vurdert: Influensapandemi, Noro-virusinfeksjon, smitte fra kjente og
ukjente smittestoffer og smitte overført fra husdyr.
Influensapandemier oppstår vanligvis med 10 – 30 års mellomrom. De oppstår når et nytt
influensavirus muterer (endrer egenskaper) og begynner å smitte mellom mennesker. Ved en
influensapandemi vil ingen i befolkningen ha naturlige antistoffer mot viruset.
Alvorlighetsgrad og antall syke kan ikke forutsies. Pandemien kommer gjerne i flere bølger, i
første bølge kan vi regne med at 25 % – 50 % av befolkningen blir smittet. Beredskapen og
planene ble testet i 2009.
Det foreligger oppdaterte plandokumenter med tiltak/rutiner i pandemiplan. Smittevernplanen
er fra 2004 og blir oppdatert i forbindelse med behandling av ROS-analysen, og skal bygge på
erfaringer fra denne og nye nasjonale retningslinjer. Plan for sosial- og helsemessig beredskap
evalueres rutinemessig hvert 4. år med eventuell revisjon. Denne vil bli evaluert parallelt med
oppdatering av smittevernplanen.
Ovennevnte plandokumenter og plan for psykososial krisehjelp samt egen plan for
helsemessig- og sosial beredskap inneholder tiltak, rutiner, varslingsplaner og lignende som
kan være aktuelle å utløse både ved hendelser som er kategorisert under liv og helse, ulykker
og katastrofer og ved terror og kriminalitet.
Vurdering: Det foreligger en oppdatert pandemiplan som inneholder tiltak og varslingsrutiner
innenfor de enkelte virksomheter. Det anses som en utfordring å oppdatere/vedlikeholde
rutinene. Dette må sikres gjennom internkontrollsystem/oppfølgingsplaner i den enkelte
virksomhet.
Epidemier som oppstår i institusjoner, som sykehus, sykehjem, hoteller, på turistskip og
lignende skaper spesielle problemer fordi det med visse smittestoff er stort
spredningspotensiale, rask spredning, krevende forebyggende rutiner, samt at det rammer
både beboere/pasienter og personale. Den vanligste årsaken til slike infeksjoner som gir
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mange syke samtidige i vårt samfunn er mage- tarminfeksjon forårsaket av Norovirus. Det er
vanskelig å beskytte seg mot viruset og det gir ikke varig immunitet. Institusjonsepidemier
oppstår i ulike institusjoner i en kommune med få års mellomrom. Andre smittestoff hos oss
gir vanligvis ikke så omfattende utbrudd av sykdom, selv om de kan være alvorligere for de
som rammes.
Vurdering: Eksisterende smittevernplan er rullert i forbindelse med arbeidet med overordnet
ROS og må oppdateres i forhold til nye utfordringer på smittevernområdet og i tråd med
nasjonale retningslinjer. Behov for forebyggende og skadebegrensende tiltak forutsettes lagt
inn i denne.
Sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker ser ut til å bli et tiltagende problem.
Først ut var fugleinfluensa for noen år siden, og så svineinfluensa i 2009/2010. De fleste tiltak
og retningslinjer som nevnes i delanalysen kommer fra nasjonale myndigheter. Ivaretakelse
av mennesker og samfunnsfunksjoner må følges opp i eksisterende pandemiplaner. Det er
ikke grunn for å ha andre pandemiplaner for en slik pandemi enn andre pandemier. I tillegg
må det settes inn tiltak på landbrukssiden. Det kan være restriksjoner på besøk i fjøs, flytting
av dyr osv. Dette er tiltak som nasjonale myndigheter varsler og som Mattilsynet og
landbrukskontoret må sørge for at blir i verksatt.
Vurdering: Det er viktig å ha fokus på zoonoser – epidemier som overføres fra husdyr til
mennesker. God informasjon og opplysning om dette i landbruket vil ha forebyggende effekt.
Det er viktig med bedre melderutiner mellom helsetjenesten og Mattilsynet.

4.1.2. Miljø og helse
Følgende hendelser er vurdert: Legionellaspredning, radioaktiv stråling og radongass.
Legionærsmitte fører til legionærsykdom. Enkelttilfeller representerer en viss fare, men det er
først ved større utbrudd det er betydelige konsekvenser for liv og helse.
Legionellaspredning kan skje fra kjøletårn, luftskrubbere, boblebad, dusjanlegg,
varmtvannssystemer, befuktningsanlegg, medisinsk utstyr, fontener, bilvaskemaskiner, luftete
biodammer, høytrykkspylere, sprinkleranlegg og nøddusjer. Legionellaforskriften følges, og
kommunale anlegg ved skoler, sykehjem og omsorgsboliger blir kontrollert to ganger i året.
Kommuneoverlegen har det overordnede ansvar for at dette blir gjort.
Vurdering: Det kan være aktuelt å utarbeide en oversikt over anlegg og installasjoner som kan
representere mulige smittekilder.
Radioaktiv stråling er vurdert ut fra om det kommer som nedfall eller fra enkeltkilder.
Ulykker i atomanlegg kan spre radioaktivt materiale til atmosfæren og faller ned avhengig av
avstand og vindretninger. Risikoen er liten, men konsekvensen kan bli alvorlig. Det er lite
som kan gjøres lokalt for å hindre at slike uønskede hendelser skjer. Når det først inntreffer er
det viktig å følge anbefalinger fra statlige myndigheter. Dette ivaretas av Statens strålevern og
sentrale helsemyndigheter gjennom Forurensingsloven av 1981 (endret 2009).
Regjeringen har vedtatt ny strålevernforskrift som trådde i kraft 1. januar 2011. Det innføres
bindende grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. Radonreduserende
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tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Radonnivået
skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³ i slike bygninger og lokaler. De nye
grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.
Øyer kommune er en kommune med jevnt over høye radonverdier i grunnen. Radon sees som
en alvorlig helsemessig trussel, og kan særlig i kombinasjon med røyking, føre til lungekreft.
Det er i 2010 gjennomført en radonkartleggingsprosess, og alle offentlige utleieboliger og
kommunale bygg er kontrollert. Over halvparten av kontrollpunktene overskrider terskelen på
100 Bq/m³, og tiltak som iverksettes vil avhenge av hvor høy verdien er. Det er etablert
radonkart i kommunen. Det skal skje kontrollmålinger vinteren 2011, både standard målinger
over tid og døgnmålinger. Kommunene vil benytte måleresultatene som et tillegg til tidligere
kartlegging, men enkeltmålinger vil ikke kunne gjenkjennes.
Lillehammer og Øyer kommuner har forhandlet fram en avtale med et målefirma og kan tilby
innbyggere radonmåling i boligen til en lav pris. Dette er annonsert på Øyer kommunes
hjemmeside.
Vurdering: Alle boliger og bygninger hvor mannesker skal oppholde seg må sikres mot radon,
jfr. Plan – og bygningslovens § 28-1. Boliger skal prosjekteres og bygges med
radonforebyggende tiltak i henhold til Byggteknisk forskrifts § 13-5. Kravet innebærer at
boliger skal ha radonsperre slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses. Det skal
videre være tilrettelagt for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres dersom
radonkonsentrasjonen i innelufta overstiger 100 Bq/m³. Alle innbyggere har tilbud om
radonmåling i egen bolig vinteren 2011.

4.1.3. Drikkevann
Analyseområdet dekker forurensing fra ulike kilder, drikkevann og gjødselsutslipp.
De viktigste typene vannforurensing er eutrofiering, uorganiske partikler, organisk materiale,
miljøgifter, forsuring og mikrobiologisk forurensing. Av disse er eutrofiering, forsuring og
miljøgifter de viktigste kildene til forurensning i Norge. Vannforurensing er et av de største
internasjonale miljøproblemene. Forurenset vann er hovedårsak til sykdomsspredning.
Sykdommene som kan overføres, er f.eks. mage- og tarminfeksjoner, kolera, tyfoidfeber,
dysenteri og poliomyelitt, og dessuten enkelte tropesykdommer. Mange typer organiske
mikroforurensninger har dessuten vist seg å ha kreftfremkallende egenskaper, og kan også
påvirke forplantningsevnen.
Forurensing kan forekomme i råvannsreservoaret eller i brønner, høydebasseng, og på
ledningsnettet. Dette er vanligvis forårsaket av kloakk eller avrenning fra husdyrgjødsel, eller
avføring fra ville dyr og fugler. Selve vannverket og ledningsnettet til og med endepunkt hos
abonnent, og råvannsreservoaret kan bli utsatt for sabotasje (jfr. 3.3.2 terror og kriminalitet).
Se også punkt 4.5.1 under systemsvikt og infrastruktur.
Akutte utslipp av husdyrgjødsel kan føre til at store mengder renner ut, spesielt hvis det er de
store gjødselkummene som ryker. Da kan husdyrgjødsel komme ned i private brønner og
forurense vassdrag. De kommunale vannverkene er vurdert som godt sikret i forhold til slike
hendelser. Mer om sikring av vannverkene under punkt 5.2.1 om systemsvikt og infrastruktur.
Der er også vannkvalitet omtalt.
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Forurensing av private vannkilder for næringsbygg, som overnattingssteder, kan føre til
situasjoner med mange syke. Skadereduserende tiltak er god varsling til de som kan være
rammet dersom et utslipp oppstår. Dette gjelder både om det er privat eller kommunal
vannforsyning.
Trygg vannforsyning er essensielt for enhver kommunes sikkerhet. Stadig flere hendelser blir
registrert, hvorav den mest alvorlige i nyere tid har vært parasitter i råvannskilder knyttet til
overflatevannverk.
Øyer kommune driver beredskapsmessig planlegging, utbygging og drifting av
vannforsyningsanlegg i henhold til nasjonale retningslinjer, og de kommunale vannverkene er
underlagt godkjenningsordning i henhold til drikkevannsforskriften, der Mattilsynet er
godkjenning og tilsynsmyndighet.
Vurdering: Helsemessige konsekvenser av forurenset drikkevann er vurdert som kritisk. Det
er viktig at det bygges inn reservekapasitet i høydebasseng og nødvannsforsyninger, samt
legges til rette for forsyning fra flere enn en hovedledningsstreng. E6-utbyggingen innebærer
at det kommer en løsning på dette området.

4.2. Temaområde ulykker og katastrofer
4.2.1. Masseskade - transport
Gruppa har vurdert følgende områder (se delanalyser 2.1.1-2.1.4):
• Møteulykke på E 6, ulykkesbil transporterer farlig gods.
• Blokkering av eneste adkomstvei til større hyttefelt
• Trafikkulykke i tunnel
• Ulykke i stolheis- skitrekk
Prosjektet har ikke vurdert hendelser på jernbanelinjen/ulykker med tog. Jernbaneverket og
NSB har egne beredskapsplaner og har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser som dekker
eventuelle hendelser med tog i Øyer kommune. Planovergangen på Tretten blir historie i
løpet av utbyggingen av ny E6, da fylkesveien legges under jernbanesporet. Dermed gjenstår
kun en planovergang i kommunen, og den dekker adkomsten til en bolig og den nedlagte
jernbanestasjonen på Tingberg. Kommunen har evakueringsansvar ved eventuell ulykke, og
evakueringsplan holdes løpende oppdatert.
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Kilde: www.jernbane.net

For noen år tilbake var det relativt mange trafikkulykker i Øyer. Nedgangen i trafikkulykker
bekreftes i brannvesenets statistikker. En årsak til dette kan være at Statens Vegvesen har
utpekt strekningen til nullvisjonsveg, der et av tiltakene er midtdeler gjennom deler av Øyer
kommune. Møteulykker på E6 vurderes fortsatt som sannsynlig og konsekvensene kan være
katastrofale. Det gjelder både tap av menneskeliv, alvorlig skade og i de tilfeller hvor farlig
gods er involvert, betydelige miljømessige konsekvenser.
Vurdering: En stor del av E6 i Øyer går gjennom sikringssonen til Øyers vannforsyning.
Situasjonen kan bli kritisk hvis farlig gods som kjemikalier renner ut i grunnen. Det forventes
at utbyggingen av E6 vil føre til sikrere vei og redusert risiko for slike ulykker.
Vegstengning på grunn av ulykker eller dårlig fremkommelighet medfører at trafikken
omdirigeres til veg som ikke er dimensjonert til denne trafikkbelastningen – med økt risiko
for ulykker og redusert fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Øyer kommune har flere
hyttefelt med bare en adkomstvei. Det kan forekomme stenging av vegen grunnet vanskelige
føreforhold på vinterstid, ras eller uvær.
Vurdering: Flere hendelser vil kunne føre til stengt vei i en periode. Dette kan være kritisk
fordi nødetatene (brann, politi og ambulanse) ikke får tilgang til området. Det bør gjennomgås
ulike alternativer for å sikre alternativ adkomstvei vintertid.
Ny tunnel på E6 krever god beredskap. Tunnelen skal gi et vegløp med økt trafikksikkerhet,
men ved ulykke kommer også økt risiko for katastrofalt utfall med tap av menneskeliv som
ytterste konsekvens.
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Vurdering: En slik hendelse er noe av det verst tenkelige som kan hende. Det settes stort press
på alle involverte og pårørende, samt på innsatspersonell og akuttmottak på sykehus.
Tunnelen vil bli stengt i en periode og må istandsettes. En slik situasjon krever rask, tydelig
og sterk kriseledelse, og et godt og tydelig informasjonsapparat. Det må foreligge et klart
definert ansvarsforhold mellom kommunal og statlig beredskaps- og akutthelsetjeneste.

Det er utarbeidet egen delanalyse om ulykker i gondol, stolheiser og skitrekk, i samarbeid
med Hafjell alpinsenter. De har mange slike installasjoner og er en hyppig besøkt
skidestinasjon hvor mange mennesker transporteres i heisene, og har jevnlige øvelser.
Ulykken 31.01.11 er en påminnelse om at ulykker kan og vil forekomme. Før dette har det
ikke vært ulykker i regionen siden en stolheis falt ned i Lillehammer Skisenter i 1979.
Vurdering: Kvaliteten på redningsplanen mot heisulykker vurderes til å være bra. Det antas at
det ikke er nødvendig å legge ned mer ressurser på utvidet planlegging, men vedlikehold og
oppdatering av eksisterende planverk er viktig. Det er pålagt å gjennomføre øvelse hvert år i
forkant av sesongen. Det bør arrangeres større øvelser hvor det blir koblet inn flere
redningsinstanser bl.a. politi, ambulanse.

4.2.2. Masseskade – brann/eksplosjon
Gruppa har vurdert følgende områder, og henviser til den enkelte delanalyse (2.2.1-2.2.8) for
nærmere vurderinger:
• Skogbrann
• Brann i helseinstitusjon
• Brann i skole/barnehage
• Industribrann
• Ammoniakklekkasje
• Brann i overnattingssted med tidkrevende/vanskelig adkomst
• Brann i telt (arrangement)
• Gasseksplosjon
Øyer er en stor turistdestinasjon og har store turistanlegg. Brann i overnattingssteder som
eksempelvis Ilsetra og Pellestova er mulig og konsekvensene er alvorlige. Viktige faktorer for
utfallet av eventuell brann er kjøretid for innsatspersonell og om brannen skjer vinterstid.
Brann i industrianlegg er også vurdert og ansett som mindre sannsynlig, men konsekvensene
kan være alvorlige – ikke minst hvis brann oppstår utenom arbeidstid, og hvis bedriften lagrer
kjemikalier som kan lekke ut.
Brann i helseinstitusjon eller omsorgsbolig har vi sett flere eksempler på i vårt nærområde,
blant annet storbrannen i Søre Ål bo- og servicesenter nyttårsnatta 1995. Dette er en viktig
påminnelse om at slike boliger/institusjoner er utsatt, og kan gi alvorlige konsekvenser. På
dette feltet jobbes det mye med forebygging av brann gjennom tiltak iverksatt gjennom HMSrutiner, med regelmessige brannøvelser. Fra brannvesenets side er det kategorisert som
særskilt brannobjekt og kontrolleres jevnlig.
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Skoler og barnehager er også brannobjekt som krever særskilte tiltak. I Øyer kommune leies
noen av disse ut til overnatting til skoler, lag og foreninger.
Vurdering: Alle skoler og barnehager som brukes til overnatting bør ha direkte varsling til
brannvesenet.
Skogbrann forekommer sjelden i Øyer kommune. Når risikoen og sårbarheten for skogbrann
er vurdert er det særlig på grunn av klimaendringer som vil gi mer vind, tørrere somre og
dermed økt brannfare. Det er allerede igangsatt forebyggende tiltak som avtale om
flyovervåkning, forskrift med forbud om åpen brenning og det gjennomføres øvelser.
Når det gjelder brann i arrangementstelt er dette tatt med fordi slike provisorer er mye
benyttet ved alle typer store arrangementer. Hendelsen vurderes som mindre sannsynlig, men
samlet konsekvensvurdering er alvorlig. Her anbefales at det utarbeides en
arrangementshåndbok, og det er ønskelig at kommunen påtar seg et koordinerende ansvar slik
at arrangørene ikke behøver å forholde seg til flere aktører. Dette blir berørt under punkt 4.3
Gasseksplosjon i større boligblokker vil kunne føre til store skader både på menneskers liv og
helse. En slik hendelse vil også føre til store skader på bygning og inventar. Bruk av
propangass er en trygg og sikker måte for oppvarming og matlaging i boliger/fritidsboliger.
Det er store krav til montering, drift og vedlikehold av slike anlegg, og det inntreffer sjelden
hendelser med gass, men konsekvensene kan bli store.

4.3 Temaområde terror og kriminalitet
Generelt:
Øyer kommune har store arrangementer knyttet til Hafjell Alpint i vintersesongen, som World
Cup-renn og lignende. Dette antas å vedvare. Det jobbes for at Hafjell skal bli nasjonal arena
for alpintsport. Siden Olympiske leker i 1994 har det blitt gjennomført en rekke nasjonale og
internasjonale arrangementer. Det er godt samarbeid mellom arrangør og lokalt politi. Det
gjøres trusselvurdering av hvert enkelt arrangement.
Det arrangeres mange forskjellige aktiviteter i Øyer kommune, for eksempel LAN,
skoleovernattinger, AmCar-treff, Stavsmartn, Trollcup.
Vurdering: De større arrangementene er godt ivaretatt, og det utarbeides egne risiko- og
sårbarhetsanalyser for disse. Det utarbeides nå en arrangementshåndbok i regionen, som
omhandler trafikkavvikling, navnelister, pliktige skjema og lignende.
Globalisering og økt norsk deltakelse i internasjonale operasjoner kan føre til økt press. Øyer
anses for å ikke være spesielt utsatt for terroranslag i landsmålestokk. Et anslag kan ikke
utelukkes, men det er lite sannsynlig.
Vurdering: Tiltak bør først komme som følge av endringer i den nasjonale trusselvurderingen
fra PST.
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Øyer kommune har ikke vært utsatt for bombetrusler i etterkrigstida. Lillehammer har vært
utsatt for slike trusler, noe som blant annet førte til evakuering av togpassasjerer. Politiets
operasjonssentral er ansvarlig for vurdering av bombetrusler.
Vurdering: Det virker lite hensiktsmessig å iverksette kommunale tiltak for slike tilfeller,
siden de forekommer så sjelden. Politiets operasjonssentral har kompetanse på dette.
Kommunens oppgave vil i et slikt tilfelle være konsentrert om evakuering.

4.3.1. Uforutsigbare menneskelige handlinger
På landsbasis er det en økning i antall saker knyttet til psykotiske/traumatiserte
gjerningspersoner. Oppdragsmengden innen psykiatri er økende, og merkes både i politiet og
kommunalt hjelpeapparat. Alvorlige hendelser hvor psykotiske personer er involvert skjer
med jevne mellomrom.
Vurdering:
Kommunale aktører bør ha økt fokus på trusler og vold, og det skal være lav terskel for å
involvere politi. Det kan gjøres en del forebyggende tiltak rent bygningsmessig, teknisk og
rutinemessig, og HMS-regelverket må bli fulgt.
Det er grunn til å ha fokus på asylmottaket, som ligger sentralt i Øyer og huser inntil 108
asylsøkere fra mange forskjellige nasjoner. Det er viktig at ansatte ved mottaket besitter mest
mulig informasjon om beboere i asylmottaket, og melder videre raskt hvis de er bekymret.
Det vises til at egen risiko- og sårbarhetsanalyse for asylmottaket er utarbeidet, og at
oppfølging av HMS-arbeide er viktig.

4.3.2 Gisseltaking
Det er mest nærliggende å tenke seg at det kan skje en situasjon på offentlig
kontor/institusjon. Det forekommer flere slike tilfeller årlig i Norge. Gisseltaking som følge
av internasjonal terror er lite trolig. Ved større arrangementer med prominente gjester øker
sikkerhetsnivået. Arbeid med dette ivaretas gjennom det enkelte arrangements egen risiko- og
sårbarhetsanalyse.
Vurdering: De enkelte institusjoner bør se på om de kan sette inn effektive tiltak for å øke
egen sikkerhet i forhold til mulig voldelige og ustabile personer. Innredning av kontor,
fjerning av gjenstander som kan bli mulige slagvåpen og begrenset innsyn i vindu, er
eksempler på aspekter som bør gjennomgås.

4.3.3. Sabotasje
Det er lite trolig at sabotasje skal forekomme i Øyer kommune som følge av internasjonal
terror. Det er imidlertid grunn til å være på vakt fordi det finnes personer i samfunnet som
ikke forholder seg til normale grenser.
Vurdering: Øyer kommune bør vurdere en bedre sikring av høydebasseng for å redusere risiko
for forurensing av vannkilder, som kan føre til helseproblemer i befolkningen.
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4.3.4. Korrupsjon
Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Korrupsjon dreier
seg både om å ta i mot og å gi tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller
oppdrag. Det er straffbart både å ta i mot og å gi. Bestikkelser kalles det gjerne når noen gir
tilbud om en utilbørlig fordel. Mens man ofte kaller den som tar i mot for korrupt. Øyer
kommunes begrensede omfang gjør det forholdsvis lett å fange opp irregulære forhold. Felles
innkjøpsavtaler med Gausdal og Lillehammer gir mindre risiko fordi flere er involvert i
beslutningsprosessen.
Vurdering: Det er viktig å ha gode kontrollrutiner, både internt og eksternt, og at rutinene
følges opp av de som har kontrollansvar.

4.4. Temaområde klima og natur
4.4.1 Flom
Følgende hendelser er vurdert:
 Flom i Lågen
 Flom i følgende sidevassdrag: Rolla, Moksa, Skåeåa, Nordre Bryhnsåa, Søre Brynsåa
og Mosåa
 Flom i mindre bekker innen Hafjellområdet
Flom i Lågen
Forløp av en flom i Lågen er avhengig av lufttemperatur, snømengder og nedbør. Fordi Lågen
er regulert kan en gjennom manøvreringstiltak styre vassføringen – flommen - så lenge
magasinene ikke er fylt opp.
Erfaring - ikke minst fra flommen i 1995 - viste at det ikke er høy vassføring i Lågen, men
høy vassføring i sidevassdrag og bekker som fører til de største flomskader i Øyer. NVE´s
vannmerke på Losna viste i 1995 2497 m3 som største vannføring, dette betegnes av NVE
som noe under en 200 års flom. Etablerte varslingsrutiner vil sikre at vi er forberedt, og kan
hindre at det oppstår vesentlige skader på kommunale installasjoner som renseanlegg og
vannverk. I 1995 var driften av Tretten renseanlegg vanskeliggjort fordi atkomstvegen sto
under vann. Gjennom utbygging av ny E6 blir dette nå løst. Det vurderes å fylle opp mer
masse og heve terrenget ved renseanlegget sommeren 2011. En transformator som lå under
vann under flommen er plassert på samme sted som da, og bør heves ½ meter.
Nord for Tingberg var kortere strekninger av både ny og gammel E6 berørt av flommen,
begge disse strekningene blir hevet i sammenheng med E6-utbyggingen.
Vurdering: Erfaring fra flommen i 1995 samt de forebyggende tiltak som er gjennomført i
ettertid tilsier at en 200 års flom i Lågen vil medfore begrensede skader i Øyer. Forløpet av en
flom i Lågen vil ellers være av en slik karakter at det ikke vil medføre direkte fare for liv og
helse. Sannsynligheten for en vesentlig større flom enn i 1995 er relativt liten og er ikke
vurdert i denne analysen. Skader og ulemper reduseres med utbedring av flomtiltak, som
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tilsyn og forebyggende arbeid, og med utvidet varsling med nye elektroniske media fra
overordnede myndigheter.
Flom i sidevassdrag
Forløp av flom i sidevassdragene er avhengig av de samme forhold som nevnt over for flom i
Lågen. Flommer i sidevassdragene, tilsvarende de vi hadde i 1995, må påregnes å komme
hyppigere enn tidligere, som følge av forventede klimaendringer. Skadeomfang vil være
avhengig av hvilke forebyggende tiltak som settes inn. Det skal bemerkes at sidevassdragene
Moksa og Mosåa er regulert og at flomforløpene i disse to vassdragene i en viss grad kan
kontrolleres.

Flom Tretten 1995, foto ukjent
I etterkant av flommen i 1995 ble det gjennomført et betydelig kanaliserings- og
opprenskningsarbeid langs de nedre delene av nesten alle sidevassdrag i kommunen. En vil
spesielt bemerke kanaliseringsarbeidene som ble gjennomført i Rolla og Mosåa, og ikke minst
sikringsarbeidene i Moksa hvor det ble anlagt en ca. 170m lang betongkanal i regi av NVE.
En har i ettertid hatt visse problemer med oppstuving av løsmasser i Mosåa ovenfor Aasletten
som følge av en noe uheldig bruutforming, denne må utbedres.
Utbyggingen av både Hafjell alpinanlegg og de omkringliggende hytteområder har ført til
både raskere og endrede avrenningsforhold som har medført mindre flomskader. I forbindelse
med de siste reguleringsprosesser er det lagt betydelig større vekt på å avklare slike
avrenningsforhold i forkant av utbygging, både innen selve planområdet og på de
nedenforliggende arealer. Det skal også nevnes at den store nydyrkingen som fant sted i Øyer
statsallmenning på 60-, 70- og tidlig 80-tall har påvirket sidevassdragene gjennom økt
avrenning, men denne dyrkingsformen har nå på det nærmeste stoppet opp.
For å stå bedre rustet mot økende avrenning i det enkelte sidevassdrag, og ikke minst for å
redusere skadene ved flom, er det viktig med rutinemessig rensk og ettersyn av både større og
mindre sidevassdrag, stikkrenner og sandfang. Dette er grunneiers ansvar.
Klimaendringer vil også på dette området kunne ha stor betydning, og det jobbes med å
utarbeide en avrenningsplan i samarbeid med NVE. Lokal overvannsdisponering er et aktuelt
tema Øyer kommune skal jobbe videre med.
Vurdering: Den betydelige utbygging som finner sted i Hafjellområdet vil medføre økt
avrenning i de vassdrag som berøres. Selv med langt grundigere konsekvensvurderinger hva
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angår avrenning, samt bedre kontrollrutiner, må mindre skader på eiendom og infrastruktur
fortsatt påregnes. Sannsynligheten for flom som vil medføre fare for liv og helse vurderes som
svært lav i disse vassdragene. Gode rutiner for rensk og ettersyn av både større og mindre
sidevassdrag, stikkrenner og sandfang vil være det beste bidrag for å redusere skadeomfanget
ved framtidige flommer.

4.4.2 Skred -snø, jord og stein
Registreringer tilsier at det kan oppstå mindre snø-, jord- og steinras i Øyer, men kommunen
har en topografi som begrenser sannsynligheten for dette. Denne form for hendelse oppstår i
forbindelse med ekstreme nedbørsmengder i form av regn eller snø og kan tenkes å øke, ut fra
forventede klimaendringer. Økende fokus på vedlikeholds- og kontrollrutiner vil være med å
redusere hyppighet og omfang. Det er ikke vurdert som noen stor risiko for at det skal bli
svikt i vegsystemet i kommunen. Sannsynligheten for at det skal bli jord- eller steinras som
stenger trafikken, er vurdert som meget liten. Mange hytter befinner seg i områder med privat
bomveg. Dette er en utfordring for utrykningskjøretøy, og her må det søkes å finne gode
løsninger.

Vurdering: Skader på eiendom og infrastruktur som følge av mindre jord- og steinskred må
påregnes og kan ha som konsekvens at mindre områder – spesielt hytteområder – vil bli
isolert for kortere tid. Skader som direkte medfører fare for liv og helse som følge av denne
type ras vurderes som svært lav. Med unntak av gamle og svært usikre registreringer er det
ikke kjent at snøskred har medført større skader i Øyer, men den nye trenden med skikjøring i
utfordrende terreng utenfor merkede og preparerte løyper, kan utløse skred med fare for liv og
helse.
Sikring mot framtidige snø, jord og steinras sees i sammenheng med vedlikeholdsarbeider og
det ettersyn som er nødvendig for å unngå flomskader i sidevassdrag og bekker.

4.4.3

Klimaendringer

Håndtering av klimautfordringer er et tema som har stor oppmerksomhet av både nasjonale,
fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Dette er et overordnet tema som har stor
innvirken på flere av de analyserte områdene i Risiko- og sårbarhetsanalysen, derfor er
klimaendinger nevnt spesielt mange steder i denne analysen.
Øyer kommune ønsker å bidra aktivt til forebygging og bedre ivaretakelse av alle forhold som
har betydning for klimaendringer, risiko og sårbarhet.
Det antas at klimaendringer på Østlandet på sikt vil føre til
o Kortere vintersesonger og tynnere snødekke
o Økt nedbørsintensitet og mer regn vinterstid
o Varmere og tørrere somre på Østlandet
o Flere dager med sterk vind
I et hundreårsperspektiv antar en at den årlige gjennomsnittstemperaturen – avhengig av
landsdel – vil stige med mellom 2.5 og 3.5 °C og at vinteren blir mildere med
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minimumstemperaturer 2.5 til 4 °C over dagens nivå. På Østlandet vil nedbøren sommerstid
bli opp til 15 % mindre, mens nedbøren høst og vinter antas å øke med 15-20%. Høyere
temperatur vil medføre et betydelig antall færre døgn med snødekke i vårt område. Antall
døgn med sterk vind vil også øke. (Kilde Reg Clim – Norges klima om 100 år).
Vurdering: Følgene av de nevnte klimaendringer vil være økt fare for vindskader på skog,
hurtigere og økt gjengroing av fjellområdene, endringer i det biologiske mangfold,
ødeleggelser på infrastruktur (flom og skredskader) og ikke minst sesongendringer både
sommer og vinter som i vesentlig grad vil kunne påvirke områdets turistnæring.
Kontinuerlig evaluering av allerede gjennomførte tiltak samt oppfølging av foreslåtte
energisparende tiltak i kommunens vedtatte klimaplan bør være kommunens mål for å bidra
til å redusere forventede klimaendringer.

4.4.4. Endringer i biologisk mangfold

Skogranke – Øyers blomst. Øyer kommune er oppfordret til å ta vare på skogranken i
kampen for å bevare artsmangfoldet. Foto: Egil Michaelson
Hendelser som spesielt er vurdert er endringer av det biologiske mangfold som følge av
klimaendringer, innførsel og spredning av fremmede dyr og planter, samt spredning av
uønskede sykdommer som følge av ulovlig innførsel og økt internasjonalisering. Øyer
kommune har vernede områder med spesielt sårbare biotoper.
Tiltak som ivaretar både liv og helse, drift og produksjon samt miljø, er streng statlig kontroll
av dyreimport og av importerte næringsmidler.
Vurdering: At det oppstår endringer i det biologiske mangfold må anses som sannsynlig, men
omfanget og følgene vurderes som svært vanskelig å forutsi. Hva angår kontroll med import
må dette - som i dag - først og fremst gjennomføres på overordnet nivå, men det vil også være
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viktig med gode lokale rutiner for raskt å kunne fange opp og redusere omfanget av skader
når uheldig smitte eller angrep oppdages. Sannsynligheten for endringer i det biologiske
mangfold som vil medføre fare for liv og helse vurderes som svært lav.

4.4.5. Areal
Hendelser som er vurdert er svekket jordvern gjennom nedbygging og omdisponering og
oppsplitting av sammenhengende grøntområder samt avrenningsproblemer.
Videre nedbygging og omdisponering av dyrka mark og innmarksarealer rundt våre
sentrumsområder og langs vårt hovedvegnett, må også i framtida anses som meget sannsynlig
utvikling. Nedbyggingen rammer som oftest de beste jordbruksarealene og er ofte alvorlig for
de gardbruk som rammes og også med tanke på den framtidige matproduksjon.
Oppsplitting av større grøntområder kan medføre tap av eller dårligere tilgang til
sentrumsnære friluftsområder med de helsemessige og miljømessige konsekvenser dette fører
til for brukerne, ikke bare fordi arealene reduseres, men også gjennom tap av biologisk
mangfold.
Som tidligere nevnt under flom i sidevassdragene medfører økt nedbygging og oppsplitting
fare for økt avrenning og de uønskede hendelser dette kan medføre.
Framtidig arealplanlegging må ta høyde for klimaendringer. Den nye plan- og bygningsloven
stiller forsterkede krav til risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsområder.
Vurdering: Arealmessige endringer gjennom nedbygging av landbruksareal og grøntområder
må påregnes også i framtida. Selv om problemet er begrenset i Øyer har økende sultproblemer
og knapphet på landbruksprodukter på verdensbasis ført til et stadig økende fokus rundt
behovet for å bevare dagens landbruksareal. Bedre og riktigere arealutnyttelse på det lokale
plan kan først og fremst oppnås gjennom grundigere konsekvens- og arealvurderinger i
forbindelse med kommunalt planarbeid. Ny plan og bygningslov av 2008 inneholder
skjerpede krav til denne type vurderinger. Hvert enkelt utbyggingsområde må vurderes i
forhold til avrenning, og nedenforliggende områder må analyseres. Rekkefølgebestemmelser
må holdes, og det bør sikres vegetasjon som binder jord.

4.5. Temaområde infrastruktur /systemsvikt
4.5.1. Kommunal vannforsyning - leveranse
Svikt i kommunal vannforsyning kan oppstå som følge av flere forhold. Strømbrudd er den
mest sannsynlige årsaken til dette. Andre forhold kan være brann i vannverk/pumpestasjoner,
ledningsbrudd og flom.
Vurdering: Erfaringer og oppdatert beredskapsplan etter flommen i 1995 tilsier at vi er godt
sikret/forberedt mot en flom av denne størrelsen. Ved ledningsbrudd er ledningsnettet så godt
utbygd et kun mindre deler av forsyningsområdet vil bli uten vannforsyning. Brann i
vannverkene og sentrale høydebasseng og pumpestasjoner kan være kritisk. Øyer vannverk
har i dag ikke brannvarsling. Dette bør installeres.
Strømbrudd over en periode på over 12 timer vil kunne medføre stans i vannleveranse og
redusert brannvannskapasitet. Ved å etablere nødstrømsaggregat ved vannverkene vil den
beredskapsmessige forsyningsevnen bedres betraktelig for de nedre trykksonene. Dersom en
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skal kunne forsyne høyereliggende områder (eksempelvis Hafjellområdet), må det installeres
nødstrømsaggregat i alle vannpumpestasjoner (i alt 12 stk). Kostnadsfaktoren for dette synes å
være høy i forhold til den risiko som hendelsen utgjør.

Foto: Magne Fossum
4.5.2. Kommunal vannforsyning – forurensning
En forurensing av vannkilden(e) vil kunne være alvorlig for menneskers liv og helse.
Vannkildene i Øyer kommune er grunnvannskilder som er godt sikret med tett sjikt over
grunnvannsreservoarene. Selv om sannsynligheten for at en forurensing skal inntreffe er liten
er konsekvensene store.
Vurdering:
Nasjonale forskrifter/retningslinjer stiller krav om sikring av vannkilder og rutiner ved evt.
forurensing av disse. Kravene følges opp gjennom godkjenning og revisjoner fra Mattilsynet.
Revisjoner viser at Øyer kommune tilfredsstiller de nasjonale kravene. Hovedvannledning
mellom Øyer og Tretten vannverk vil bli etablert i forbindelse med utbygging avE6 på samme
strekning. Reservevannforsyning vil da bli etablert slik at størsteparten av abonnentene vil få
opprettholdt vannforsyning selv om en vannkilde må kuttes ut. Det arbeides med å sikre
vannkilden ved Langvik for å ha krisevann dersom for eksempel hovedvannkilde i Øyer må
stenges ut for lengre tid. Ytterligere tiltak synes lite aktuelt.

4.5.3. Kommunalt avløp
Svikt i avløpsbehandlingen vil kunne oppstå som følge av strømbrudd, ledningsbrudd, brann i
tekniske installasjoner og svikt i styringssystem og vil i første rekke medvirke til lokal
forurensing av natur og vassdrag..
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Et utilsiktet utslipp kan få konsekvenser for lokal drikkevannsforsyning dersom f. eks private
brønner forurenses. I de fleste tilfeller der kommunal avløpsledning er lagt er det også lagt
vannledning. Det antas å medføre liten risiko for forurensing, siden kommunal vannforsyning
har erstattet private brønner.
Vurdering:
Forurensingsloven med tilhørende forskrift stiller krav til utforming av avløpsanlegg. Øyer
kommune følger disse kravene. Brannvarsling/brannslukkingssystem ved Øyer driftsstasjon
kan forhindre at styringssystem slås ut og bør installeres. Det bør vurderes å etablere
muligheter for tilkobling av aggregat for den enkelte installasjon og anskaffe aggregat for å
avhjelpe situasjonen dersom kun en eller to stasjoner er ute av drift. I alt er ca 20 stasjoner i
drift så det er lite aktuelt å etablere fast reservestrømforsyning for alle. Kortere strømbrudd
rammer ofte lokalt.

4.5.4. Avfall
En uønsket hendelse er anført som svikt i inntransport av avfall som følge av streik.
Kommunens renovasjonsselskap GLØR har gjennom de 30 år det har eksistert ikke vært utsatt
for streik eller andre problemer i forbindelse med inntransport av husholdningsavfall fra sine
abonnenter som har medført at avfallet ikke har blitt hentet. Det er etablert avtaler når det
gjelder levering / viderebehandling av sorterte avfallsfraksjoner. Organisk matavfall blir
behandlet i eget behandlingsanlegg.
Vurdering: Dersom det skulle oppstå streik på inntransport, må den enkelte kunde oppbevare
sitt avfall til streiken er avblåst eller levere til lokale mottak. Dersom det skulle oppstå streik
på mottakssiden, vil GLØR ha kapasitet til å mellomlagre avfall til streiken avblåses. GLØR
har egne beredskapsplaner som omhandler slike utfordringer.

4.5.5. Strømbrudd
Samfunnet generelt er i stor grad avhengig av strømforsyning for å opprettholde daglig drift.
Nettselskapene har gjennom konsesjonskrav fulgt opp med økonomiske incentiver og har stor
interesse i å opprettholde og etablere et nett som i størst mulig grad kan gi en stabil
strømforsyning. Uhell og feil i tekniske installasjoner og på linjenettet vil likevel kunne
medføre midlertidig stans i strømleveranse. Langvarige strømbrudd anses som mindre
sannsynlig, men konsekvensene vil samfunnsøkonomisk sett være store.
Vurdering: Som skadebegrensende tiltak er det foreslått etablering av nødstrømsforsyning ved
Tretten Sjukeheim og ved vannverkene i Øyer og på Tretten. Det bør også vurderes tiltak for å
sikre strøm til kommandosentralen for krisehåndtering på Tingberg.
Svikt i strømforsyningen ved Tretten Sjukeheim vil kunne medføre fare for liv og helse
dersom pasientrettet utstyr som surstoffkonsentratorer etc. settes ut av drift. Kortere
strømbrudd vil derfor være livskritisk. Rutiner ved strømbrudd innenfor omsorgs- og
helseinstitusjoner bør utarbeides. For brudd på tele/dataløsninger på grunn av strømbrudd se
pkt. under om tele/data.
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4.5.6. Tele/data:
Kommunene er svært avhengig av at tele- og datasystemene er oppe for å kunne gjennomføre
tjenester og yte service til sine innbyggere. Benyttet IP-telefoniløsning gjør at telefonen er ute
av drift også ved strømstans. Dette inntrer sjeldent og i kortere perioder, men ved f. eks en
naturkatastrofe som ras/flom vil linjebrudd kunne ta lang tid å utbedre og kommunen være
uten telefon- og dataforbindelse, jamfør risiko for dette under ROS-analyser for klima og
miljø. I slike tilfeller vil det også være svært viktig å kunne nå ut med informasjon til
innbyggerne. For øvrig vil kortere nedetid på telefon føre til dårligere service overfor
innbyggere, men karakteriseres som en hendelse med lav risiko. For legetjenester vil
nødnummer fungere til tross for brudd.
IKOMM har egen beredskap og risiko-og sårbarhetsanalyse som skal sikre at nødvendig drift
opprettholdes. Det er nå utarbeidet beredskapsløsninger med backup for sikring av data som
sikrer drift i tilfelle systemsvikt.
Datasvikt vil kunne ha konsekvens for menneskers liv og helse innenfor helseinstitusjon på
grunn av manglende pasientinformasjon for blant annet medisinering. Langvarig datasvikt
synes lite sannsynlig da dataleverandør har flere sikkerhetssystemer/reserveløsninger.
Vurdering:
Svikt i datasystemet (lokalt som rutersvikt og linjebrudd/svikt i sentral) vurderes som en
hendelse i gruppen ”høy risiko”. Det er små muligheter for å unngå slike hendelser, men
rutiner for lagring av oppdaterte pasientjournaler vil være konsekvensreduserende. Det er
utarbeidet egen plan for å ivareta datasikkerheten gjennom IKOMM. Øyer kommunes
informasjonssikkerhet er ivaretatt gjennom en egen sikkerhetshåndbok.
Telefonsystemet er sårbart. I katastrofesituasjoner vil nødtelefoner kunne opprettes i politiets
regi. Mobiltelefonbruk vil til dels kunne erstatte intern kommunikasjon i kommunen.
Det bør vurderes videre hvorvidt dagens telefonisystem er tilfredsstillende. Konsekvensene vil
være størst under området for produksjon, drift og tjenesteyting.

4.5.7 Dambrudd
Et dambrudd i de dammene som vi har i Øyer vil ikke utgjøre noen stor risiko for liv og helse.
Dammene er dimensjonert for en 500-årsflom og konsekvensen kan være brudd ved en slik
situasjon. Dette vil i liten grad påvirke totalsituasjonen på grunn av dammenes magasinvolum
og reguleringshøyde. NVE fører tilsyn med dammene. Dameier er ansvarlig for nødvendig
vedlikehold.
Vurdering:
Ny klassifisering av alle dammer skal gjennomføres innen 2015 i henhold til ny forskrift om
damsikkerhet. Øyer kommune bør være med å bidra til at alle risikoforhold blir vurdert i
klassifiseringsprosessen. Det er dameier som er ansvarlig for klassifiseringen.

5.

Handlingsprogram

Gjennom arbeidet med delanalysene har prosjektgruppene avdekket en mengde tiltak som kan
virke direkte på årsaken til at noe skjer og tiltak som kan redusere skadeomfanget hvis en
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uønsket hendelse inntreffer. Prosjektgruppen har vurdert viktigheten av disse tiltakene ut fra
hvor i risikomatrisen selve hendelsen havnet, og har endt opp med å anbefale tiltakene som
fremgår i listen under. Gruppen har valgt å ikke prioritere dem, fordi vi mener alle tiltakene
bør gjennomføres og at dette bør være grunnlag for en politisk vurdering. Vi har imidlertid
valgt å anbefale når tiltaket bør innfases i budsjett- og økonomiplan.
Mål med handlingsprogrammet er å skape lavere sårbarhet på områder vi har funnet at er
sårbare i Øyer kommune i dag. For nærmere informasjon om vurderingen bak det enkelte
tiltak henvises til den enkelte delanalyse.

Tiltak
Innkjøp av aggregat til Tretten Sjukeheim
Installering av automastisk slokkeranlegg (Tretten
Sjukeheim)
Termografering av elektrisk anlegg
(Tretten Sjukeheim)
Sprinkling, boligsprinkling eller vanntåkeanlegg
(Tretten Sjukeheim)
Iverksette anbefalte tiltak i veileder for helsetjenester
til flyktninger og asylsøkere
HMS-rutiner – sikre fokus og implementering av disse
Direkte varsling til brannvesen fra skoler og
barnehager
Utarbeidelse av arrangementshåndbok
Arrangere større øvelse i Hafjell som involverer flere
redningsinstanser
Etablere tilkobling for strømaggregat til
kriseberedskapsledelse og til oppvarming av
evakueringssted (Tingberg)
Følge opp ansvarlig grunneier for å få styrket
vintervedlikehold på veier som er eneste adkomstvei
Etablering av reservevannforsyning ved å koble
ledningsnett for de to vannverkene i Øyer kommune
sammen for å gi en bedre sikkerhet for
vannforsyningen
For kommunalt avløp: Vurdere om det kan etableres
muligheter for tilkobling av aggregat for den enkelte
installasjon og anskaffe aggregat for å avhjelpe
situasjonen dersom kun en eller to stasjoner er ute av
drift.
Etablere brannvarsling/brannslukkingssystem ved Øyer
driftsstasjon
Tiltak mot vold: Tidlig intervensjon – Analysere nivået
på kommunens kapasitet til å vurdere mennesker med
risikoadferd og gi faglig hjelp på et tidlig tidspunkt
Nytt tilbud til alle huseiere i Øyer om radonmåling.
Radonmålinger av grunn ved planlegging av nye
boligområder og utbyggingsprosjekter.
Tilsyn med prosjektering og utlegging av radonduk og
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andre radonforebyggende tiltak.
Skadebegrensende tiltak som ventilering og tetting mot
grunn i kommunale boliger med høye verdier.

X

Ordliste:
ROS – Risiko- og sårbarhet
DSB – Direktoratet for sivil beredskap
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
BAG – Byggesak, areal og geomatikk
Eutrofiering - Eutrofiering skyldes økt tilførsel av plantenæringsstoffer som fosfor og
nitrogen. Næringsstoffene blir tilført fra jordbruk, bebyggelse, fiskeoppdrett, industri og
nedbør. Arealavrenning fra landbruket er den største kilden til næringssalttilførselen og
dermed uønsket algevekst i vassdrag og kystområder. Eutrofieringen er størst i små, grunne
vann i lavereliggende strøk med tett bosetning og stor jordbruksaktivitet. Størst skade er
påført innsjøer og elver på Østlandet, Sørlandet, Jæren og i Trøndelag (kilde: Store norske
leksikon)

Referanseliste:
Veileder i bruk av kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, DSB 2003
Direktoratet for sivilt beredskap: www.dsb.no
Fylkesmannens prosedyre for gjennomføring av risiko – og sårbarhetsanalyse i kommunen
eller enhet: www.fylkesmannen.no/ROS-system_kommune_2010_UwHn3.pdf.file
Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no
Øyer kommunes hjemmeside: www.oyer.kommune.no
Store norske leksikon: forurensing: http://www.snl.no/.sml_artikkel/forurensning
Lovdata: http://www.lovdata.no/all/nl-20100625-045.html

Utrykt vedleggsliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan for kommunal kriseberedskap
Evakueringsplan
Smittevernplan
Plan for helsemessig og sosial beredskap
Pandemiplan
Plan for psykososial krisehjelp
Beredskapsplan vann, generell del

Delanalyser (fås ved henvendelse til servicetorget i Øyer kommune)
1.1.1. Influensaepidemi
1.1.2. Norovirusinfeksjon
1.1.3. Kjente og ukjente smittestoff
1.2.1. Legionella
1.2.2. Radioaktiv stråling
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1.2.3. Radioaktiv stråling, enkeltkilde
1.3.1. Forurensing av drikkevann
1.3.2. Gjødselutslipp fra kjeller/kum
1.4.1. Kjente og ukjente smittestoff; husdyrsykdommer
1.4.2. Kjente og ukjente smittestoff, Husdyrsykdommer som kan overføres til mennesker
2.1.1. Møteulykke på E6, ulykkesbiler transporterer farlig gods
2.1.2. Blokkering av veg
2.1.3. Trafikkulykke i tunnel
2.1.4. Ulykke stolheis/skitrekk
2.2.1. Skogbrann
2.2.2. Brann i helseinstitusjon
2.2.3. Industribrann
2.2.4. Ammoniakklekkasje Tine
2.2.5. Brann i telt (arrangement)
2.2.6. Brann i overnattingssted med tidkrevende og vanskelig adkomst
2.2.7. Brann i skole eller barnehage
2.2.8. Gasseksplosjon
3.1.1. Skoleskyting
3.1.2. Bombetrussel
3.1.3. Psykiatriske pasienter med ukjent forhistorie
3.1.4. Rasisme/intern uro ved Øyer statlige mottak
3.1.5. Hendelser med rasistisk årsak
3.2.1. Gisseltaking psykiatri
3.3.1. Sabotasje av strømforsyning
3.3.2. Sabotasje av vannforsyning
3.4.1. Irregulært samarbeid
3.4.2. Manglende kontroll
4.1.1. Flom i Lågen
4.1.2. Flom i sidevassdrag
4.2.1. Snøskred, jord- og steinskred
4.3.1. Klimaendringer
4.4.1. Biologisk mangfold
4.5.1. Arealutfordringer
5.1.1. Problemer med levering av vann
5.2.1. Forurensing av vannkilde
5.3.1. Kommunalt avløp
5.4.1. Svikt i inntransport av avfall/streik
5.5.1. Strømbrudd inntil 12 timer
5.5.2. Strømbrudd Tretten sykehjem, Bakketun (over seks timer)
5.6.1. Rutersvikt
5.6.2. Linjebrudd/svikt i sentral
5.6.3. Svikt i datasenter (IKOMM)
5.7.1. Dambrudd
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