
 

 
RISIKO- OG  

 

SÅRBARHETSANALYSE 
 

for  
 

Gran kommune og  
Lunner kommune  

 
 
 
 
 

Forslag datert 17. november 2017 
 

 
«Sammen for et mer robust lokalsamfunn» 
 
 



ROS-analyse Gran kommune og Lunner kommune 16.08.17 
 

2 
 

Innhold 

1. Oppsummering og konklusjon........................................................................................ 5 

2. Mandat og formål............................................................................................................. 6 

2.1 Mandat ............................................................................................................................ 6 

2.2 Formål ............................................................................................................................. 6 

3. Bakgrunn, forutsetninger og avgrensninger ................................................................ 7 

4. Gran kommune og Lunner kommune ........................................................................... 8 

4.1 Generelt ..................................................................................................................... 8 

4.2 Fysiske og naturgitte forhold ................................................................................ 10 

4.3 Værforhold og klima ............................................................................................... 10 

4.4 Næringsliv, industri, turisme ................................................................................ 10 

4.5 Demografiske forhold ............................................................................................. 10 

4.6 Samferdsel ............................................................................................................... 13 

4.7 Planer for fremtidig utvikling i kommunene ...................................................... 15 

4.8 Tilpasning til fremtidige klimaendringer ............................................................ 16 

4.9 Utvikling i retning av et flerkulturelt samfunn ................................................. 17 

4.10 Geografiske informasjonssystem (GIS) ............................................................ 17 

5. Samfunnets kritisk funksjoner ..................................................................................... 18 

5.1 Innledning ................................................................................................................. 18 

5.2 Kommunens kriseledelse og krisehåndtering ..................................................... 18 

5.3 Informasjon og kommunikasjon ved kriser ......................................................... 19 

5.4 Forsvaret .................................................................................................................. 19 

5.5 Helse- og omsorgstjenester .................................................................................. 20 

5.6 Forsyning av medisiner .......................................................................................... 21 

5.7 Atomberedskap ....................................................................................................... 21 

5.8 Polititjeneste ........................................................................................................... 21 

5.9 Brannberedskap ....................................................................................................... 22 

5.10 Sivilforsvaret ........................................................................................................ 23 

5.11 Forurensningsberedskap. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 
(IUA) 24 

5.12 Matvareproduksjon og – distribusjon ............................................................... 24 

5.13 Drivstofforsyning ................................................................................................. 25 

5.14 Vann- og avløpsnett ............................................................................................ 25 

5.15 Bank- og finanstjenester .................................................................................... 27 

5.16 Energiproduksjon og –forsyning ........................................................................ 27 

5.17 Elektronisk kommunikasjon (tele- og datanett) ............................................ 29 

5.18 Passasjer- og godstransport............................................................................... 30 



ROS-analyse Gran kommune og Lunner kommune 16.08.17 
 

3 
 

5.19 Dammer ................................................................................................................. 31 

5.20 Behov for innkvartering ..................................................................................... 31 

5.21 Oppfølging av særlig sårbare grupper ............................................................. 31 

5.22 Fylkesmannen ...................................................................................................... 32 

5.23 Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelp ................................................... 32 

5.24 Mattilsynet ............................................................................................................ 33 

6. Metode og arbeidsprosess ............................................................................................ 34 

6.1 Metode .......................................................................................................................... 34 

6.2 Arbeidsprosess ............................................................................................................. 35 

7. Definisjoner .................................................................................................................... 37 

8. Organisering av arbeidet .............................................................................................. 41 

9. Identifikasjon av uønskede hendelser ....................................................................... 42 

10. Risikoanalyse og vurdering av sårbarhet ................................................................ 44 

10.1 Naturhendelser .................................................................................................... 44 

10.2 Svikt i kritisk infrastruktur ................................................................................ 44 

10.3 Epidemier og helseberedskap ........................................................................... 44 

10.4 Store ulykker og masseskader ........................................................................... 45 

10.5 Atomulykker og radioaktiv stråling .................................................................. 45 

10.6 Akutt forurensning .............................................................................................. 45 

10.7 Viljestyrte hendelser .......................................................................................... 45 

10.8 Andre uønskede hendelser ................................................................................ 46 

11. Identifikasjon av nye tiltak som reduserer sannsynlighet og konsekvenser .... 47 

11.1 Innledning ............................................................................................................. 47 

11.2 Gran kommune .................................................................................................... 47 

11.3 Lunner kommune ................................................................................................. 49 

12. ............................................................................................................................................ 51 

13. Særlige risiko- og sårbarhetsfaktorer i hver av de to kommunene ................... 52 

12.1 Innledning ............................................................................................................. 52 

12.2 Forskjell i risiko og sårbarhet ........................................................................... 52 

14. Fremstilling av risiko og sårbarhet .......................................................................... 53 

13.1 Risiko for menneske (liv og helse) ................................................................... 53 

13.2 Risiko når det gjelder stabilitet ....................................................................... 54 

13.3 Risiko for natur og miljø .................................................................................... 55 

13.4 Risiko for materielle verdier (økonomi) .......................................................... 56 

13.5 Risiko for kommunens omdømme..................................................................... 56 

13.6 Hendelser med spesielt høy risiko ................................................................... 56 

15. Behov for varsling og evakuering ............................................................................. 58 



ROS-analyse Gran kommune og Lunner kommune 16.08.17 
 

4 
 

14.1 Varsling ................................................................................................................. 58 

14.2 Evakuering ............................................................................................................ 59 

16. Fremtidige endrede risikofaktorer .......................................................................... 60 

17. Hendelser utenfor Gran og Lunner .......................................................................... 61 

18. Uønskede hendelser som påvirker hverandre ....................................................... 62 

17.1 Gjensidig avhengighet ........................................................................................ 62 

17.2 «Dominoeffekten» ............................................................................................... 62 

19. Risikohåndtering ......................................................................................................... 63 

18.1 Oppfølging av ROS-analysen .............................................................................. 63 

18.2 Målsetting for samfunnssikkerhetsarbeidet i Gran kommune og Lunner 
kommune ............................................................................................................................. 63 

18.3 Beredskapsplaner og andre planer ................................................................... 63 

18.4 Øvelser .................................................................................................................. 63 

18.5 Revisjon av ROS-analysen .................................................................................. 64 

18.6 Integrering av samfunnssikkerhet og beredskap i planer etter plan- og 
bygningsloven ..................................................................................................................... 64 

18.7 Risikostyring ......................................................................................................... 64 

20. Referanser .................................................................................................................... 64 

21. Vedlegg ......................................................................................................................... 66 

20.1 Utdrag av sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt .................................................................................................................. 66 

20.2 Oversikt over aktuelle lover og forskrifter ..................................................... 66 

20.3 Utfylte analyseskjema ........................................................................................ 66 

 

  



ROS-analyse Gran kommune og Lunner kommune 16.08.17 
 

5 
 

1. Oppsummering og konklusjon 
 
Arbeidet med helhetlig ROS-analyse pågikk første halvår 2017. Analysene av de 38 
uønskede hendelsene har ikke avdekket store nye utfordringer sammenlignet med 
tidligere ROS-analyser. Gran og Lunner har vært spart for de store uønskede 
hendelsene som har hatt katastrofale konsekvenser. Områder der vi opplever 
økende risiko er; naturhendelser, svikt i kritisk infrastruktur (deriblant elektronisk 
kommunikasjon) og hendelser som er viljestyrt (terror, sabotasje). Vi blir ofte 
minnet om slike hendelser gjennom media.   
  
Tradisjonelt kjennetegnes Gran og Lunner av landbruksnæring og områder med mye 
skog og mark. I Gran kommune er det en del industri. Ingen av bedriftene er 
definert som storulykkebedrifter. Gjennom Lunner kommune går både hovedveger 
(E 16 og Rv. 4) og jernbanestrekninger (Gjøvikbanen og Roa-Hønefoss-banen). På 
Roa-Hønefoss-banen transporteres det en stor mengde farlig gods. Gjennom Gran 
går Rv. 4 og Gjøvikbanen.  
 
De uønskede hendelsene som er vurdert å ha høyest risiko er: Bortfall av strøm / 
strømrasjonering i over fire timer, forurensning av vannforsyningen, smittsom 
sykdom blant mennesker, jernbaneulykke, radioaktiv stråling, alvorlig kriminalitet 
og brann i bygning. 
  
Det er viktig å følge opp ROS-analysen gjennom arbeid med godt tilpasset 
kriseplanverk, en godt forberedt kriseledelse og jevnlige øvelser. Arbeidet med nye 
og endrede tiltak for å redusere sannsynligheten og konsekvensene vil ha stort 
fokus i årene som kommer. Resultatet av ROS-analysen må legges til grunn bl.a. 
ved rullering av kommunenes planer. 
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2. Mandat og formål 

2.1 Mandat 
 
Prosjektgruppen har mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhets-
analyse for kommunene Gran og Lunner og dokumentere resultatet fra arbeidet i 
en rapport. Basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjekt-
gruppen lage forslag til plan for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppfylle kravene i lov 
om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivil-
beskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt.  

2.2 Formål  
 
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å: 

 gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunene, og hvordan de 
påvirker kommunene 

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter 

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres 

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunenes arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap 
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3. Bakgrunn, forutsetninger og avgrensninger 
 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivil-
beskyttelsesloven) [1] krever at kommunene skal utarbeide en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forskrift om kommunal beredskapslikt [2] finner 
man krav til innholdet i ROS-analysen. Det er i tillegg utarbeidet en veileder til 
forskrift om kommunal beredskapsplikt [3]. I denne veilederen er det vist forvent-
ninger til omfanget av en helhetlig ROS-analyse. Aktuelle deler av loven og 
forskriften er med i Vedlegg 1 til denne ROS-analysen. 
 
Ifølge § 2 i forskrift om kommunal beredskapsplikt skal den helhetlige ROS-analysen 
omfatte: 

 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 

 Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha 
betydning for kommunen 

 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 

 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 
infrastruktur 

 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en 
uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen 
har inntruffet 

 Behovet for befolkningsvarsling og evakuering 
 
I ovenfor veileder står det bl.a. følgende: 
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal:  

 gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen  

 gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen  

 fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer  

 gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen  

 identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjen-
ninger  

 gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap  

 gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvars-
områder og fylkesROS  

 
Forventningene til at alle deler av samfunnslivet skal fungere 100 % effektivt til en 
hver tid er utbredt i vår del av verden. Vi har etter hvert vent oss til at alt vi 
ønsker og alt vi har behov for skal kunne skaffes straks – og til en hver tid. Man kan 
gjerne kalle det ”24/7–samfunnet” der alt skal fungere og vi skal ha tilgang til alle 
”goder” hele døgnet, hele året. Bortfall av vannforsyning, strømforsyning, 
vegforbindelse eller teleforbindelse, skaper straks «krisestemning». Alvorlige 
ulykker og katastrofer avslører ofte at samfunnet ikke er godt nok forberedt på å 
håndtere en uvanlig og vanskelig situasjon på en tilfredsstillende måte.  
 
Menneskene har til en hver tid måttet leve med naturkatastrofer. Men den tekno-
logiske og økonomiske utviklingen, sammen med klimaendringer og hyppigere 
ekstremvær, har ført til at man på mange måter har blitt mer sårbare for det 
ekstraordinære. 
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4. Gran kommune og Lunner kommune 

4.1 Generelt 
Gran kommune 

Gran kommune ligger sør i Oppland fylke. Arealet er ca. 757 km
2

. Gran hadde 
13.707 innbyggere den 01.01.17. Dette er en økning på 641 innbyggere fra 2006. 
Innbyggertallet i Gran kommune utgjør 0,26 % av folketallet i Norge og 7,2 % av 
folketallet i Oppland. SSB forventer at innbyggertallet i Gran kommune i 2040 vil ha 
økt til 16.414 (prognose MMMM). Det tilsier en økning i folketallet på 2.707 i 
forhold til i 2017, eller 20 % i løpet av de kommende 23 årene.  
 
Gran kommune har et område også vest for Randsfjorden. Dette er ca. 190 km2. Fra 
kommunesenteret på Jaren er det 80 km kjøreveg til de helårsboligene vest for 
Bjoneroa som ligger lengst unna kommunesenteret. Ved bruk av fergen mellom 
Tangen og Horn er avstanden noe kortere. Det kan være stor avstand mellom den 
uønskede hendelsen og der kriseledelsen er samlet. 
 
Det er følgende tettsteder i Gran kommune: 
Brandbu / Jaren: 4.638 innbyggere 
Gran / Ringstad: 1.614 innbyggere 
  
Ca. 46 % av innbyggerne i Gran kommune bor i et av de to tettstedene. 
 
Definisjonen av et tettsted som er benyttet her er SSB sin definisjon: Tettbygd 
område med minst 200 bosatte, der avstanden mellom husene normalt ikke 
overstiger 50 meter.  

 

 

 
 
Lunner kommune 
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Lunner kommune ligger sør i Oppland fylke. Arealet er ca. 292 km
2

. Lunner hadde 
9.080 innbyggere den 01.01.17. Dette er en økning på 562 innbyggere fra 2006. 
Innbyggertallet i Lunner kommune utgjør 0,17 % av folketallet i Norge og 4,9 % av 
folketallet i Oppland. SSB forventer at innbyggertallet i Lunner kommune i 2040 vil 
ha økt til 11.131 (prognose MMMM). Det tilsier en økning i folketallet på 2.051 i 
forhold til i 2017, eller 23 % i løpet av de kommende 23 årene.  
 

Fra rådhuset på Roa er det ikke lang kjøreveg til helårsboligene i kommunen. Fra 
Roa til grensen mot Nittedal kommune er det ca. 20 km kjøreveg. Dette gjør at det 
ikke vil være stor avstand mellom den uønskede hendelsen og der kriseledelsen er 
samlet. 
 
Det er følgende tettsteder i Lunner kommune: 
Harestua: 2.204 innbyggere 
Grua:  1.532 innbyggere 
Roa:     992 innbyggere 
Lunner:    961 innbyggere 
Se definisjon av tettsted under omtalen av Gran kommune ovenfor. 
 
Ca. 63 % av innbyggerne i Lunner kommune bor i et av de fire tettstedene i 
kommunen. 
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4.2 Fysiske og naturgitte forhold 
Gran kommune 
Landskapet i Gran kommune er preget av Randsfjorden som ligger på 131-135 moh. 
Området på østsiden av Randsfjorden er et bakket, veldyrket landskap. Lengst nord 
og øst og på hele vestsiden av Randsfjorden er det store skogstrekninger. Det 
høyeste punktet i kommunen (og Hadeland), er Lushaugen (812 moh.), som ligger 
på grensen mot Hurdal. 

 
Lunner kommune 
Store deler av kommunen er et veldyrket bakkelandskap. I sør og øst er det 
skogkledde åser som når nesten 700 moh. Lunners høyeste punkt er Bislingen (692 
moh.).  

4.3 Værforhold og klima 
 

Gran kommune og Lunner kommune har innlandsklima. Om vinteren er vanligste 
vindretning nordvestlig vind og om sommeren er det sørøstlig vind som er vanligst.  
 
Kommunene har i gjennomsnitt ca. 800 mm nedbør pr. år.  
 
Klimaet gjør kommunene sårbare på noen områder. Vind kan treffe kommunene 
med stor kraft. Det kommer av og til store mengder snø, noe som kan ramme bl.a. 
samferdsel og kraftforsyning.  
 
Langs vassdragene kan flom og oversvømmelse gjøre skade på veger. I perioder om 
våren og sommeren kan det være langvarige tørkeperioder. Dermed tørker skog og 
mark ut, med brannfare i naturen som resultat. 
 

4.4 Næringsliv, industri, turisme 
 
I Gran kommune er det en god del industri. I Lunner kommune er det lite industri. 
Det er få virksomheter som har et stort antall ansatte i forhold til antallet 
innbyggere i kommunen. Jordbruk er en viktig næring, men antallet sysselsatte 
innen jordbruket har gått ned. Sett ut fra lokal matvaresikkerhet er dette ei 
ugunstig utvikling.  
 
Få av virksomhetene har noe stort potensiale for alvorlig skade ved brann, 
eksplosjon og utslipp av farlig stoff til vassdrag, jord eller luft. En kornsilo er 
lokalisert helt inntil jernbanelinjen på Jaren. En støveksplosjon i denne bygningen 
er blant de hendelsene som kan føre til at jernbanelinjen må stenges en periode. 
Vegvesenet har et masselager for alunskifer. Det er til sammen 6 lager med 
eksplosjonsfarlig vare i kommunene.  
 
Deler av Gran og Lunner har mange fritidsboliger, men kommunene har ingen 
betydelige turistmål. I perioder øker folketallet i deler av Gran og Lunner en god 
del på grunn av bruk av hytter. 

4.5 Demografiske forhold 
Gran kommune 
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En sammenligning av aldersfordelingen i befolkningen i 2016 med den man finner 
for hele landet samme år viser følgende: 
 

 
 
I dag har Gran kommune en mindre andel av innbyggerne i aldersgruppen 0 – 9 år 
og aldersgruppen 20 – 39 år enn det som er gjennomsnittet for landet. 
Aldersgruppene fra 10 – 19 år og 50 – 89 år er «overrepresentert» i kommunen. De 
andre forskjellene mellom sammensetningen av aldersgruppene i Gran og resten av 
landet er så små at man ikke kan legge vekt på dem. Den viste forskjellen i 
aldersfordelingen av folkemengden vil ikke føre til ekstra utfordringer i forbindelse 
med risiko og sårbarhet. 
 
Ut fra SSB sin middelprognose (modell MMMM) vil man få følgende aldersfordeling i 
Gran kommune i 2027 sammenlignet med i 2016: 

 

 
Figuren viser at ut fra prognosen vil andelen av innbyggerne som er i 
aldersgruppene 10 – 29 år og 40 – 59 år avta litt, mens andelen i gruppene 30 – 39 
år og 60 - 89 år vil øke litt. For de andre aldersgruppene er forskjellen mellom 
aldersfordelingen nå og om 10 år liten. 
  
Andelen av innbyggerne i Gran kommune som ikke er etnisk norske er forholdsvis 
liten. At ikke alle innbyggerne forstår norsk skriftlig og muntlig på en god måte, 
kan gi kommunen utfordringer med å få ut viktig informasjon til alle innbyggerne 
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både raskt og nøyaktig ved en uønsket hendelse. Dette kan bl.a. forekomme i 
forbindelse med behov for evakuering eller ved informasjon om mangler ved 
kvaliteten på drikkevannet. 
 
I Gran kommune er det ca. 1.600 fritidsboliger. Dette er et høyt tall i forhold til 
antallet helårsboliger. De som oppholder seg i fritidsboliger vil i enkelte tilfeller 
kunne utgjøre en ekstra utfordring i forbindelse med uønskede hendelser når det 
gjelder varsling.  
 
Arbeidsledigheten i Gran kommune har de siste årene vært på mellom 2 og 3 %.  
 
Gran kommune har en arbeidsplassdekning på 90 %. Det vil si at det er litt flere 
som pendler fra kommunen enn de som pendler til kommunen.  

 
Lunner kommune 
En sammenligning av aldersfordelingen i befolkningen i 2016 med den man finner 
for hele landet viser følgende: 
 

 
 
I dag har Lunner kommune en mindre andel av innbyggerne i aldersgruppene 20 – 
39 år og 70 – 79 år enn det som er gjennomsnittet for landet. Aldersgruppene 10 – 
19 år og 40 – 69 år er «overrepresentert» i kommunen. De andre forskjellene 
mellom sammensetningen av aldersgruppene i Lunner og resten av landet er så små 
at man ikke kan legge vekt på dem. Den viste forskjellen i aldersfordelingen av 
folkemengden vil ikke føre til ekstra utfordringer i forbindelse med risiko og 
sårbarhet. 
 
Ut fra SSB sin middelprognose (modell MMMM) vil man få følgende aldersfordeling i 
Lunner kommune i 2027 sammenlignet med i 2016: 
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Figuren viser at ut fra prognosen vil andelen av innbyggerne i aldersgruppen 0 – 49 
år avta litt, mens andelen i aldersgruppen 70 – 89 år vil øke. For de andre 
aldersgruppene er forskjellen mellom aldersfordelingen nå og om 10 år liten.  
 
Andelen av innbyggerne i Lunner kommune som ikke er etnisk norske er forholdsvis 
liten. At ikke alle innbyggerne forstår norsk skriftlig og muntlig på en god måte, 
kan gi kommunen utfordringer med å få ut viktig informasjon til alle innbyggerne 
både raskt og nøyaktig ved en uønsket hendelse. Dette kan bl.a. forekomme i 
forbindelse med behov for evakuering eller ved informasjon om mangler ved 
kvaliteten på drikkevannet. 
 
I Lunner kommune er det ca. 1.200 fritidsboliger. Dette er et høyt tall i forhold til 
antallet helårsboliger. De som oppholder seg i fritidsboliger vil i enkelte tilfeller 
kunne utgjøre en ekstra utfordring i forbindelse med uønskede hendelser når det 
gjelder varsling.  
 
Arbeidsledigheten i Lunner kommune har de siste årene vært på mellom 1 og 2 %.  
 
Lunner kommune har en arbeidsplassdekning på ca. 45 %. Det vil si at det er langt 
flere som pendler fra kommunen enn de som pendler til kommunen.  
 

4.6 Samferdsel 
 
Vegnettet 
I de tilfellene vegene i Gran eller Lunner blir stengt uten at dette er varslet på 
forhånd, skyldes det som oftest alvorlige trafikkulykker, sterkt snøfall eller flom. 
Når tunneler stenges for vedlikehold, kunngjøres dette på forhånd. Deler av vegene 
har en lavere standard enn det som er ønskelig, noe som bl.a. kan føre med seg 
alvorlige trafikkulykker.   
 
Vegtrafikken representerer et potensiale for store ulykker med mange skadde, tap 
av store materielle verdier og miljøskader.  
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Gran kommune 
De viktigste vegene i Gran kommune er: Rv. 4 som går fra grensen mot Lunner i sør 
til grensen mot Østre Toten i nord. Denne strekningen er ca. 25 km. Sør for Gran 
tettsted er årsdøgntrafikken (ÅDT) ca. 12.400 kjøretøyer og på grensen mot Østre 
Toten er ÅDT ca. 4.400 kjøretøyer. Fv. 34 går fra Jaren til grensen mot Søndre 
Land i nord. Denne strekningen er ca. 25 km. Nord for Brandbu er ÅDT ca. 2.300 
kjøretøyer. Fv. 245 går på vestsiden av Randsfjorden, fra grensen mot Jevnaker i 
sør til grensen mot Søndre Land i nord. Denne strekningen er ca. 18 km. ÅDT ved 
Bjoneroa er ca. 600 kjøretøyer.  
 
Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen med tilstøtende strekninger åpner for 
trafikk sommeren 2017. Tunnelen har to løp. 
 
Strekningen over Lygna er sårbar ved stengninger av vegen ettersom det her er 
lange omkjøringsveger.  

Lunner kommune 
De viktigste vegene i Lunner kommune er: Rv. 4 som går fra grensen mot Nittedal i 
sør til grensen mot Gran i nord. Denne strekningen er ca. 20 km. På grensen mot 
Nittedal er ÅDT ca. 6.700 kjøretøyer. Ved Roa er ÅDT ca. 10.300 kjøretøyer. E16 
går fra grensen mot Nannestad i øst, via Roa til grensen mot Jevnaker i vest. Denne 
strekningen er ca. 18 km. ÅDT er ca. 3.700 kjøretøyer på grensen mot Nannestad 
og ca. 5.900 kjøretøyer ved grensen mot Jevnaker.  
 
Det er tre lange vegtunneler i Lunner kommune. Lunnertunnelen på E16 er 3.803 m 
lang og har en ÅDT på ca. 3.700 kjøretøyer. Gruatunnelen på Rv. 4 er 1.393 m lang 
og har en ÅDT på ca. 6.900 kjøretøyer. Røstetunnelen på E16 og Rv. 4 er 1.096 m 
lang og har en ÅDT på ca. 10.100 kjøretøyer. 

 
Jernbanetransport 
Gjøvikbanen går gjennom kommunene Gran og Lunner, fra grensen mot Nittedal i 
sør til grensen mot Vestre Toten i nord. Denne strekningen er ca. 57 km. På det 
meste kan det være 270 personer på et tog som trafikkerer denne strekningen. Det 
er ingen lange tunneler på denne strekningen. Den lengste ligger ved Grua og er ca. 
300 m lang. 
 
Strekning fra Hakadal til Jevnaker via Roa (Hønefoss-linjen) går gjennom Lunner 
kommune. På denne strekningen går det i hovedsak godstransport. En del av 
godstransporten er farlig gods. Det er ingen tunneler på denne strekningen. Det 
forekommer at persontog mellom Oslo og Bergen kjører samme strekningen når det 
er stengt på strekningen Oslo – Drammen – Hønefoss.  

 
Lufttransport 
Det er ikke flyplass verken i Gran kommune eller Lunner kommune. Oslo lufthavn 
ligger ca. 35 km (i luftlinje) fra Jaren og ca. 27 km fra Roa. Oslo lufthavn er landets 
hovedflyplass med ca. 250.000 flybevegelser og ca. 26 mill. passasjerer pr. år. 
Eggemoen er en privat eid flyplass som ligger ca. 20 km vest for Roa. Det er meget 
begrenset flytrafikk på denne flyplassen. 
 



ROS-analyse Gran kommune og Lunner kommune 16.08.17 
 

15 
 

Luftfartsulykker skyldes som oftest pilotfeil, feil på flyet eller ved teknisk utstyr på 
flyet. Også feil som blir gjort av lufttrafikktjenesten er årsak til luftfartsulykker. 

 
Sjøtransport 
Det er fergeforbindelse over Randsfjorden mellom Horn og Tangen i Gran 
kommune. På vanlige hverdager er det ca. 20 turer hver vei i tiden mellom kl. 
06.00 og 22.00. På lørdager og søndager er det færre turer. Fergen kan ta inntil 15 
kjøretøyer og 49 passasjerer. Ut over dette er det ingen båttrafikk med 
passasjerbåter på innsjøer i Gran eller Lunner.  

 

4.7 Planer for fremtidig utvikling i kommunene 
 
Gran kommune 
De siste årene har utviklingen i Gran kommune vært preget av følgende forhold 
som kan være av betydning for risiko og sårbarhet: 

- Ny riksveg 4 er bygget ut som firefelts motorveg, og med en ny tunnel forbi 
Gran sentrum. 

- Et nytt stort hyttefelt er utviklet i Lygna-området. 
- Lygna Skisenter er bygget ut og lagt til rette for større idretts-

arrangementer. 

- Det har vært en betydelig utbygging av næringsvirksomhet (spesielt handel) i 
Gran sentrum, særlig i de søndre delene av sentrumsområdet (med enkelte 
store og høye bygninger). 

- Det har også blitt bygget ut flere boligprosjekter i Gran sentrum, særlig i 
østre og nordre del. 

- Gran kommune har bygget ut 4 nye store skole- og barnehageprosjekter: 
Trintom skole (øst for Gran sentrum), Fagerlund barnehage på Jaren, 
Brandbu barneskole og Brandbu ungdomsskole.  

 
I årene framover forventer man at følgende nye tiltak som er under planlegging i 
kommunen, vil kunne ha innvirkning på risiko og sårbarhet:  

- Utbygging av et nytt næringsområde i Mohagen Sør (Jaren). 
- En videre utvikling av Gran sentrum med nye næringsbygg og boligprosjekter 

(med enkelte store og høye bygninger). 
- Muligheter for en sterkere utvikling i Brandbu sentrum når flomsikrings-

tiltakene langs Vigga er ferdige. 
- Nytt sykehjem med andre helsefunksjoner og omsorgsboliger på Sagatangen, 

i nordre del av Gran sentrum. 
- Utbygging av en del nye boligområder, spesielt i Viggadalen (Gran – 

Jaren/Moen – Brandbu). 
- Videre utbygging av hytteprosjektet på Lygna. 

 
 

Lunner kommune 
 Forhold ved Lunnersamfunnet i dag og i åra framover som kan ha betydning for risiko- 

og sårbarhet: Kommunen har etablert en stor og ny «Lunner barneskole» i 

Nordbygda med gamle bygg og store uoversiktlige utearealer. 

 Boligblokker i Saglunden på Harestua er bygget/bygges.  
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 Boligblokker ved Kiwi På Harestua er under planlegging. 

 Hadelandsvegen gjennom Grua sentrum med togstasjon, butikk, boliger, 

barnehage og skole tett på vegen blir omkjøringsveg for riksvegsystemet ved 

ulykker og/eller brann/vedlikehold i tunnelene. 

 Ny Rv. 4 fra Roa til Gran grense med forventet byggestart i 2019. 

 Flere nye hyttefelt er under planlegging og etablering på Mylla, bla 

leilighetsbygg. 

 Nytt Lunner helse- og omsorgssenter planlegges bygget i Harestua sentrum 

(Sagparken) hvor det er krav til omfattende tiltak for å avbøte for 200- og 1000 

års flom. 

 Nytt Harestua sentrum med butikker, torg, kontor, handel og boliger er under 

planlegging. 

 Nye næringsarealer er under planlegging på Harestua, tett på riksvegkrysset. 

 Lunner pukkverk langs Oppenvegen planlegger utvidelse av virksomheten. 

 Solobservatoriet på Harestua har økende besøk og omfattende utvidelses-

planer. 

 Nytt Kildal Omsorgssenter er vedtatt bygget på Roa. 

 

4.8 Tilpasning til fremtidige klimaendringer 
 
Klimaendringer har i løpet av de siste tiårene kommet stadig mer i fokus når det 
gjelder risikoen ved uønskede hendelser der klima vil være en medvirkende årsak. 
Selv om det er en viss usikkerhet i forskningsmaterialet, har det etter hvert blitt 
allment akseptert at klimaet er i betydelig endring. 
    
Man må forvente at temperaturen i Gran og Lunner vil øke de kommende årene, 
samtidig som man må forvente økte nedbørsmengder, mer intens nedbør og 
hyppigere tilfeller av ekstrem vind. For Østlandet viser prognoserer at fram mot år 
2050 kan temperaturen øke med fra 1,9 til 2,6 oC for hele året sett under ett, og 
nedbøren kan øke med mellom 3 og 10 % for hele året samlet. Størst nedbørsøkning 
kan forventes i vintermånedene, med mellom 7 og 27 %. Prognosene fram mot år 
2100 viser at temperaturen kan øke med fra 2,3 til 4,8 oC for hele året sett under 
ett, og nedbøren kan øke med mellom 6 og 19 % for hele året samlet. Størst 
nedbørsøkning kan forventes i vintermånedene, med mellom 13 og 49 % [5].  
 
Man må forvente økt flomfare langs allerede flomutsatte vassdrag, og økt flomfare 
i «småbekker» som ikke tidligere har hatt flomproblemer. Jord som er vannmettet i 
lengre perioder vil øke sannsynligheten for ras og skred.  
 
Denne nye kunnskapen må kommunene innarbeide ved rullering av kommune-
planer, utarbeidelse av kommunedelplaner og reguleringsplaner, samt ved 
byggesaksbehandling.  I tillegg kan det være behov for å forberede tiltak for å 
redusere skalder på allerede gjennomførte utbygginger. 
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I denne ROS-analysen er det en del uønskede hendelser som er omtalt, og som vil 
kunne få både økt sannsynlighet og større konsekvenser som følge av 
klimaendringer. Blant disse er hendelse 1 Flom og hendelse 3 Ekstremvær. 
 

4.9 Utvikling i retning av et flerkulturelt samfunn 
 
Andelen flerkulturelle i Gran og Lunner har økt de seinere årene.  
 
Utlendinger som nylig har flyttet til kommunene vil på grunn av dårlige kunnskaper 
i norsk ha vanskeligheter med å få med seg viktig informasjon i en krisesituasjon. 
Det samme vil gjelde for utenlandske turister. Kriseledelsen må ha dette faktum 
med i sine vurderinger ved utsendelse av viktig informasjon i en krise.  

4.10 Geografiske informasjonssystem (GIS) 
 
Det er ikke bare i forbindelse med arealplanlegging at kart er viktig. Kart er et 
svært viktig hjelpemiddel for å synliggjøre ulike typer risikoer. Til dette arbeidet 
er GIS et nyttig og viktig hjelpemiddel. Ved bruk av GIS kan man vise opplysninger 
som er tilpasset behovet i den konkrete situasjonen. Man kan benytte 
opplysningene både til å forebygge og til å vurdere konsekvenser når en uønsket 
hendelse er under utvikling eller har skjedd. Det er viktig at datagrunnlaget er på 
plass og at man i kommunen har tilstrekkelig med ansatte som kan gjøre nytte av 
og videreformidle all den lagrede informasjonen. 
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5. Samfunnets kritisk funksjoner 
 

5.1 Innledning 
 
De samfunnskritiske funksjonene er avhengig av at både strømforsyning og 
telenettet fungerer. De er også avhengig av hverandre. F.eks. er både brannvesen, 
politi og helsevesenet avhengig av at vegene er åpne for at de skal kunne utføre 
sine oppgaver på en fullgod måte. Mer om dette i kapittel 17 Uønskede hendelser 
som påvirker hverandre. 
 
Alvorlige hendelser som bl.a. sterk vind, flom, brann og eksplosjon vil kunne påføre 
viktig infrastruktur skader eller midlertidig stenging, noe som igjen kan lamme 
andre samfunnskritiske funksjoner. Dette viser at det er en nær sammenheng 
mellom aktuelle hendelser, skader på infrastruktur og svikt i samfunnskritiske 
funksjoner. 
 

5.2 Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 
 
Kommunen har følgende plikter i beredskapssammenheng: 

 krav om gjennomføring av ROS-analyse og utarbeidelse av beredskapsplaner 
Ansvar for utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial beredskap 

 beredskapsansvar for branner og andre ulykkeshendelser, jf. brann- og 
eksplosjonsvernloven 

 ansvar for å sikre drikkevannskvaliteten og tilfredsstillende forsynings-
sikkerhet, samt utarbeidelse av beredskapsplan for håndtering av 
forstyrrelser i vannforsyningen 

 sørge for tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe 
eller føre til skader innen kommunen 

 være forberedt på å hjelpe Fylkesmannen i å samordne tiltak lokalt og holde 
kontakt og rapportere til Fylkesmannen (atomberedskapsutvalget ved 
situasjon med atomforurensning) 

 
De hendelsene som blir omtalt i denne ROS-analysen vil kunne stille lokalsamfunnet 
over for store utfordringer. Kommunene er på mange måter en av «bærebjelkene» 
i beredskapsarbeidet i Norge. Kommunen skal i størst mulig grad opprettholde 
normale samfunns-funksjoner og sørge for de funksjoner som er viktige for 
innsatsen som blir satt inn i krisehåndteringen. I tillegg skal kommunen: 

 yte hjelp ved ulykker og akutte hendelser 

 opprettholde kommunens funksjoner og tjenester og sikre nødvendige 
forsyninger 

 informere publikum og media om den innsatsen kommunen gjør, men ikke 
om redningsaksjoner der politiet har denne oppgaven 

 hjelpe politiet ved evakuering av mange mennesker 

 sørge for innkvartering av, og omsorg for, evakuerte og pårørende 

 gjennomføre ulike opprydningsaksjoner og andre tiltak for å verne miljøet  
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Til tider av året vil det kunne være vanskelig å samle kriseledelsen raskt på grunn 
av ferieavvikling mv. Ettersom det ikke finnes noen form for vaktordning for 
kommunenes kriseledelse, vil det også utenom ordinær arbeidstid kunne ta tid å 
samle kriseledelsen. Det er derfor av stor viktighet at også de som er 
stedfortredere for «nøkkelpersoner» har fått opplæring og erfaring med å arbeide i 
kriseledelsen. 
 

5.3 Informasjon og kommunikasjon ved kriser 
 
I dag skjer det en svært rask utveksling av informasjon i samfunnet. Så lenge tele- 
og datanettet fungerer, vil det gå kort tid fra en alvorlig hendelse skjer til den er 
allment kjent. Etater som har ansvar for krisehåndtering må være godt forberedt 
og bevisst det ansvaret som hviler på dem for å gi rask og riktig informasjon både 
til andre etater og til publikum, inkl. media. 
 
Det er viktig å kommunisere ut til innbyggerne, næringslivet, andre myndigheter 
etc. om hvilke risikoer som er i kommunen – og hvor man kan forvente å få 
informasjon dersom en krise skulle oppstå. Kommunen må bl.a. ha en strategi for 
informasjon i de tilfeller de vanlige informasjonskanalene ikke fungerer som følge 
av for eksempel mangel på strømforsyning, brudd i tele- og datanettet eller som 
følge av sammenbrudd innen IKT. 
 
Kommunen må ha planer for varsling av de som oppholder seg i (aktuell del av) 
kommunen i de tilfellene livsviktig informasjon må ut raskt, enten det gjelder 
utslipp av farlige gasser eller stoffer fra virksomheter eller i forbindelse med uhell 
på vegene eller jernbanen, dambrudd, forurensning av vannforsyningen, 
forurensning i matforsyningen eller annet. 
 
Krisekommunikasjonen som går ut på å informere etter hvert om hvordan krisen 
utvikler seg, og hvilke tiltak som er satt i verk for å redusere konsekvensene, samt 
hva den enkelte kan gjøre for å avhjelpe situasjonen, må være forberedt. Her vil 
lokale radiostasjoner kunne være en nyttig ressurs i den grad det ikke er bortfall av 
strøm. System for varsling av abonnenter som har adresse innen visse geografiske 
områder vil også være nyttig i slike tilfeller. Gran kommune og Lunner kommune 
har tatt i bruk slikt utstyr.  
 
Manglende, mangelfull eller feil informasjon fra myndighetenes side vil ofte føre til 
ryktespredning som kan påvirke hendelsen i negativ retning. 
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode sikkerhetskopi-
systemer i kommunenes IKT er viktige faktorer for å redusere sannsynligheten for 
svikt i informasjonstjenesten. 

 

5.4 Forsvaret 
 
På nasjonalt plan er Forsvaret satt til å avverge og håndtere episoder og 
sikkerhetspolitiske kriser, og om nødvendig forsvare norsk territorium. Forsvaret er 
pålagt å avgi styrker til støtte for sivile myndigheter ved katastrofer og rednings-
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aksjoner i fredstid, etter anmodning fra politiet. Forsvaret kan bidra ved større 
ulykker, naturkatastrofer, leteaksjoner, skogbrann og lignende når liv og helse står 
på spill. 
 
Heimevernet vil kunne møte med over 100 mannskaper innen 24 timer etter at det 
blir rettet spørsmål om hjelp i Gran eller Lunner. Heimevernet er selvforsynte med 
transport, ledelse, samband, forsyning og forpleining.  
 

5.5 Helse- og omsorgstjenester 
 
Spesialisthelsetjenesten i fylkene Oppland og Hedmark er organisert som helse-
foretaket Sykehuset Innlandet HF. Sykehusene i Oppland ligger på Gjøvik og 
Lillehammer. 
 
Det er viktig at det i kommunene er tilstrekkelig tilgang til ambulansetjenester, 
legetjenester mv. Det er to ambulanser som har base på Gran hele døgnet. I tillegg 
er det en ambulanse på dagtid mandag til fredag. Det er ambulanser med base på 
Jessheim, Gjøvik, Hov og i Nittedal hele døgnet.  
 
Primærsykehuset for innbyggerne i Gran og Lunner er Sykehuset Innlandet HF, og 
for 90 % av kontakten er det divisjon Gjøvik som benyttes. Sykehuset på Gjøvik har 
akuttfunksjon. Dette sykehuset ligger ca. 52 km kjøreveg fra Gran og ca. 60 km fra 
Roa. Nærmeste større sykehus er Ahus på Lørenskog, som ligger ca. 52 km kjøreveg 
fra Gran og ca. 44 km fra Roa.  
 
Det er flere legekontorer i Gran og Lunner, deriblant legevakt på Gran som er felles 
for begge kommunene. Legevakten er åpen om kvelden og i helgene. Nattlegevakt 
dekkes fra Gjøvik.  
 
Omsorgstjenestene skal tilby nødvendig omsorg til syke og hjelpetrengende i 
hjemmet og i institusjon. Omsorgstjenestene i Gran og Lunner tilbyr hjemmesyke-
pleie der man gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i deres eget hjem. 
Tjenesten kan for eksempel inkludere sårhåndtering, personlig stell og 
medikamenthåndtering. Omsorgstjenestene har også tilbud om praktisk hjelp i 
hjemmet til de som har behov for det. 
 
Sykehus-, helse- og omsorgstjenestene vil spesielt bli utsatt for store påkjenninger 
ved utbrudd av epidemier / pandemier, brann i lokalene, langvarig svikt i 
strømforsyning eller vannforsyning, svikt i IKT-systemene, samt ved brudd på tele- 
og datanettet. Sykehusene og de andre helsetjenestene er i tillegg avhengig av 
forsyning av legemidler og andre varer og tjenester. For at ambulansetjenesten og 
omsorgstjenesten skal fungere, er man avhengig av at vegene er åpne, ettersom 
kapasiteten på ambulansehelikopter ikke er så stor at den kan overta all nødvendig 
ambulansetjeneste. Ambulansetjenesten og omsorgstjenesten er også avhengig av 
at man har tilstrekkelig tilgang på drivstoff. 
   
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode systemer for sikker-
hetskopiering i helsettenestens IKT er viktige faktorer for å redusere 
sannsynligheten for svikt i sykehus-, helse- og omsorgstjenestene. 
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5.6 Forsyning av medisiner 
 
Kommunenes del av helsevesenet, og omsorgstjenesten i kommunene, er avhengig 
av å få tilført ressurser utenfra for å kunne utføre en tilfredsstillende tjeneste til 
innbyggerne. Dette gjelder bl.a. medisiner. Også mange av innbyggerne som ikke 
får omsorgs- eller helsetjenester fra kommunen, er avhengige av å kunne kjøpe 
medisin regelmessig.  
 
Kommunene Gran og Lunner får levering av alle legemidler til sine institusjoner 
mv. fra apotek på Brandbu. Legemidler leveres til institusjonene to dager pr. uke. 
De fleste bestiller en gang pr. uke. Sykehjemmene kan få levering inntil fem dager 
pr. uke mot et kjøregebyr. Hjemmetjenesten mottar varer fra apoteket alle 
virkedager. Apoteket på Brandbu får legemidler fra sin grossist fem dager pr. uke. 
Disse varene må bestilles senest dagen i forveien. Ut over dette kan man bestille 
varelevering med taxi fra Oslo hvis det er kritisk. Dette gjøres sjelden, men 
muligheten er der. Andre grossister leverer også legemidler fem dager pr. 
uke. Apoteket på Brandbu har en grossist som jobber med å finne alternative 
leverandører i restsituasjoner, så man har meget høy leveringsgrad til tross for at 
det i legemiddelmarkedet til tider er ulike restsituasjoner.  
 
Tiltak for å sikre åpne veger er viktige for å sikre forsyning av medisiner i 
kommunene til rett tid. 
 

5.7 Atomberedskap 
 
Det er viktig at den samlede atomberedskapen har evne til å håndtere 
atomhendelser og til å sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, 
helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.  
  
Atomhendelser kan gi store konsekvenser og vil medføre et stort informasjonsbehov 
og store utfordringer knyttet til samordning av råd, beslutninger og informasjon. 
 
Atomberedskapsorganisasjonen består av Kriseutvalget for atomberedskap mv. 
Fylkesmennene er en viktig del av dette. I akuttfasen av en atomulykke eller annen 
hendelse som kan innebære ioniserende stråling eller spredning av radioaktivitet, 
kan Kriseutvalget pålegge statlige og kommunale organer å gjennomføre 
evakuering, adgangsbegrensning til områder, samt tiltak knyttet til sikring av 
næringsmidler, herunder drikkevann og beskyttelse av dyr.  
 
 
 

5.8 Polititjeneste 
 
Gran og Lunner ligger under Innlandet politidistrikt. Det er lensmannskontor på 
Gran som dekker begge kommunene.  
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Politiet er en av de viktigste aktørene innen sivil beredskap, og vil ved mange av de 
uønskede hendelsene som blir omtalt i denne ROS-analysen være en viktig 
samarbeidspartner for kommunens kriseledelse og kommunale etater. En av 
politiets hovedoppgaver ifølge politiloven er å ivareta publikums sikkerhet og verne 
sentrale samfunnsfunksjoner og sentral infrastruktur mot uønskede hendelser. 
 
Det er politiet som leder redningsoperasjoner og innsatsen ved større ulykker. 
Dette skjer gjennom Lokal redningssentral (LRS) eller Hovedredningssentralen 
(HRS) i de største aksjonene.  
 
Det er politiet som har ansvaret for å informere om redningsaksjoner som foregår. 
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer og åpne veger er viktige 
faktorer for å redusere sannsynligheten for svikt i polititjenesten. 
 

5.9 Brannberedskap 
 
Gran kommune og Lunner kommune 
Lunner og Gran brannvesen har hovedbrannstasjon på Gran. I tillegg er det i Gran 
kommune en lokal brannstasjon på Brandbu, samt et depot på Bjoneroa. Ved 
hovedbrannstasjonen er det til sammen 12 mannskaper, hvorav fire heltidsansatte. 
Ved Brandbu brannstasjon er det åtte deltidsmannskaper og ved Bjoneroa depot er 
det ti deltidsmannskaper. Det er fire kasernerte mannskaper på hovedbrann-
stasjonen innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid er det hjemme-
vaktordning for to mannskaper ved Gran brannstasjon og to mannskaper ved 
Brandbu brannstasjon.  
 
I Lunner kommune er det en brannstasjon på Roa. Det er åtte deltidsmannskaper 
ved Lunner brannstasjon. Det er hjemmevaktordning for to mannskaper ved denne 
brannstasjonen utenom ordinær arbeidstid.  
 
Nittedal kommune 
Nittedal kommune er med i Nedre Romerike brann og redning IKS. Det er brann-
stasjon på Rotnes. På denne brannstasjonen er det kasernert vaktordning for fire 
mannskaper til enhver tid. 
 
Oslo kommune 
Oslo brann- og redningsetat har åtte brannstasjoner. Den nærmeste til Gran og 
Lunner er Grorud brannstasjon. Til sammen er det 333 mannskaper i 
beredskapsavdelingen. Det er til enhver tid ca. 60 mannskaper på kasernert vakt. 
 
 
Ringerike kommune 
Ringerike brann- og redningstjeneste har tre brannstasjoner. Den nærmeste til 
Gran og Lunner er Hønefoss brannstasjon. Ved denne brannstasjonen er det 
kasernert vaktordning for fem mannskaper døgnet rundt. I tillegg er det overordnet 
vakt på hjemmevakt. For de delene av Gran kommune som ligger vest for 
Randsfjorden er Nes i Ådal brannstasjon nærmest av brannstasjonene i Ringerike 
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kommune. Ved denne brannstasjonen er det til sammen 12 deltidsmannskaper uten 
vaktordning.  
 
Jevnaker kommune 
Jevnaker brannvesen har en brannstasjon; Jevnaker brannstasjon. Ved denne 
brannstasjonen er det 16 deltidsmannskaper. Det er hjemmevaktordning for fire 
mannskaper til enhver tid. I tillegg er det overordnet vakt på hjemmevakt. 
 
Søndre Land kommune 
Søndre Land brannvesen har brannstasjon på Hov. Ved denne brannstasjonen er det 
16 mannskaper. Det er hjemmevaktordning for fire mannskaper i helgene. Det er 
felles overordnet vakt med Nordre Land kommune.    
 
Vestre Toten kommune 
Vestre Toten brannvesen har en brannstasjon; Raufoss brannstasjon. Beredskapen 
kjøpes av Raufoss beredskap AS. Ved denne brannstasjonen er det til sammen 20 
brannmannskaper. Det er vaktordning for 8-10 mannskaper innenfor ordinær 
arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid er det fire mannskaper på hjemmevakt. Det 
er i tillegg overordnet vakt på hjemmevakt til enhver tid. Overordnet vakt er felles 
med Gjøvik kommune. 
  
Hurdal kommune 
Hurdal kommune er med i Øvre Romerike brann- og redning IKS. I Hurdal kommune 
er det en brannstasjon. Ved denne brannstasjonen er det 12 mannskaper. Det er 
normalt ikke vaktordning for disse mannskapene. Det er felles overordnet vakt på 
hjemmevakt for de kommunene som er med i fellesbrannvesenet. 
 
Nannestad kommune 
Nannestad kommune er med i Øvre Romerike brann- og redning IKS. I Nannestad 
kommune er det en brannstasjon. Ved denne brannstasjonen er det 16 mannskaper. 
Det er hjemmevaktordning for fire mannskaper til enhver tid. Det er felles 
overordnet vakt på hjemmevakt for de kommunene som er med i 
fellesbrannvesenet. 
 
Sårbarhet 
Tiltak som sikrer at vegene er åpne, at det er vann i vannledningene og at 
brannbilene og bilene til brannmannskapene har drivstoff, er med på å redusere 
sannsynligheten for problem med brannberedskapen i kommunene. Det har ofte 
vist seg å være utfordrende å rekruttere tilstrekkelig med deltidsbrannmannskap til 
brannstasjonen på Gran. Rekrutteringen ved brannstasjonene på Brandbu og Roa er 
enklere. 
 

5.10 Sivilforsvaret 
 
Sivilforsvaret skal stille nødvendige forsterkningsressurser til disposisjon for nød- og 
beredskapsetatene og andre.  
 
Sivilforsvaret har en fredsinnsatsgruppe (FIG) og en personelltropp (FIGP) i Gran og 
Lunner. Det er dessuten FIG på Jessheim, Grorud og Skedsmokorset. På Starum er 
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det en mobil forsterkningsenhet (MFE) med to tropper med 24 personer i hver. 
Denne enheten skal være forsterkningsstøtte for hele regionen. På Gardermoen har 
man en mobil renseenhet. På Roa og seks steder i Oslo og Akershus er det utstyr for 
lokalisering mv. av radioaktivitet.  
 
Hver av FIG-ene og FIGP-ene har ca. 24 mannskaper som er godt utstyrt og øvet for 
ulike typer oppdrag. Sivilforsvaret har lagret mye materiell på de nevnte stedene. 
 
Responstiden for FIG i Gran og Lunner er ca. en time for en del av mannskapene. 
En del av mannskapene har arbeidsplass utenfor Gran og Lunner og har av den 
grunn litt lenger responstid på dagtid.  
  
FIG-ene har eget opplegg med transport, samband, forsyning mv. De har også store 
mengder lysutstyr. Nød- og redningsetatene kan be om hjelp fra FIG ved å 
henvende seg direkte til vakthavende i Sivilforsvaret. 
 
Sivilforsvaret kan yte bistand til samband. De har sambandsutstyr som benytter 
batteri.  
 

5.11 Forurensningsberedskap. Interkommunalt utvalg mot akutt 
forurensning (IUA) 

 
IUA Oppland region dekker alle kommunene i Oppland. Lillehammer region brann-
vesen er vertsbrannvesen for IUA Oppland region. IUA Oppland region ivaretar 
deltakerkommunene sin lovfestede plikt til å ha beredskap mot akutt forurensning. 
Det er plassert ut en startpakke med bl.a. splashdrakter og bark ved 
brannstasjonen på Gran. Ved behov for mer utstyr, får man dette fra Raufoss 
brannstasjon i Vestre Toten kommune eller fra Oslo brann- og redningsetat. 
 

5.12 Matvareproduksjon og – distribusjon 
 
Det er viktig at man sikrer befolkningen tilgang til matvarer slik at tilnærmet 
normalt kosthold kan opprettholdes. Det er mange private husholdninger og 
virksomheter som i dag ikke har lager for forbruk i mer enn noen få dager.  
 
Både i Gran kommune og Lunner kommune er det mange dagligvarebutikker. Disse 
vil under normal drift – uten omfattende hamstring – ha lager av matvarer i noen 
dager. Likevel er det ønskelig at alle husholdninger har et lite «kriselager» av 
dagligvarer som tåler lagring uten bruk av kjøling eller frysing, for eksempel 
hermetikk.  
 
Lokal matvareproduksjon i landbruket er viktig i en situasjon der tilgangen på 
matvarer inn til regionen er begrenset eller stanser opp.  
 
Tiltak for å sikre åpne veger, sikre drivstofforsyning og lokal matvareproduksjon er 
viktige faktorer for å redusere sannsynligheten for svikt i tilførsel av mat i 
kommunene. 
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5.13 Drivstofforsyning 
 
Det er viktig at samfunnet kan sikre virksomheter og privatpersoner tilgang til 
tilstrekkelig drivstoff. Bortfall eller rasjonering av drivstoff vil få store samfunns-
messige ringvirkninger, selv om den mest nødvendige transporten vil bli prioritert. 
 
Det er Olje- og energidepartementet som har det konstitusjonelle ansvaret for 
forsyningen av olje og drivstoff i Norge. Det er to store oljeraffinerier i Norge; 
Mongstad i Hordaland og Slagentangen i Vestfold. 
 
I Oppland fylke er det ingen større depotanlegg for bensin, diesel og parafin.   
 
Bensinstasjonene har vanligvis drivstoff for 3-7 dager ved normalt forbruk. I tilfelle 
hamstring vil stasjonene bli tømt raskere. Ved bortfall av strømforsyning vil ikke 
bensinstasjonene kunne levere drivstoff. Teknisk etat i kommunene har en del 
diesel og litt bensin. Også på en del gårder og virksomheter er det egne 
drivstofftanker. 
 
Tiltak som sikrer åpne veger, nødstrømsaggregater og mulighet for manuell 
pumping på bensinstasjonene er tiltak som reduserer sannsynligheten for svikt i 
drivstoff-forsyningen. 
 

5.14 Vann- og avløpsnett 
 
Husstander, institusjoner, skoler / barnehager, virksomheter etc. er svært 
avhengige av at man til enhver tid får tilførsel av vann i tilstrekkelig mengde og 
med god kvalitet. Dersom avløpssystemet ikke fungerer tilfredsstillende, blir 
forholdene raskt utrivelige.  
 
Klimaendringer kan påvirke sannsynligheten for problemer med vannforsyningen. 
Eksempel på dette er ekstreme nedbørsmengder som kan føre til at forurensning 
blir ført inn i drikkevannskildene og langvarige tørkeperioder som fører til at 
drikkevannskilder tørker ut.  
 
Det er kommunens ansvar å ha oversikt over det drikkevannet som blir levert i eget 
område, og at dette har tilfredsstillende kvalitet. Svært ofte er kommunen også 
eier av vannverket, og har dermed eiers ansvar i tillegg. Ved utbrudd av sykdom 
som er forårsaket av drikkevannet har den kommunale smittevernmyndigheten og 
det lokale Mattilsynet i samhandling med hverandre ansvar for å identifisere kilden 
og eventuelt gi pålegg om å sette i verk nødvendige tiltak. 
 
Klimaendringer kan også føre til problemer med avløpssystemene, bl.a. ved at 
ekstreme nedbørsmengder fører til at kapasiteten på renseanleggene blir over-
skredet i de områdene der det ikke er skilt mellom overflatevann og avløpsvann. 
Dermed går deler av avløpsvannet urenset i resipienten. 
 
Blant de hendelsene som kan sette vannforsyningssystemet helt eller delvis ut av 
drift er strømbrudd, ledningsbrudd, teknisk svikt og forurensning. Vannkildene både 
til Gran og Lunner interkommunale vannverk og Harestua vannverk ligger ved 
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veger, slik at det er fare for forurensning av vannet ved trafikkuhell og andre uhell 
med utslipp av forurensende stoffer og ved sabotasje. Det er ikke stor trafikk på 
disse vegene.  
 
Ringledninger på vannforsyningen og god sikring av vannkildene er med på å 
redusere sannsynligheten for svikt i vannforsyningen i kommunene. 

 
Gran kommune 
65 % av befolkningen i Gran kommune er tilknyttet offentlig vannforsyning og 63 % 
er tilknyttet offentlig avløp. 
 
Det er to kommunale vannproduksjonsanlegg i Gran kommune; Brandbu vannverk 
og Bjoneroa vannverk. Brandbu vannverk er ikke godkjent av Mattilsynet ettersom 
man mangler den ene av to barrierer. Bjoneroa vannverk er godkjent. Begge 
anleggene henter vann fra Randsfjorden. I tillegg kjøper Gran kommune vann fra 
Gran og Lunner interkommunale vannverk som driftes av Lunner kommune, se 
nedenfor. 
 
Det er i tillegg ett godkjenningspliktig privat vannforsyningsanlegg; Grymyr 
vannverk. 
 
Det interkommunale vannverket står for 2/3 av vannleveransen i Gran kommune. 
Det resterende kommer fra Brandbu vannverk og en liten del fra Bjoneroa 
vannverk. 
 
Randsfjorden er en stor innsjø og vanninntakene ved produksjonsanleggene ligger 
ikke særlig utsatt for forurensning. 
 
Gran kommune kan forsyne det meste av kommunen med vann fra alternativt 
vannverk dersom vannforsyningen fra det interkommunale vannverket eller 
Brandbu vannverk uteblir. Det kan bli nødvendig med tiltak for å begrense 
forbruket i perioder. Det er ikke reservevannkilde for Bjoneroa vannverk. 

 
Lunner kommune 
69 % av befolkningen i Lunner kommune er tilknyttet offentlig vannforsyning og  67 
% er tilknyttet offentlig avløp. 
 
Det er to kommunale vannverk i Lunner kommune; Harestua vannverk og Lunner 
kommunale vannverk. Lunner kommunale vannverk har kun ledningsnettet. Begge 
disse vannverkene er godkjenningspliktige, og begge er godkjent. I tillegg er det et 
privat godkjenningspliktig vannverk i kommunen; Oppen vannverk. Lunner 
kommune drifter Gran og Lunner interkommunale vannverk som ikke har 
abonnenter, men selger vann til Gran kommunale vannverk og Lunner kommunale 
vannverk. Lunner kommunale vannverk kan forsyne Harestua vannverk med vann 
ved behov. Gran og Lunner interkommunale vannverk har ikke alternativ vannkilde. 
Oppen vannverk vil i en krise kunne forsyne noe av området som dekkes av Lunner 
vannverk. Gran og Lunner interkommunale vannverk henter vann fra innsjøen Grøa 
i Lunner kommune. Harestua vannverk henter vann fra borebrønn i løsmasser.  
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Gran og Lunner interkommunale vannverk har i dag god kapasitet. I dag forsyner 
vannverket ca. 10.000 pe (personekvivalenter), men er dimensjonert for 20.000 pe. 
Se ytterligere detaljer i Hendelse 7 i Vedlegg 3. 
 

5.15 Bank- og finanstjenester 
 
Bank- og finanstjenestene er en viktig del av samfunnet i forbindelse med 
overføring av penger fra kunder til næringsdrivende, blant næringsdrivende, fra 
arbeidsgiver til arbeidstaker, og den enkelte bankkunde sin mulighet til å ta ut 
penger fra minibank etc. 
 
Det er NETS (tidligere Bankenes betalingssentral, BBS) som kjører alle transak-
sjoner på kort, autogiro, avtalegiro, e-faktura etc. 
 
Ved langvarige problemer i bank- og finanstjenestene, vil det kunne oppstå 
problemer for alt fra den enkelte innbyggers økonomi til samfunnsøkonomien.   
 
For at disse tjenestene skal fungere, er man bl.a. avhengig av at det er strøm-
forsyning, at tele- og datalinjer er operative og at IKT-systemene i bankene 
fungerer tilfredsstillende.  
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, telefon- og datalinjer, samt gode systemer for 
sikkerhetskopiering og mot hacking og virus i bankenes IKT er viktige faktorer for å 
redusere sannsynligheten for svikt i bank- og finanstjenester. 
 

5.16 Energiproduksjon og –forsyning 
 
Strømforsyningen er en av de viktigste og mest samfunnskritiske funksjonene vi 
har, og problemer med strømforsyningen gjør samfunnet sårbart også innen andre 
samfunnskritiske funksjoner.  
 
Det er Glitre Energi som er netteier i Gran og Lunner. Glitre Energi opplyser at de 
på Hadeland har en gjennomsnittlig leveringsgrad på over 99,98 %. I gjennomsnitt 
er nedetiden i underkant av to timer pr. år for abonnentene på Hadeland.  
 
Både Gran og Lunner har områder som er sårbare for bortfall av strømforsyning 
pga. at det ikke er redundans (ringkopling) for strømforsyningen i viktige deler av 
kommunene. 
 
Glitre Energi har produksjon på tre steder på Hadeland: Toverud, Bergerfoss (to 
kraftstasjoner) og Viulfoss (to kraftstasjoner). Av disse ligger Toverud kraftstasjon i 
Gran kommune. De øvrige ligger i Jevnaker kommune. 
 
For at kraftstasjonene skal kunne produsere strøm, er man avhengig av å ha 
kontakt med strømnettet. Det betyr at det ikke kan produseres strøm lokalt dersom 
det er brudd på ledningsnettet. Nye kraftlinjer legges nå i jordkabel dersom dette 
er mulig. Jordkabler gir redusert sannsynlighet for ledningsbrudd, men reparasjons-
tiden ved brudd er som oftest lenger enn ved brudd på luftledninger. 
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Det er to uavhengige forsyningslinjer for strøm inn til Gran og Lunner. Alle strøm-
abonnentene i Gran og Lunner kan forsynes selv om den ene av de to forsynings-
linjene faller ut.  
 
Kommunene har utarbeidet liste over prioriterte bygninger, men Glitre Energi har 
ikke kapasitet til å sørge for strøm kun til disse bygningene / objektene i en 
rasjonerings-situasjon der man må koble ut deler av kundene i perioder. Glitre 
Energi har bl.a. utarbeidet planer for 80 % levering (20 % redusert levering). Da 
kobles områder ut i to timer, inn i åtte timer osv. Tilsvarende har man utarbeidet 
planer for 60 % levering, 40 % levering og 20 % levering. Ved strømrasjonering vil 
også de prioriterte bygningene som er i det området som kobles ut bli koblet ut. 
Prinsippet er at men deler på ulempene. 
 
Glitre Energi har bl.a. ROS-analyse og beredskapsplan som blir gjennomgått og 
oppdatert årlig. Glitre Energi har etablert beredskapsavtale med et privat selskap 
for rekvisisjon av montører, transportmateriell etc. innen gitte tidsfrister. 
Utrykningstiden ved feil på strømforsyningen vil normalt ikke være lang. Det vil i 
enkelte tilfeller kunne ta lang tid å reparere feilen / feilene. Glitre Energi har 
døgnbemannet driftssentral i Drammen.   
 
Bortfall av strømforsyning kan skyldes bl.a.: Ising på strømledninger med 
påfølgende brudd, trær som faller over linjene bl.a. på grunn av sterk vind, lyn, 
feil på komponenter, kabler som blir gravet over, brann eller annen skade på 
transformatorstasjoner, brann i naturen nær kraftlinjene, flom, ras / skred og 
sabotasje. Ut fra erfaring får man de lengste strømbruddene i Gran og Lunner når 
bruddene skyldes trær som faller på linjen bl.a. på grunn av sterk vind. I slike 
tilfeller har strømmen i utsatte områder vært borte i inntil tre døgn. Dette er en 
hendelse som kan inntreffe på nytt. 
 
Sannsynligheten for bortfall av strøm i minst fire timer i hele eller store deler av 
Gran kommune eller Lunner kommune er stor (minst 1 gang i gjennomsnitt i løpet 
av 10 år). Strømbrudd for slike områder i 12 timer kan forventes i gjennomsnitt 1 
gang i løpet av 50 år. Strømbrudd over fem døgn blir regnet som svært lite 
sannsynlig.  
 
Et langvarig bortfall av strøm kan føre med seg at samfunnskritiske funksjoner må 
stenge eller får alvorlige driftsproblemer. Se uønsket hendelse 4 i Vedlegg 3.  
 
Innføring av ny velferdsteknologi også i private boliger der eldre og 
hjelpetrengende bor, gjør at man blir enda mer sårbare for strømbortfall enn det 
man har vært tidligere. 
 
Et omfattende linjenett er bygget for å overføre og fordele den elektriske kraften 
fra kraftstasjonene til kundene. Drifts- og styringssystemer for kraftforsyningen er 
viktige for at kraftforsyningen skal være mest mulig sikker og effektiv. 
 
Problem i en del av det store kraftnettet (sentralnettet) kan forplante seg til andre 
deler av nettet. Det er derfor ikke kun hendelser som skjer i Gran eller Lunner som 
kan føre med seg problemer for strømforsyningen i disse kommunene. 
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Alle aktører som produserer eller transporterer elektrisk kraft er med i Kraft-
forsyningens beredskapsorganisasjon, noe som sikrer at alle disse virksomhetene 
har gode beredskapsplaner. 
 
Tilførsel av strøm fra flere kraftstasjoner og fra ulike traseer er tiltak som 
reduserer sannsynligheten for bortfall av strøm. Det er behov for at lokalsamfunnet 
sikrer seg med forsyning fra nødstrømsaggregat i en del bygninger. 
 
Damanleggene som er tilknyttet kraftproduksjonen er dimensjonert for ekstreme 
påkjenninger.  
 

5.17 Elektronisk kommunikasjon (tele- og datanett) 
 
Samfunnet vårt har etter hvert blitt helt avhengig av informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi (IKT). Disse systemene gir oss større fleksibilitet, men har samtidig 
gjort oss avhengige av systemene og sårbare når de ikke fungerer. Særlig system 
som er basert på internett gjør oss sårbare og de må derfor sikres godt. Se 
hendelse 6 Telekommunikasjonssvikt i over fire timer i Vedlegg 3.   
 
Tele- og datanettet er bygget opp med et hovednett av ledninger eller fiber. Disse 
ligger i grunnen. Helt fram til basestasjonene for mobilnettet foregår 
transmisjonen ved hjelp av ledninger eller fiberkabler. Fra basestasjonene går 
signalene trådløst til den enkelte mobilabonnent. 
 
Brudd i tele- og datanettet fører straks til store problemer. Svært mange av de 
samfunnskritiske funksjonene er avhengig av tele- og datanettet. Se kapittel 17. 
 
Det generelle tilførselsnettet til Gran og Lunner har flere uavhengige tilførsler av 
tele- og datasignal. Dette gjør at kommunen generelt ikke er sårbar ved brudd på 
én linje. Den enkelte tjeneste kan likevel få brudd der det kun er en linje inn til 
bygningen der tjenesten ytes. 
 
Ca. 70 % av bruddene i telenettet skyldes transmisjonsfeil. Andre feil kan blant 
annet skyldes bortfall av strøm og teknisk feil på utstyr. 
 
Basestasjonene i mobilnettet i Gran og Lunner har fra to til fire timer driftstid 
etter at strømforsyningen er brutt, avhengig av bl.a. viktigheten av hver 
basestasjon og trafikkmengden i den aktuelle perioden. Mange områder blir dekket 
fra mer enn én basestasjon, slik at bortfall av bare en stasjon ikke skaper 
omfattende problemer i slike områder. 
 
Teleselskapene tilbyr høyere driftssikkerhet til de abonnentene som bestiller det, 
men det koster ekstra. 
 
Ved ulykker og andre uønskede hendelser som gjelder mange mennesker blir 
mobilnettet ofte overbelastet i så stor grad at også kriseledelsens og innsats-
mannskapenes arbeid blir hemmet. Myndighetene er nå i gang med å innføre et 
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system der mobiltelefoner som tilhører «nøkkelpersoner» blir prioritert ved 
kapasitetsproblemer i nettet. 
 
Man har de siste årene innført et nytt nødnett (TETRA) for nødetatene (politi, 
brannvesen og ambulanse). Dette nettet har bedre dekning enn mobiltelefonnettet 
og har en større robusthet når det gjelder bortfall av strøm enn det 
sambandsnettet elles har.   
 
Sikring av strømforsyning og økt batterikapasitet på viktige basestasjoner er med 
på å redusere sannsynligheten for bortfall av elektronisk kommunikasjon. 100 
mobile aggregater er stilt til disposisjon for Telenor på landsbasis. Disse vil bli satt 
inn på steder som ikke har aggregatdrift og eget drivstofflager. Fordelingen av 
disse aggregatene vil i en situasjon der behovet er større enn tilbudet bli foretatt 
av fylkesberedskapsrådet. I tillegg vil man på landsbasis få fem mobilvogner med 
transmisjon og radiolinje. Disse kjøretøyene kan kjøres ut i et kriseområde og sørge 
for trådløst samband. 
  

5.18 Passasjer- og godstransport 
 
Samfunnet er avhengig av at transportsektoren fungerer normalt. Dette er spesielt 
viktig i en situasjon der det har skjedd en større uønsket hendelse.  
  
En del av godset som blir fraktet på vegene i Gran og Lunner er farlig gods [4]. De 
typene farlig gods som det blir fraktet mest av på vegene er brannfarlige væsker 
(bl.a. drivstoff fareklasse 3) og gasser (fareklasse 2). Mellom 500 og 750 tonn 
radioaktivt materiale fraktes hvert år på E16 og Rv. 4 på strekningen Hønefoss – 
Gjøvik. Til sammen fraktes det årlig mellom 300.000 og 500.000 tonn eller m3 farlig 
gods på Rv. 4. 
 
Det hender av og til at veger gjennom Gran eller Lunner er stengt av ulike grunner. 
Da er det behov for omkjøringsveger. Viktige veger og årsdøgntrafikk er omtalt i 
avsnitt 4.6. 
 
Gjøvikbanen går gjennom begge kommunene. Det maksimale passasjerantallet på 
de største togene på denne strekningen er 270, men det er sjelden at det er helt 
fulle tog. 
  
Bergensbanen mellom Hakadal og Hønefoss benyttes til godstransport. En del av 
dette godset er farlig gods. Til sammen fraktes det mellom 10.000 og 50.000 tonn 
eller m3 farlig gods på denne jernbanestrekningen hvert år. Av dette er mellom 
1.000 og 5.000 tonn eksplosive stoffer, 2.500 – 5.000 tonn gasser, 500 – 1.000 tonn 
giftige stoffer og over 1.000 tonn forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 
 
På Randsfjorden er det en ferge som går mellom Horn og Tangen. Fergen kan ta 
inntil 15 kjøretøyer og 49 passasjerer. 
  
Tiltak som sikrer at veger er åpne til en hver tid er med på å redusere sannsynlig-
heten for problemer med passasjer- og godstransport. 
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Det er av stor viktighet både for innbyggerne i Gran og Lunner og for trafikanter og 
næringslivet at samferdselsårene er åpne og fungerer som planlagt til en hver tid. 

5.19 Dammer 

 
NVE har definert dammer i fem ulike konsekvensklasser (klasse 0 til 4) etter hvilken 
fare de utgjør ved brudd. NVE opplyser at det er seks dammer i Gran kommune og 
sju dammer i Lunner kommune. Av dammene i Gran kommune er fire i klasse 1 og 
to i klasse 2. I Lunner kommune er tre dammer i klasse 0, tre i klasse 1 og en i 
klasse 2. I Nordre Land kommune er det en dam som ved brudd i demningen kan gi 
inntil 1 m økt vannstand i Randsfjorden. 
 
Kvaliteten på de store dammene blir vurdert som god. De er bl.a. konstruerte for å 
tåle en 1.000-årsflom uten å bli skadet. Det er dameieren som har ansvaret for 
sikkerheten til dammene. NVE er tilsynsmyndighet.  
 
Det er viktig at man i den kommunale arealplanleggingen er bevisst den risikoen 
dammer utgjør. Områdene nedstrøms dammene må helst ikke bli brukt til boliger, 
fritidsboliger, næringsvirksomhet eller offentlige bygg. 
 
Sannsynligheten for dambrudd er svært liten, ettersom dammene er bygget med 
svært stor sikkerhet og har et omfattende kontrollprogram. Konsekvensene ved et 
brudd vil kunne bli svært store. 
 

5.20 Behov for innkvartering 
 
I forbindelse med enkelte uønskede hendelser vil det være behov for å evakuere 
folk fra hjemmet sitt. Dette kan gjelde bl.a. i forbindelse med at det er farlig å bo 
der en periode. Under slike forhold kan det være behov for at kommunen sørger for 
midlertidig innkvartering for de evakuerte. Også i forbindelse med at veger eller 
jernbanen blir stengt akutt og det samtidig er trafikanter eller passasjerer som har 
behov for innkvartering i tiden fram til vegen eller jernbanen blir åpnet igjen, kan 
det være behov for at kommunen sørger for innkvartering for en del personer. 
 
Vestoppland politidistrikt og Sanner Hotell i Gran inngikk i 2015 avtale om at 
hotellet kan benyttes som senter for evakuerte og pårørende ved behov. Denne 
avtalen gjelder for begge kommunene. 
 
Det at kommunene har en plan for slik midlertidig innkvartering vil redusere konse-
kvensene ved slike hendelser. 
 

5.21 Oppfølging av særlig sårbare grupper 
 
Med særlig sårbare grupper mener man her personer med redusert funksjonsevne, 
fremmedspråklige, barn og personer med lite nettverk. 
 
De nevnte gruppene er særlig utsatte ved en del typer uønskede hendelser, og 
kommunen må ha forberedt ulike tiltak for å ta vare på disse gruppene når 
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uønskede hendelser skjer. Det gjelder blant annet ved bortfall av strømforsyning 
(nedkjøling, vanskeligheter med å lage mat), bortfall av teleforbindelse (ikke mulig 
å utløse alarmer) og i forbindelse med å få ut livsviktig informasjon til de som ikke 
har tilstrekkelig norskkunnskap. 
 
 

5.22 Fylkesmannen 
 
Fylkesmannen er Statens representant på fylkesnivå. Fylkesmannen har en viktig 
rolle for å sikre at det nasjonale regelverket som er vedtatt, og de mål som er 
fastsatt innen samfunnssikkerhet og beredskap, blir fulgt opp i fylket og 
kommunene. En av oppgavene for Fylkesmannen er å samordne samfunns-
sikkerhetsarbeidet i fylket og være en pådriver og rettleder i beredskapsarbeidet.  
 
Fylkesmannen har også en viktig rolle ved krisehåndtering. Han har også en sentral 
rolle som regionalt ledd i beredskapen ved atomulykker. 
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode systemer for 
sikkerhetskopiering i IKT er viktige faktorer for å sikre at Fylkesmannen skal kunne 
utføre sine oppgaver på en god måte. 
 
Fylkesberedskapsrådet er Fylkesmannens rådgivende organ ved håndtering av 
kriser. Rådet består av representanter for regionale myndigheter, institusjoner, 
offentlige, private og frivillige organisasjoner. 
 

5.23 Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelp 
 
Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelp kan bl.a. hjelpe til ved søk- og 
redningsoppdrag, livreddende førstehjelp ved masseskader, evakueringsoppdrag og 
andre transportoppdrag, senter for evakuerte og pårørende, psykososial støtte, 
helse- og omsorgstjenester.  
 
Det er Røde Kors hjelpekorps på Lunner. Her er det 10-12 aktive medlemmer. 
Halvparten av disse vil normalt kunne møte opp innen en time etter alarmering. 
Hjelpekorpset har en personellbil, ambulanse, snøskuter, ATV, to båter (17’ og 
11’).  
 
Brandbu Røde Kors hjelpekorps har egen vakttelefon og kan stille med bemanning 
innen få timer. De har ulike typer utstyr som snøscooter, terrengående bil og 
båter.  
 
Norsk Folkehjelp har korps som er lokalisert på grensen mellom Gran og Lunner. 
Korpset har 12 aktiver medlemmer. De vil normalt kunne stille med ca. halvparten 
av disse innen en time etter alarmering. Korpset har to personellbiler med hhv. 
fem og seks sitteplasser (den ene bilen har båreplass), ATV og en 12’ gummibåt. 
 
Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelp har i tillegg lysutstyr, sambands-
materiell og førstehjelpsutstyr mv.  
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Gran kommune har samarbeidsavtale med Sanitetsforeningene i kommunen som 
kan stille med personale til omsorg og bevertning 
 

5.24 Mattilsynet 
 
Kommunene Gran og Lunner hører til Mattilsynets avdelingskontor som dekker 
Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres. Mattilsynet har et forvalteransvar for 
mattrygghet og drikkevannsforsyning, dyre- og fiskehelse, plantehelse, animalsk 
avfall, gjødsel etc. Mattilsynet er en viktig beredskapsorganisasjon i tilfelle 
forurensning av mat eller drikkevann og ved utbrudd av dyre- eller 
plantesykdommer. Mattilsynet sentralt har egen beredskapsvakt og setter stab ved 
ekstraordinære hendelser. 
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6. Metode og arbeidsprosess 

 

6.1 Metode 
 
Det er i en ROS-analyse ikke mulig å si noe eksakt om graden av risiko i fremtiden. 
Til det er det for mange tilfeldige faktorer som påvirker sannsynligheten og konse-
kvensene. Man har hatt som mål å gi et grovt bilde av de vesentligste risiko-
forholdene i Gran og Lunner. 
 
I andre situasjoner, blant annet innen olje- og gassrelatert virksomhet og prosess-
industri, er det mer vanlig med kvantitative analyser der man tallfester risiko, 
f.eks. ved bruk av verdier for PLL (Potential Loss of Life) og FAR (Fatal Accident 
Rate). Den helhetlige ROS-analysen for Gran og Lunner går mindre vitenskapelig til 
verks. 
 
Der risikoen i den helhetlige ROS-analysen for Gran og Lunner blir vurdert som 
særlig høy, må dette følges opp enten med risikoreduserende tiltak eller med mer 
detaljerte analyser.  
 
Det kan over en bestemt tidsperiode skje både flere og færre uønskede hendelser 
enn det som går fram av denne ROS-analysen. På samme måte kan konsekvensene 
bli mindre eller mer omfattende enn det man har konkludert med i denne 
analysen. 
 
Man har valgt å dele konsekvenser i 8 ulike kategorier. Dette er én mer enn det 
som er tatt med i veilederen for kommunale ROS-analyser fra DSB [3]. Den ekstra 
konsekvensen som man har tatt med er: omdømme for kommunen. Selv om 
kommunen ikke konkurrerer om å selge sine tjenester eller produkter i et marked, 
kan uønskede hendelser som berører kommunen gi et svekket omdømme for 
kommunen. Dette kan igjen slå uheldig ut på forskjellige områder, bl.a. når 
virksomheter vurderer å starte opp eller utvide virksomheten, når folk vurderer å 
flytte til kommunen, og selvfølelsen til innbyggerne. Kommunens omdømme kan 
også ha påvirkning ved rekruttering av ansatte. 
 
Når man ser på risiko ut fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv, er det 
fremfor alt viktig å redusere risikoen for liv og helse. I tillegg til tap av liv og helse 
fører mange uønskede hendelser med seg store økonomiske kostnader. Det er 
derfor også økonomiske grunner for å sette i verk forebyggende tiltak. En del 
uønskede hendelser fører med seg at folk ikke får dekket sine grunnleggende 
behov, bl.a. i form av sikkerhet / trygghet, varme, innkvartering, mat og vann, 
eller at man får betydelige forstyrrelser i dagliglivet, f.eks. ved at man ikke 
kommer seg på skole eller arbeid, eller at man må hente vann fra en vanntank som 
kommunen har kjørt fram, eller må koke forbruksvannet. En del uønskede 
hendelser vil føre til alvorlige og langvarige, i verste tilfelle ubotelige, skader på 
naturmiljøet eller kulturmiljøet.   
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6.2 Arbeidsprosess 
 
Analysen skal være et grunnlag for å utarbeide / ajourføre beredskapsplaner i 
kommunene. Gjennom analysen har man identifisert hvilke nye forebyggende og 
avhjelpende tiltak som bør settes i verk for å redusere sannsynligheten for ulike 
typer uønskede hendelser og avgrense konsekvensene dersom disse hendelsene 
likevel skjer. 
 
Analysen fokuserer i hovedsak på hendelser som skjer i fredstid, men kommunen 
har også ansvar for befolkningens ”ve og vel” i krigssituasjoner.  
 
I ROS Gran og Lunner har man arbeidet med å finne fram til de hendelsene som har 
høyest risiko for skade på mennesker (liv og helse), stabilitet (dekking av 
grunnleggende behov og forstyrrelser i dagliglivet), natur- og kulturmiljø, 
materielle (økonomiske) verdier og kommunens omdømme, både i dag og i 
fremtiden. 
 
Man har ikke bare vurdert uhell / hendelser som kan skje i Gran og Lunner, men 
også vurdert hendelser utenfor disse kommunene som kan få vesentlig innvirkning 
på mennesker, stabilitet, natur- og kulturmiljø, materielle verdier og kommunens 
omdømme. Eksempel på dette er hendelse 37 Hendelse utenfor egen region som 
påvirker innbyggerne i Gran og Lunner. 
 
De aller fleste hendelser som blir omtalt i denne ROS-analysen er hendelser som 
oppstår plutselig, ofte uten forvarsel, så som branner og bortfall av strømforsyning. 
Noen hendelser utvikler seg litt saktere, slik at man får litt tid til å sette i verk 
mottiltak. Eksempel på dette er hendelse 1 Flom. 
 
I enkelte tilfeller skjer det så alvorlige hendelser at det er behov for å evakuere 
mange mennesker fra et område. Det kan være tilfelle i forbindelse med hendelse 
19 Eksplosjon / gassutslipp. 
 
I arbeidet med ROS-analysen har man sett etter sammenhenger og hvordan ulike 
uønskede hendelser kan ha negativ innvirkning på hverandre. Eksempel på det er 
følgende: hendelse 3 Ekstremvær som fører til hendelse 4 Bortfall av strøm / 
strømrasjonering i over fire timer, som igjen fører til hendelse 6 
Telekommunikasjonssvikt i over fire timer. 
 
Man har i arbeidet med ROS-analysen sett på de særlige utfordringene som er 
knyttet opp mot samfunnskritiske funksjoner. Blant disse er forsyning av mat og 
medisiner, behov for innkvartering og varme, forsyning av energi og drivstoff, 
tilgang til elektronisk kommunikasjon, forsyning av vann og avløpshåndtering, at 
personer og varer kommer fram dit de skal til rett tid, nødvendige helse- og 
omsorgstjenester, nød- og redningstjeneste, kommunens kriseledelse og krise-
håndtering.  
 
Når en større uønsket hendelse skjer, er det viktig at kommunens evne til å 
opprettholde sin virksomhet og tjenesteproduksjon blir påvirket i minst mulig grad. 
I den grad kommunens virksomhet blir påvirket, må man ha tilstrekkelig evne og 
muligheter til raskt å ta opp igjen normal virksomhet. Slike problemstillinger 
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kommer fram i flere av de hendelsene som er omtalt i denne analysen, deriblant 
følgende hendelser: hendelse 5 Sammenbrudd i kommunenes IKT-tjeneste i over 12 
timer, hendelse 7 Svikt i vannforsyning i over seks timer, hendelse 29 Brann i 
rådhus, hendelse 30 Brann i skoler og barnehager og hendelse 31 Brann i institusjon 
/ bofellesskap. 
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7. Definisjoner 
 
Beredskapsplaner: Planer som viser tiltak vi skal gjennomføre for å møte ulykker 
og andre uønskede hendelser, der hendelsen er av en slik karakter eller av et slikt 
omfang at det overstiger det som blir regnet som normalrisiko eller 
normalbelastning i fredstid. Beredskapsplaner inneholder bl.a. handlingsplaner, 
varslingslister, ressurslister og planer for evakuering og informasjon. Disse planene 
må vi revidere etter at ROS-analysen er gjennomført. 
 

Konsekvenser for mennesker (liv): Ved gradering av konsekvenser for liv, har man 
lagt seg på følgende inndeling:  

 Kategori 1: Ingen døde 

 Kategori 2: 1-2 døde 

 Kategori 3:  3-5 døde 

 Kategori 4: 6-10 døde  

 Kategori 5: Flere enn 10 døde  
 

Konsekvenser for mennesker (helse): Ved gradering av konsekvenser for helse, 
har man lagt seg på følgende inndeling:  

 Kategori 1: 0-2 skadde / syke 

 Kategori 2: 3-5 skadde / syke 

 Kategori 3:  6-20 skadde / syke 

 Kategori 4: 21-100 skadde / syke  

 Kategori 5: Flere enn 100 skadde / syke  
 

Konsekvenser for stabilitet: Ved gradering av konsekvenser for manglende 

dekning av grunnleggende behov, har man lagt seg på følgende inndeling: 
 
 
Varighet 

                                      Antall berørte 
Mindre enn 50 
personer 

50 – 200 
personer 

201 – 1.000 
personer 

Mer enn 1.000 
personer 

Mindre enn 1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
1-2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 
3-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
Mer enn 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 
 

Konsekvenser for stabilitet: Ved gradering av konsekvenser for forstyrrelser i 

dagliglivet, har man lagt seg på følgende inndeling: 
 
 
Varighet 

                                      Antall berørte 
Mindre enn 
50 personer 

50 - 200 
personer 

201 – 1.000 
personer 

Mer enn 1.000 
personer 

Mindre enn 1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
1-2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 
3-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
Mer enn 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 
 

Konsekvenser for naturmiljø og kulturmiljø: Ved gradering av konsekvenser for 

naturmiljø, har man lagt seg på følgende inndeling: 
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Varighet 

                      Geografisk område som er berørt 
Mindre enn 3 
km2 / km 1) 

3 – 30 km2 / 
km 

30 – 300 
km2 / km 

Mer enn 300 km2 
/ km 

3 – 10 år Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 
Mer enn 10 år Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
 

1) Størrelsen på areal og lengden på f.eks. elvestrekning. 

Ved gradering av konsekvenser for kulturmiljø, har man lagt seg på følgende 
inndeling: 
 
 
Grad av 
ødeleggelse 

                      Fredningsstatus / verneverdi 
Verneverdig 
kulturminne 

Verneverdig 
kulturmiljø 

Fredet 
kulturminne 

Fredet 
kulturmiljø 

Avgrenset 
ødeleggelse 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Omfattende 
ødeleggelse 

Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

 
Materielle konsekvenser (økonomi): Ved gradering av konsekvenser for materielle 
verdier, har man lagt seg på følgende inndeling:  

 Kategori 1: Mindre enn 10 mill. kr 

 Kategori 2: Mellom 10 og 50 mill. kr. 

 Kategori 3:  Mellom 50 og 200 mill. kr. 

 Kategori 4: Mellom 200 og 500 mill. kr. 

 Kategori 5: Mer enn 500 mill. kr.  
 
Det blir presisert at det er samfunnet sine samlede materielle konsekvenser som er 
vurdert. 
 

Konsekvenser for kommunens omdømme: Ved gradering av konsekvenser for 

kommunens omdømme, har man lagt seg på følgende inndeling: 

 Kategori 1: Ingen omdømmesvekkelse  

 Kategori 2: Mindre omdømmesvekkelse 

 Kategori 3:  Alvorlig omdømmesvekkelse 

 Kategori 4:  Meget alvorlig omdømmesvekkelse 

 Kategori 5:  Svært alvorlig og langvarig omdømmesvekkelse 
 
Selv om kommunen ikke har skyld i den aktuelle hendelsen, vil en utilfredsstillende 
håndtering av hendelsen fra kommunens side kunne gi omdømmesvekkelse. Det 
samme gjelder i de tilfellene forebyggende tiltak som kommunen burde ha utført, 
ikke er gjennomført. 
 
Risiko: Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene kan 
bli og usikkerhet knyttet til dette. 

 
Tabellen nedenfor viser kombinasjonen av sannsynlighet (se definisjon nede på 
siden) og konsekvenser. Mørk farge i tabellen betyr høy risiko. 
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Sannsynlig-
het 

                                       Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 5  10  15  20  25  
              

B 4 8  12  16  20  
          

 C 3 6  9  12  16  
            

D 2 4 6  8  10  
            

E 1 2  3  4  5  
            

 
Tallene inne i tabellen sier noe om størrelsen på risikoene. Man skiller ikke mellom 
«akseptabel» og «uakseptabel» risiko. Fargen er lagt på for å vise på en lettfattelig 
måte at de uønskede hendelsene som kommer i området opp mot høyre har høyere 
risiko (høy sannsynlighet og store konsekvenser) enn de som havner lenger nede 
mot venstre (mindre sannsynlighet og mindre konsekvenser).  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): Vurdering av hvilke uønskede 
hendelser som kan komme til å skje, sannsynligheten for at hendelsen vil skje, 
sårbarhet ved systemet som påvirker sannsynligheten og konsekvensene, hvilke 
konsekvenser hendelsen vil kunne få, og usikkerheten som er knyttet til 
vurderingene (altså hvor god kunnskap man har om de hendelsene vi vurderer).  
 
Samfunnets kritiske funksjoner: En samfunnsfunksjon blir definert som kritisk hvis 
bortfall av den får konsekvenser som truer befolkningens og samfunnets grunn-
leggende behov. De grunnleggende behovene ble definert som «mat, vann, varme, 
trygghet og lignende». 
 
Samfunnssikkerhet: Samfunnet sin evne til å hindre uønskede hendelser, redusere 
skadevirkningene når de skjer, og evne til å komme tilbake til normaltilstand så 
snart som mulig etter at den uønskede hendelsen har skjedd. 
 
Sannsynlighet: Et mål på hvor trolig vi mener at en hendelse vil inntreffe innenfor 
et tidsrom når man tar utgangspunkt i vår bakgrunnskunnskap. 
 
Ved gradering av sannsynlighet, har man lagt seg på følgende intervaller 

 A:      Skjer i gjennomsnitt minst 1 gang i løpet av 10 år 

 B:     Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-50 år 

 C:     Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 50-100 år 

 D:     Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 100-1.000 år 

 E:     Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 1.000 år 
I analysen forsøker man ikke å anslå hvor lenge det vil gå før den uønskte 
hendelsen vil skje, men hvor ofte den vil skje i løpet av en periode. 
 
Sårbarhet: Et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det blir 
utsatt for en uønsket hendelse, og de utfordringer systemet får med å ta opp igjen 
virksomheten sin etter at hendelsen har skjedd. I dette tilfellet vil det gjelde 
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kommunen sin evne til å fungere og yte sine tjenester til innbyggerne når den blir 
utsatt for påkjenninger, som ulykker, branner, bortfall av strøm, vannforsyning, 
teleforbindelse, vegforbindelse mv., samt evnen til å ta opp igjen normal 
virksomhet etter at hendelsen har skjedd. 
 
Uønsket hendelse: Hendelser som har ført til eller kan føre til tap av liv eller 
skade på helse, natur og miljø eller materielle verdier.  Det omfatter også 
hendelser som gjør at folk ikke får dekket sine grunnleggende behov og derfor 
skaper forstyrrelser i dagliglivet. 
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8. Organisering av arbeidet 
 
I 2016 ble det vedtatt at den helhetlige felles ROS-analysen for kommunene Gran, 
Jevnaker og Lunner som ble utarbeidet i 2012 skulle revideres for kommunene Gran 
og Lunner.  
 
Det ble videre bestemt at det i dette prosjektet skulle være en prosjektgruppe.  
 
Prosjektgruppen har hatt følgende medlemmer: 
 
Gran kommune: 
Leif Arne Vesteraas  Samfunnsutvikling 
Trygve Rognstad     Teknisk                                         
Are Løken    Helse                         
Øyvind Sørlie   Arealplan         
Morten Gausen   Økonomi                                        
Hege Flatla   Barnehage  
 
Lunner kommune 
Kjell André Sanna   IKT  
Ingun Juul-Hansen   Arealplan  
Atle Hermansen   Teknisk                                              
Jan Woie    Oppvekst                                        
Nina Dahl Martinsen  Helse og omsorg                             
Anne Grønvold   Beredskapskoordinator               
 
Representerer begge kommuner: 
Sturla Bråten    Brannsjef 
 
Siv.ing. Magne Eikanger i Brannvesen- og beredskapsrådgiver 1 ble leid inn for å 
hjelpe til med revisjon av ROS-analysen.  
 
Den 19. april 2017 var eksterne aktører invitert til et gjensidig informasjonsmøte 
med prosjektledelsen for å diskutere innholdet i den foreløpige ROS-analysen og 
hvilke uønskede hendelser man ville analysere. Man utvekslet også informasjon og 
synspunkter. Møtet ble bl.a. gjennomført for å oppfylle kravet om involvering av 
eksterne aktører som står i forskrift om kommunal beredskapsplikt. I tillegg er det 
viktig for Gran og Lunner å involvere innbyggerne og næringslivet i kommunene i 
slike saker.  
 
Rådmennene oppfordret tidlig i prosjektperioden alle innbyggerne i kommunene til 
å komme med innspill til bl.a. uønskede hendelser som burde analyseres.  
 
Rådmennene har orientert de hovedtillitsvalgte om prosjekt ROS-analyse og gitt 
dem anledning til å komme med innspill.  
 
Revisjon av ROS-analysen ble gjennomført fra januar til juni 2017.  
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9. Identifikasjon av uønskede hendelser 
 
I den helhetlige ROS-analysen har man analysert følgende typer uønskede 
hendelser: 

 Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser 

 Uønskede hendelser som vedkommer flere sektorer eller ansvarsområder og 
som krever samordning 

 Uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved 
hjelp av ordinære rutiner og redningstjeneste 

 Uønskede hendelser som skaper stor frykt eller uro blant de som oppholder 
seg i kommunen   

 

Følgende uønskede hendelser har blitt analyserte i dette prosjektet: 
 
Naturhendelser 

1. Flom 
2. Løsmasseras. Utglidninger av masser 
3. Ekstremvær 

Svikt i kritisk infrastruktur 
4. Bortfall av strøm / strømrasjonering i over fire timer 
5. Sammenbrudd i kommunenes IKT-tjeneste i over 12 timer 
6. Telekommunikasjonssvikt i over fire timer 
7. Svikt i vannforsyning i over seks timer (vannet uteblir hos abonnentene) 
8. Forurensning av vannforsyningen (vannet kan brukes kun i begrenset omfang) 
9. Svikt i avløpssystemet i over tre døgn 

Epidemier og helseberedskap 
10. Smittsom sykdom blant mennesker 
11. Smittsom dyresykdom 
12. Bemanningssvikt i helse- og omsorgssektoren 

Store ulykker og masseskader 
13. Ulykke i forbindelse med skoleskyss / turer arrangert av skoler / barnehager 
14. Vegtrafikkulykke 
15. Jernbaneulykke 
16. Fergeulykke 
17. Luftfartsulykke 
18. Uhell med farlig gods på veg, jernbane og bedrifter 
19. Eksplosjon / gassutslipp  
20. Ulykke / brann ved større idretts-/kulturarrangementer 
21. Kollaps av bygning 

Atomulykker og radioaktiv stråling 
22. Radioaktiv stråling 

Akutt forurensning 
23. Akutt forurensning 

Viljestyrte hendelser 
24. Terror og sabotasje 
25. Gissel- / og trusselsituasjoner i skoler og barnehager 
26. Pågående livstruende vold 
27. Cyberangrep 
28. Annen alvorlig kriminalitet 
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Andre uønskede hendelser 
29. Brann i rådhus 
30. Brann i skoler og barnehager 
31. Brann i institusjon / bofellesskap 
32. Brann i andre bygninger 
33. Skogbrann 
34. Brann / ulykke i vegtunnel 
35. Barn som forsvinner fra skole / barnehage, inkl. i forbindelse med turer / 

ekskursjoner 
36. Hendelse utenfor skole / barnehage som medfører behov for evakuering av 

skolen / barnehagen  
37. Hendelse utenfor egen region som påvirker innbyggerne i Gran og Lunner 
38. Den ukjente hendelsen 
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10. Risikoanalyse og vurdering av sårbarhet 
 

10.1 Naturhendelser 
 
De analyserte hendelsene som hører mest hjemme i denne gruppen er: 

1. Flom 
2. Løsmasseras. Utglidninger av masser 
3. Ekstremvær 

 
Av disse tre uønskede hendelsene er det hendelse 3 Ekstremvær som har høyest 
risiko.   
 
Man er sårbar ved at sterk vind fører til at trær blåser over kraftlinjer og at 
strømforsyningen brytes. 
 

10.2 Svikt i kritisk infrastruktur 
 
De analyserte hendelsene som hører mest hjemme i denne gruppen er: 

4. Bortfall av strøm / strømrasjonering i over fire timer 
5. Sammenbrudd i kommunenes IKT-tjeneste i over 12 timer 
6. Telekommunikasjonssvikt i over fire timer 
7. Svikt i vannforsyning i over seks timer 
8. Forurensning av vannforsyningen  
9. Svikt i avløpssystemet i over tre døgn 

 
Av disse seks uønskede hendelsene er det hendelse 8 Forurensning av vann-
forsyningen og hendelse 4 Bortfall av strømforsyning / strømrasjonering i over fire 
timer som har høyest risiko. 
 
Man er sårbar ved at alle andre samfunnskritiske funksjoner er avhengig av at 
strømforsyningen fungerer og ved at mange samfunnskritiske funksjoner er 
avhengig av tilstrekkelig mengder rent vann. 
 

10.3 Epidemier og helseberedskap 
 
De analyserte hendelsene som hører mest hjemme i denne gruppen er: 

10. Smittsom sykdom blant mennesker 
11. Smittsom dyresykdom 

12. Bemanningssvikt i helse- og omsorgssektoren 
 
Av disse tre uønskede hendelsene er det hendelse 10 Smittsom sykdom blant 
mennesker som har høyest risiko.   
 
Man er sårbar ved at denne uønskede hendelsen bl.a. kan føre til personalmangel i 
helse- og omsorgssektoren. 
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10.4 Store ulykker og masseskader 
 
De analyserte hendelsene som hører mest hjemme i denne gruppen er: 

13. Ulykke i forbindelse med skoleskyss / turer arrangert av skoler / barnehager 
14. Vegtrafikkulykke 
15. Jernbaneulykke 
16. Fergeulykke 
17. Luftfartsulykke 
18. Uhell med farlig gods på veg, jernbane og bedrifter 
19. Eksplosjon / gassutslipp  
20. Ulykke / brann ved større idretts-/kulturarrangementer 
21. Kollaps av bygning 

 
Av disse ni uønskede hendelsene har hendelse 15 Jernbaneulykke høyest risiko.   
 
Man er sårbar ved at transport av personer (Gjøvikbanen) og gods (Roa-Hønefoss-
banen) stanser en periode. 

 

10.5 Atomulykker og radioaktiv stråling 
 
Den analyserte hendelsen som hører mest hjemme i denne gruppen er: 

22. Radioaktiv stråling 

Man er sårbar ved at radioaktiv stråling kan føre til forurensning av forbruksvannet. 
Også matvarer kan bli forurenset.  
 

10.6 Akutt forurensning 
 
Den analyserte hendelsen som hører mest hjemme i denne gruppen er: 

23. Akutt forurensning 

Denne hendelsen vil vanligvis ikke virke vesentlig inn på samfunnskritiske 
funksjoner.  
 

10.7 Viljestyrte hendelser 
 
De analyserte hendelsene som hører mest hjemme i denne gruppen er: 

24. Terror og sabotasje 

25. Gissel- / og trusselsituasjoner i skoler og barnehager 
26. Pågående livstruende vold 
27. Cyberangrep 
28. Annen alvorlig kriminalitet 

 
Av disse fem uønskede hendelsene er det hendelse 28 Annen alvorlig kriminalitet 
som har høyest risiko.  
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Denne hendelsen vil vanligvis ikke virke vesentlig inn på samfunnskritiske 
funksjoner.  
 

10.8 Andre uønskede hendelser 
 
De analyserte hendelsene som ikke hører hjemme i de andre syv gruppene er: 

29. Brann i rådhus 
30. Brann i skoler og barnehager 
31. Brann i institusjon / bofellesskap 
32. Brann i andre bygninger 
33. Skogbrann 
34. Brann / ulykke i vegtunnel 
35. Barn som forsvinner fra skole / barnehage, inkl. i forbindelse med turer / 

ekskursjoner 
36. Hendelse utenfor skole / barnehage som medfører behov for evakuering 

av skolen / barnehagen  
37. Hendelse utenfor egen region som påvirker innbyggerne i Gran og Lunner 
38. Den ukjente hendelsen 

Av disse 10 uønskede hendelsene er det hendelse 31 Brann i skoler og barnehager 
og hendelse 32 Brann i andre bygninger som har høyest risiko.   
 
Disse hendelsene vil vanligvis ikke virke vesentlig inn på samfunnskritiske 
funksjoner.  
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11. Identifikasjon av nye tiltak som reduserer sannsynlighet og 
konsekvenser  

11.1 Innledning 
 
Nedenfor er de nye forebyggende tiltakene som kommer fram i de 38 analyserte 
uønskede hendelsene listet opp. Tiltakene er delt inn i «engangstiltak» og tiltak 
som man må ha fokus på «til enhver tid». Enkelte av tiltakene er vanskelige å 
plassere i «rett» gruppe, så inndelingen må ikke benyttes for kategorisk. 
 
De foreslåtte tiltakene er tiltak som i hovedsak bør utføres av kommunene og som 
skal være med på å redusere risikoen ved de ulike hendelsene ved enten å redusere 
sannsynligheten for at den uønskede hendelsen skal skje og / eller redusere 
konsekvensene av den uønskede hendelsen dersom den likevel skjer. 
 
Tiltakene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge, men gitt tilsvarende nummer som 
den hendelsen tiltaket er knyttet til (se opplisting i kapittel 9). 
 
Rådmannen må, etter at risiko- og sårbarhetsanalysen er godkjent av 
kommunestyret, følge opp denne tiltakslista. Dette innebærer framdrift og 
prioritering av tiltakene. Kostnader ved gjennomføring må i nødvendig grad 
kalkuleres og innarbeides i kommunens budsjett og økonomiplan. 
 

11.2 Gran kommune 
 
 

Hendelse 
nr. 

Identifiserte «nye forebyggende tiltak» 
(engangstiltak) 

1  Iverksette de foreslåtte flomforebyggende tiltakene i Brandbu 
sentrum 

 Ny flomanalyse for Gran tettsted kan peke på ytterligere tiltak som 
bør gjennomføres 

 Vurdere om det flomavgrensende utstyret som finnes i kommunen er 
hensiktsmessig og tilstrekkelig 

4 og 7  Utarbeide innkallingsplan for ekstra bemanning på institusjon ved 
strømbrudd 

 Kjøpe inn nødstrømsaggregater 

 Legge til rette for tilkobling av nødstrømsaggregat i aktuelle 
bygninger 

5  Vurdere lagring av enkelte sikkerhetskopier i fjellhall 

 Vurdere flytting av servere til annen bygning med god sikkerhet mot 
eksterne påkjenninger (brann, vann mv.) 

 Gjennomgå serviceavtaler med konsulentselskaper for å sikre rask 
hjelp ved IKT-problemer 

7  Innkjøp av tanker for utplassering i boligstrøk mv. ved 
vannforsynings-problemer (sammen med Gran kommune) 

 Installere brannalarmanlegg (med direkte varsling til 110-sentralen) i 
vannbehandlingsanlegg som ikke har dette 



ROS-analyse Gran kommune og Lunner kommune 16.08.17 
 

48 
 

 Bytte ut brannvesenets tankbiler 

8  Etablere bedre krisevannforsyning 

9  Brannvesenet må få tilgang til lenser til bruk i 
forurensningssituasjoner 

16  Behov for avklaring av hva som er rutinene mellom ferja/Oppland 
fylkeskommune og nødetatene og kommunen ved hendelser. 

19  Innkjøp av mer gassdeteksjonsutstyr til brannvesenet (sammen med 
Gran kommune) 

20  Utarbeide veileder som viser krav til arrangører og som kan deles ut 
til arrangørene 

21  Utarbeide planverk for snørydding på tak 

25  Utarbeide beredskapsplan for den enkelte skole 

 Etablere varslingssystem for annet enn brann ved den enkelte skole 
og barnehage 

27  Vurdere vaktordning for IKT 

29  Utbedre kjente bygningsmessige avvik på rådhuset som påvirker 
brannsikkerheten 

 Innføre adgangskontroll på rådhuset 

 Peke ut alternative lokaler som kan benyttes dersom hele eller deler 
av rådhuset ikke kan benyttes etter en brann 

30  Utbedre kjente bygningsmessige avvik på skoler og barnehager som 
påvirker brannsikkerheten 

 Peke ut midlertidige lokaler som raskt kan gjøres om til 
undervisningslokaler eller lokaler for barnehager etter en brann 

31  Vurdere å sprinkle institusjoner som mangler dette 

 Vurdere å sprinkle bofellesskap som mangler dette 

 Bygge nytt sykehjem til erstatning for de med lavest brannsikkerhet 

32  Brannvesenet må gjennomføre risikobasert tilsyn i aktuelle bygninger 

34  Økt synlighet for brannbiler som er i innsats ved branner og ulykker i 
tunnelene 

36  Utarbeide planverk for hendelser utenfor skoler og barnehager som 
medfører behov for evakuering av skolen eller barnehagen 

 
 

Hendelse 
nr. 

Identifiserte «nye forebyggende tiltak» 
(tiltak som man må ha fokus på til «en hver tid) 

1  Stille strengere krav til utbyggere som vil bygge i kjente flomutsatte 
områder 

10  Innskjerpe praktiseringen av de basale smittevernreglene 

20  Bedre koordinering mellom etater som får melding om større 
arrangement 

24 og 26  Bedre informasjonsutveksling innenfor gjeldende regelverk mellom 
etater som får informasjon om personer som kan komme til å utføre 
sabotasje eller terror 

 Gjøre vedtatt handlingsplan mot hatkriminalitet og radikalisering 
bedre kjent blant aktuelle ansatte  

28  Økt innsats når det gjelder informasjon og holdningsskapende arbeid 
for å forebygge kriminelle handlinger utført av ansatte eller sentrale 
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politikere 

34  Økt hyppighet av branntilsyn i de tre vegtunnelene 

 Økt hyppighet når det gjelder øvelser for nødetatene i tunnelene  

 
  
Hendelse 

nr. 
Identifiserte «nye forebyggende tiltak» 
(tiltak som må utføres av andre enn kommunen) 

6  Utbedring av redundans for telefon 

15  Brannvesenet trenger bedre opplysninger om hvor toget står når det 
oppstår skade 

 Redusere antallet planoverganger på jernbanestrekningene 

 Nye kryssinger av jernbanelinja skal være planfrie 

33  Øke mobildekningen i enkelte skogområder for å gi raskere varsling 
om branntilløp 

 

11.3 Lunner kommune 
 
Hendelse 

nr. 
Identifiserte «nye forebyggende tiltak» 
(engangstiltak) 

1  Iverksette de foreslåtte flomreduserende tiltakene på Harestua 

 En pågående utredning av 1.000 års flom på Roa kan peke på 
ytterligere tiltak som bør gjennomføres 

 Vurdere om det flomavgrensende utstyret som finnes i kommunen er 
hensiktsmessig og tilstrekkelig 

4 og 7  Utarbeide plan for å ivareta personer med medisinsk viktig utstyr 
ved strømbrudd 

 Utarbeide innkallingsplan for ekstra bemanning på institusjon ved 
strømbrudd 

 Kjøpe inn nødstrømsaggregater 

 Legge til rette for tilkobling av nødstrømsaggregat i aktuelle 
bygninger 

5  Vurdere lagring av enkelte sikkerhetskopier i fjellhall 

 Vurdere flytting av servere til annen bygning med god sikkerhet mot 
eksterne påkjenninger (brann, vann mv.) 

 Gjennomgå serviceavtaler med konsulentselskaper for å sikre rask 
hjelp ved IKT-problemer 

6  Innkjøp av satellittelefon  

7  Innkjøp av tanker for utplassering i boligstrøk mv. ved 
vannforsynings-problemer (sammen med Gran kommune) 

 Installere brannalarmanlegg (med direkte varsling til 110-sentralen) i 
vannbehandlingsanlegg som ikke har dette 

 Bytte ut brannvesenets tankbiler 

8  Etablere bedre krisevannforsyning 

9  Brannvesenet må få tilgang til lenser til bruk i 
forurensningssituasjoner 

19  Innkjøp av mer gassdeteksjonsutstyr til brannvesenet (sammen med 
Gran kommune) 
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20  Utarbeide veileder som viser krav til arrangører og som kan deles ut 
til arrangørene 

25  Etablere varslingssystem for annet enn brann ved den enkelte skole 
og barnehage 

Hendelse 
nr. 

Identifiserte «nye forebyggende tiltak» 
(engangstiltak) 

27  Vurdere vaktordning for IKT 

29  Utbedre kjente bygningsmessige avvik på rådhuset som påvirker 
brannsikkerheten 

 Peke ut alternative lokaler for kommunens kriseledelse 

 Peke ut alternative lokaler som kan benyttes dersom hele eller deler 
av rådhuset ikke kan benyttes etter en brann 

30  Utbedre kjente bygningsmessige avvik på skoler og barnehager som 
påvirker brannsikkerheten 

 Installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen i 
barne-hager som ikke har dette 

 Peke ut midlertidige lokaler som raskt kan gjøres om til 
undervisningslokaler eller lokaler for barnehager etter en brann 

31  Vurdere å sprinkle institusjoner som mangler dette 

 Vurdere å sprinkle bofellesskap som mangler dette 

34  Økt synlighet for brannbiler som er i innsats ved branner og ulykker i 
tunnelene 

 
 
Hendelse 

nr. 
Identifiserte «nye forebyggende tiltak» 
(tiltak som man må ha fokus på til «en hver tid) 

1  Stille strengere krav til utbyggere som vil bygge i kjente flomutsatte 
områder 

10  Innskjerpe praktiseringen av de basale smittevernreglene 

20  Bedre koordinering mellom etater som får melding om større 
arrangement 

24 og 26  Bedre informasjonsutveksling innenfor gjeldende regelverk mellom 
etater som får informasjon om personer som kan komme til å utføre 
sabotasje eller terror 

 Gjøre vedtatt handlingsplan mot hatkriminalitet og radikalisering 
bedre kjent blant aktuelle ansatte  

28  Økt innsats når det gjelder informasjon og holdningsskapende arbeid 
for å forebygge kriminelle handlinger utført av ansatte eller sentrale 
politikere 

29  Fullverdige brannøvelser må utføres for ansatte på rådhuset 

32  Brannvesenet må gjennomføre risikobasert tilsyn i aktuelle bygninger 

34  Økt hyppighet av branntilsyn i de tre vegtunnelene 

 Økt hyppighet når det gjelder øvelser for nødetatene i tunnelene  
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Hendelse 

nr. 
Identifiserte «nye forebyggende tiltak» 
(tiltak som må utføres av andre enn kommunen) 

6  Utbedring av redundans for telefon??? 

15  Brannvesenet trenger bedre opplysninger om hvor toget står når det 
oppstår skade 

 Redusere antallet planoverganger på jernbanestrekningene 

 Nye kryssinger av jernbanelinja skal være planfrie 

33  Øke mobildekningen i enkelte skogområder for å gi raskere varsling 
om branntilløp 
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12. Særlige risiko- og sårbarhetsfaktorer i hver av de to 
kommunene 

 

12.1 Innledning 
 
Denne ROS-analysen viser at kommunen Gran og Lunner risiko- og sårbarhets-
messig er meget like. På noen områder er likevel risikoen i de to kommunene ulik. 
Disse ulikhetene er omtalt i dette kapitlet. 
 

12.2 Forskjell i risiko og sårbarhet 
 

 Gran kommune ligger ved innsjøen Randsfjorden, mens Lunner kommune ikke 
har store innsjøer innen sine grenser. Ved dambrudd i Dokkfløydemningen i 
Nordre Land kommune kan vannstanden i Randsfjorden øke med inntil 1 m 

 Gran kommune har noen mindre områder med potensiale for kvikkleire. Det er 
ingen slike kjente forekomster i Lunner kommune 

 Gran kommune har ferge med plass til inntil 49 personer innen sine grenser  

 I Gran kommune ligger det en videregående skole med over 1.000 elever. 
Videregående skoler har erfaringsmessig større risiko for alvorlige hendelser enn 
det grunnskolene har   

 Lunner kommune har flere innbyggere som har strømforsyning uten redundans 
enn det Gran kommune har  

 Lunner kommune har dårligere tilgang til nødstrømsaggregater enn det Gran 
kommune har 

 Det fraktes en god del farlig gods på jernbanestrekningen gjennom Lunner 
kommune, mens det ikke foregår slik transport på jernbanestrekningen i Gran 
kommune 

 I Lunner kommune er det flere lange vegtunneler (tre tunneler) enn i Gran 
kommune (en tunnel) 
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13. Fremstilling av risiko og sårbarhet 

13.1 Risiko for menneske (liv og helse) 
 

Risiko for menneskeliv 
 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 
4, 27, 28, 32, 34, 
35, 36         

              

B 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 23, 25, 30, 
31, 33  

37 
 
  

10 
 
 

       

 
C  
 
 

18, 20, 22 
 
 
 

12, 19, 38 
 
 
 

14, 26 
 
 
 

24 
 
 
 

15 
 
 
 

D 1, 11, 29  21  17 

    
 
   

E      

            

 
Følgende hendelser har høyest risiko: 
10. Smittsom sykdom blant mennesker 
15. Jernbaneulykker 
 
Risiko for helse 
 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 27, 28, 32, 35, 36 4, 34     

        

B 
2, 5, 6, 7, 9, 23, 
30, 33 

3, 13, 25, 
31 

37 
 

8 
 

10 
 

       

 
C  
 

22 
 
 
 

18, 19, 20, 
26, 38 
 
 

12, 14, 24 
 
 
 

15 
 
 
 

  
 
 

D 
1, 11, 29 
  

21 
  

17 
 

        

E       

            

 
Følgende hendelser har høyest risiko: 
8. Forurensning av vannforsyningen 
10. Smittsom sykdom blant mennesker 
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13.2 Risiko når det gjelder stabilitet 
 
Risiko for manglende dekning av grunnleggende behov 

 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 27, 32, 34, 35 36 4, 28   

       

B 
2, 5, 6, 9, 13, 23, 
31 

7, 25, 30 
 

3, 33, 37 
 

  
 

8, 10 
 

       

  
C 
 

14, 18, 19, 20 
 
 

15, 26 
 
 

24, 38 
 
  

12, 22 
 
 

D 1, 21, 29 17 11   

       

E      

            

 
Følgende hendelser har høyest risiko: 
8. Forurensning av vannforsyningen 
10. Smittsom sykdom blant mennesker 
 
Risiko for forstyrrelser i dagliglivet 

 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 35 36 4, 27, 28 32  

    34   

B 9, 13, 23 5, 7, 25, 37 2, 6, 31, 33 3 8, 10, 30 

       

 
C  

 

14, 18, 20 
 
 

19 
 
 

24, 26 
 
 

12  
 
 

15, 22, 38 
 
 

D  17 1  11 21, 29 

       

E      

       

 
Følgende hendelser har høyest risiko: 
8.   Forurensning av vannforsyningen 
10. Smittsom sykdom blant mennesker 
30. Brann i skoler og barnehager 
32. Brann i andre bygninger 
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13.3 Risiko for natur og miljø 
 
Risiko for langtidsskader på naturmiljøet 

 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 
4, 27, 28, 32, 34, 
35, 36     

       

B 
2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,13, 23, 25, 30, 

3 
    

  31, 33, 37     

 
C  
 

12, 14, 15, 18, 19 
20, 24, 26 
 

38 
 
   

22 
 
 

D 1, 11, 17, 21, 29     

       

E      

            

 
Følgende hendelse har høyest risiko: 
22. Radioaktiv stråling 
 
Risiko for langtidsskader på kulturmiljøet 

 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 
4, 27, 28, 34, 35, 
36   

32 
  

       

B 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 23, 25, 
30, 31, 33, 37   

 
  

       

 
C  
 

12, 14, 15, 18, 19 
20, 22, 24, 26, 38 
     

D 11, 17, 21, 29 1    

       

E      

            

 
Følgende hendelse har høyest risiko: 
32. Brann i andre bygninger (forutsatt at det er en vernet eller fredet bygning) 
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13.4 Risiko for materielle verdier (økonomi) 

 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 
4, 27, 28, 34, 35, 
36  

32 
   

       

B 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 23, 25, 33, 37 

2, 3,31 
 

30 
   

       

 
C 
 

12, 18, 19, 20 
 
 

14, 26 
 
 

22, 24, 38 
 
 

15 
 
  

D  1, 11 21, 29 17  

       

E      

            

 
Det er de samlede økonomiske konsekvensene for samfunnet som er vurdert her. 
 
Følgende hendelse har høyest risiko: 
32. Brann i andre bygninger 
 

13.5 Risiko for kommunens omdømme 

 

 Sannsynlighet 

Konsekvenser 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

A 
34, 36 
 

4, 27, 28, 32, 
35    

       

B 
2, 3, 6, 33, 37 
 

5, 7, 10, 13, 
23, 25, 30, 31 8, 9   

       

C  
 

14,15, 18, 19, 
20, 22, 24, 38 
 

12, 26 
 
 

 
 
   

D 11, 17 1 21, 29   

       

E      

            

 
Ingen av hendelsene har spesielt høy risiko. 
 

13.6 Hendelser med spesielt høy risiko 
 

Følgende 7 hendelser fikk to eller flere treff i oransje eller rødt felt: 
 
4.   Bortfall av strøm / strømrasjonering i over fire timer (2) 
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8.   Forurensning av vannforsyningen (3) 
10. Smittsom sykdom blant mennesker (4) 
15. Jernbaneulykke (2) 
22. Radioaktiv stråling (3) 
28. Annen alvorlig kriminalitet (2) 
32. Brann i andre bygninger (3) 
 
Antallet konsekvenser som den enkelte hendelsen hadde treff i oransje felt står i 
parentes. 
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14. Behov for varsling og evakuering 

14.1 Varsling 
 
Ved en del uønskede hendelser som er omtalt i denne ROS-analysen er det viktig å 
få ut informasjon raskt til folk bl.a. for å hindre at hendelsen utvikler seg 
ytterligere i negativ retning eller for at folk skal komme seg i sikkerhet fra en fare. 
Eksempler på dette er følgende hendelser: 
 

Nr. Hendelse 

1 Flom 

3  Ekstremvær 

4 Bortfall av strøm / strømrasjonering i over fire 
timer 

8 Forurensning av vannforsyningen 

18 Uhell med farlig gods på veg, jernbane og bedrifter 

19 Eksplosjon / gassutslipp 

22 Radioaktiv stråling 

33 Skogbrann 

34 Brann / ulykke i vegtunnel 

36 Hendelse utenfor skole / barnehage som medfører 
behov for evakuering av skolen / barnehagen 

38 Den ukjente hendelsen 

 
Noen av disse hendelsene vil kunne utvikle seg så raskt at varsling med en gang er 
nødvendig. 
 
I tillegg er det en del uønskede hendelser der det må vurderes å sende ut varsling, 
og der folk vil ha interesse av informasjon uten at det er nødvendig for å hindre at 
hendelsen utvikler seg videre i negativ retning. 
 
I en del tettbygde strøk er det satt opp tyfoner som blir benyttet av Sivilforsvaret 
til varsling av flyalarm, viktig melding – lytt til radio og faren over. Det er ikke slike 
tyfoner i Gran kommune eller Lunner kommune. 
 
Gran kommune og Lunner kommune har innført teknologi som gjør at man kan 
benytte varsling via mobiltelefoner og fasttelefoner. Denne teknologien kan 
benyttes til å sende ut SMS til innbyggere som er registrerte med adresse i 
folkeregisteret innenfor de områdene man definerer ved utsending av den enkelte 
informasjonen. Det vil si at de som er på hytter, på gjennomreise mv. ikke blir 
nådd av denne informasjonen uten at de selv har registrert sitt telefonnummer på 
eiendommen. Slik registrering kan skje via kommunens hjemmeside. 
 
Også nasjonale og lokale radiostasjoner vil kunne være nyttige medhjelpere i slike 
situasjoner. 
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14.2 Evakuering 
 
Ved en del uønskede hendelser vil det kunne være nødvendig å sette i verk 
evakuering av mer enn en eller noen få bygninger. Evakuering av den bygningen 
hendelsen skjer og nærliggende bygninger er ikke med i opplistingen nedenfor. 
Evakuering vil være aktuelt ved følgende uønskede hendelse:   
 

Nr. Hendelse 

19 Eksplosjon / gassutslipp 

 
I slike tilfelle er det viktig med rask og nøyaktig informasjon til befolkningen. En 
viser her til avsnitt 14.1.  
 
I tillegg vil det være rett å vurdere evakuering ved en del andre uønskede 
hendelser, for eksempel større ulykker som rammer et stort antall personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROS-analyse Gran kommune og Lunner kommune 16.08.17 
 

60 
 

15. Fremtidige endrede risikofaktorer 
 
ROS-analysen skal ikke kun ta for seg risikobildet i dag. Man skal i tillegg analysere 
mulige endringer i framtidig risiko og sårbarhet. 
 
I denne sammenheng er følgende vurdert: 

 forventede klimaendringer vil øke sannsynligheten for ekstremvær, og 
dermed økt fare for at det oppstår skade på infrastruktur og bygninger, 
hyppigere og større flommer enn tidligere, hyppigere og større skogbranner, 
samt at det kommer uønskte dyr, insekter mv. til Norge  

 store strukturendringer og mer kompleksitet i privat og offentlig sektor 

 sentralisering av tjenester og beredskapsressurser 

 utvikling i retning av et flerkulturelt samfunn 

 globalisering av samfunnet med økt internasjonal reisevirksomhet  

 økt internasjonal reisevirksomhet øker sannsynligheten for at innbyggerne 
blir smittet av sykdommer som i neste omgang kan spres i lokalmiljøet 

 mer sammensatt og uforutsigbart menneskeskapt trusselbilde 

 økt sannsynlighet for terrorhandlinger, gisseltaking, sabotasje mv.  

 økt sannsynlighet for datakriminalitet, inkl. cyber-angrep 
 
Slik det kommer fram i avsnitt 4.7, er det planlagt tiltak i begge kommunene som 
kan ha innvirkning på risiko og sårbarhet. 
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16. Hendelser utenfor Gran og Lunner 
 
I tillegg til uønskte hendelser som skjer i Gran og Lunner, skal man i ROS-analysen 
analysere risiko ved uønskte hendelser som oppstår utenfor egen region og som vil 
påvirke innbyggerne i regionen i vesentlig grad. 
 
Blant disse hendelsene er: 

 ulykker / naturkatastrofer der personer fra Gran eller Lunner er involvert 

 svikt i matforsyning og drivstofforsyning, samt finansielle tjenester 

 svikt i strømforsyning 

 svikt i samband / IKT 

 atomulykke 

 forurensning av vassdrag 

 hendelser som påvirker samferdsel, for eksempel vulkanutbrudd som 
påvirker flytrafikk, vegstengning i nabokommuner 

  
For noen av disse hendelsene vil det ha lite å si for kommunens krisehåndtering om 
hendelsen skjer i eller utenfor egen kommune, mens for andre av hendelsene vil 
det kunne by på større utfordringer dersom hendelsen skjer langt fra egen 
kommune. 
 
I hendelse 37 er slike uønskte hendelser analysert. Se Vedlegg 3. 
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17. Uønskede hendelser som påvirker hverandre 

17.1 Gjensidig avhengighet 
 
Mange viktige samfunnssektorer er svært avhengige av hverandres tjenester. 
Matrisen nedenfor viser denne sammenhengen: 
 

 Strøm-
forsyning 

Tele- og 
datanettet 

Transport-
nettet 

Vann- og 
avløpsnett 

Strømforsyning  X X  

Vann og avløp X X   

Tele- og datatjeneste X    

Transporttjenester X X X  

Banktjenester X X   

Helsetjenester X X X X 

Kommunikasjon X X   

Matvareforsyning X X X  

Ledelse og politi X X X  

Brannberedskap X X X X 

Drivstofforsyning X  X  

  
Som matrisen viser, er alle de andre samfunnskritiske funksjonene avhengig av 
strømforsyningen og de aller fleste er avhengig av at tele- og datanettet fungerer. 
 
Et eksempel på sektorer som er gjensidig avhengig av hverandre er at IKT-sektoren 
er avhengig av at det er strøm tilgjengelig, mens strømsektoren er avhengig av at 
IKT-systemene fungerer. 
 

17.2 «Dominoeffekten» 
 
Når det skjer en uønsket hendelse, kan denne i mange tilfeller føre til andre 
uønskede hendelser som direkte eller indirekte følge.  
 
Et eksempel på dette er: 

 sterk vind, som fører til at  

 trær blåser ned, som fører til at 

 strømforsyningen blir brutt over lang tid, som fører til at 

 mobiltelefonnettet slutter å fungere etter få timer, som fører til at 

 det blir vanskeligere å varsle uhell og ulykker 
 
Det finnes mange slike tilsvarende rekker med uønskede hendelser. Kommunens 
kriseledelse må være spesielt oppmerksom på disse forholdene når de planlegger 
tiltak i forbindelse med en uønsket hendelse som allerede har skjedd, eller er 
under utvikling. 
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18. Risikohåndtering 
 

18.1 Oppfølging av ROS-analysen 
 
Den kunnskapen som kommer fram i denne ROS-analysen må tas med i det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Å sikre kommunenes evne til å gjøre en hensiktsmessig og tilstrekkelig innsats, 
samt opprettholde virksomheten når det oppstår uønskede hendelser, er et av 
hovedformålene med utarbeidelsen av ROS-analysen og deretter beredskaps-
planer. Eksempel på dette er kommunal helse- og omsorgstjeneste, 
brannberedskap, vannforsyning, renovasjon og undervisning. Noen av tiltakene vil 
være sikring av nødstrøm til utsatte bygninger, og planer for alternativ lokalisering 
av kommunens kriseledelse dersom rådhuset blir «satt ut av funksjon» for eksempel 
på grunn av brann, trusler mv. 
 

18.2 Målsetting for samfunnssikkerhetsarbeidet i Gran kommune og 
Lunner kommune 

 
1. Kommunen skal ha et plan- og styringssystem som ivaretar kritiske samfunns-

funksjoner, samt befolkningens og næringslivets behov for sikkerhet og trygghet 
ved å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer og redusere 
konsekvensene dersom uønskede hendelser likevel skjer. Dette skal skje 
gjennom godt forebyggende arbeid. 

2. Kommunen skal ha en kriseorganisasjon som er forberedt og øvet.  
3. Kommunen skal samarbeide nært med eksterne aktører for å styrke samfunns-

sikkerheten. 
4. Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet skal være i kontinuerlig utvikling. 

   

18.3 Beredskapsplaner og andre planer 
 
Beredskapsplaner i kommunene må oppdateres på grunnlag av denne ROS-analysen. 
 
Som det fremkommer i sivilbeskyttelsesloven § 14, er det krav om at ROS-analysen 
skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, 
deriblant ved utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven (kommuneplaner, 
kommunedelplaner og reguleringsplaner).  
 

18.4 Øvelser 
 
For at en uønsket hendelse skal bli håndtert på en best mulig måte er det særdeles 
viktig at kriseledelsen og andre aktuelle medarbeidere og samarbeidspartnere 
gjennomfører regelmessige øvelser. 
ROS-analysen for Gran og Lunner bør være utgangspunktet for valg av scenario for 
øvelser for kommunenes kriseledelse.  
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18.5 Revisjon av ROS-analysen 
 
I sivilbeskyttelsesloven er det også krav om at ROS-analysen skal oppdateres i takt 
med revisjon av kommuneplaner og ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
 
Det er viktig at denne ROS-analysen blir revidert i samsvar med det som er 
lovbestemt. Dette ansvaret er lagt til rådmennene i Gran kommune og Lunner 
kommune. 
 
Det er viktig at når det skjer spesielle eller uvanlige uønskede hendelser i andre 
kommuner i Norge eller i utlandet, så tenker man gjennom om dette er en 
hendelse som også kunne hendt hos oss, og som bør føre til at ROS-analysen blir 
supplert eller justert. 
 

18.6 Integrering av samfunnssikkerhet og beredskap i planer etter plan- 
og bygningsloven 

 
Plan- og bygningsloven stiller krav om et helhetlig plan- og styringssystem, jf. § 3-
1.  Ved å integrere kommunens arbeid med beredskap i plansystemet, vil arbeidet i 
større grad synliggjøres og få en tydeligere forankring. Kommunens planstrategi 
handler om strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunen som organisasjon 
og samfunn. Kommuneplanens samfunnsdel er et dokument der man kan synliggjøre 
samordningen mellom ulike ansvarsområders utfordringer. Kommuneplanens areal-
del er også viktig ved oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet, særlig der 
den helhetlige ROS-analysen har avdekket farer. 
 

18.7 Risikostyring 
 
Større uønskede hendelser i Norge de siste årene har vist at arbeidet med 
beredskap og samfunnssikkerhet ikke har vært tilstrekkelig prioritert innenfor 
viktige etater. I denne sammenheng er holdninger og lederskap svært viktig. Når 
den uønskede hendelsen er i ferd med å utvikle seg eller har skjedd, er det svært 
viktig at de som er gitt myndighet til å vedta og sette i verk nødvendige tiltak, gjør 
de riktige vurderingene og setter i verk riktige tiltak så raskt som mulig. 
 
En fallgruve i mange organisasjoner er at ledelsen delegerer arbeidet med risiko, 
sårbarhet og beredskap for langt nedover i organisasjonen. Dette fører til at 
ledelsen ikke i tilstrekkelig grad er involvert i risikostyringen.  
 
Det er i tillegg viktig at risikostyringen blir en naturlig del av alle vedtak, blant 
annet i budsjettsaker, arealplanlegging mv. 
 
 

19. Referanser 
[1]  Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret  
      (sivilbeskyttelsesloven) 
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[2]  Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
[3]  Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunen, Veileder fra DSB 2014 
[4]  Kartlegging av transport av farlig gods i Norge, TØI 2013 
[5]  Fylkes-ROS Oppland 2014 
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20. Vedlegg 

20.1 Utdrag av sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

20.2 Oversikt over aktuelle lover og forskrifter 

20.3 Utfylte analyseskjema 
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