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1. Oppsummering og konklusjon 
 

Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og har et grunnleggende ansvar for å 

ivareta sikkerhet og trygghet for alle som oppholde seg i kommunen. Hemsedal kommune har derfor 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (heretter ROS-analyse) i samsvar med krav i lov og 

forskrift. Arbeidet er gjort gjennom arbeidsmøter med kommunen sine fagpersoner og eksterne 

aktører.  

Kommunen har tatt utgangspunkt i 12 analyseskjema for uønskede hendelser. Alle disse er av en så 

stor og alvorlig karakter at de vil ha overføringsverdi til andre liknende hendelser. Hendelsene som er 

valgt er overordna og vil kunne omfatte flere underordna hendelser (utledede hendelser) med ulik 

risiko.  

Analysen er en nyttig gjennomgang og vurdering av kommunen sitt risikobilde, samt en vurdering av 

tiltak. I det store og hele er Hemsedal kommune en trygg kommune. Kommunen jobber med 

beredskap hele året og store deler av planverket er av nyere art. I analysen har det ikke kommet fram 

informasjon som er overraskende eller nye for administrasjonen, men analysen har vist at vi har 

områder med sårbarhet.  

I det totale risikobilde er det pandemi, digital terror og andre tilsiktede hendelser samt større 

trafikkulykker som får høyest risiko. Digital terror eller datakriminalitet er en stor trussel for en 

kommune som håndterer store mengder informasjon og opplysninger - dels av sensitiv karakter. 

Andre tilsiktede hendelsen som terror er hendelser med stort skadepotensiale, men sannsynligheten 

for at terror treff Hemsedal kommune viser seg å ikke være stor. Både terror og større trafikkulykker 

scorer høyt på konsekvenser for liv og helse. Kommunen har løpene tiltak både for å forebygge og 

håndtere slike hendelser.  

Ser vi på hendelser som forstyrrer dagliglivet er det naturbaserte hendelser, som flom og 

ekstremvær, sammen med forurenset drikkevann, bortfall av strøm og pandemi som scorer høyest 

på sannsynlighet og konsekvenser.  

Tiltak kommunen ser har skadereduserende effekt på de aller fleste hendelser er:  

- God informasjonsberedskap 

- Godt system for befolkningsvarsling 

- Et fungerende evakuering- og pårørendesenter 

- God kommunal kriseledelse 

- Oppdaterte beredskapsplaner, varslingslister og tiltakskort for håndtering av hendelser 

- Beredskapsøvelser og kompetansebygging 

- Tverretatlig samarbeid 

- Samarbeid med nabokommunene  

Det har under arbeidet med analysen kommet fram noen punkt som kommunen må arbeide mer 

med i tida som kommer. Se listen under punkt 13.  

Natur- og klimaforandringer fører til mer usikre vurderinger rundt naturkatastrofer. Flom, ekstrem 

vind, kulde, tørke, vil prege verden og Hemsedal i tiden fremover. Kommunen jobber kontinuerlig 

med å ta hensyn til dette i arealplaner og annet utvikling- og beredskapsarbeid.  
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2. Introduksjon med beskriving av bakgrunn, formål, forutsetninger 

og/eller utviklingstrekk og avgrensinger 
 

2.1. Generelt 
 

Lovkrav og grunnleggende prinsipp 
Sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) gir kommunen 

lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. Statsforvalter har tilsynsansvar.  

Kommunen sitt ansvar og oppgaver følger av lover og forskrifter og av disse nasjonale fire 

grunnleggende prinsipp:  

• Ansvarsprinsippet; den myndighet, virksomhet eller etat som har det daglige ansvaret for et 

område/sektor/tjeneste, har også ansvar for forebyggende tiltak, beredskap og deltakelse i 

krisehåndtering.  

• Likskapsprinsippet; det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i normalsituasjon 

og i krise.  

• Nærhetsprinsippet; kriser skal håndteres på så lavt nivå som mulig. 

• Samarbeidsprinsippet stiller krav til at myndigheter, virksomheter eller etat har et selvstendig 

ansvar for å sikre et best mulig samarbeid og samhandling med relevante aktører og 

virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og 

krisehåndtering.  

  
Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt har som formål å sikre at 

kommunen tar vare på folks trygghet. Det følger av forskriften at 

kommunen skal ha: 

• En overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. § 2 

• Et overordnet og systematisk samfunnssikkerhet- og 

beredskapsarbeid, § 3  

• En overordna beredskapsplan, jf. § 4 

 
Forskriften stiller krav til hva analysen skal inneholde (kartlegginger og vurderinger som analysen 

minimum skal omfatte), jf. § 2, tredje ledd: 

«Analysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen  

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning 

for kommunen.  

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.  

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.  

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

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.  

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2010-06-25-45?searchResultContext=1146&rowNumber=1&totalHits=96
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f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering.» 

 
Sektor- og særlover 

Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav på fag- 

og sektorområdene.  Eksempel på dette er helse og sosial1, vannforsyning2, brann3 med flere.4  

Plan- og bygningsloven 

Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging «fremme samfunnstryggleik ved å 

førebyggje risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» , jf 

§ 3-1, h. Kommunen skal også se til at det risikoanalyseres og konsekvensutredes i forbindelse med 

utbygging, jf § 4-3. 

 

Definisjoner  

Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerhet knyttet til 

dette. 

Sannsynlighet brukes som mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe, 

angitt som innenfor hvilket tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap. Når risiko vurderes, legger vi til 

grunn en viss kunnskap. Det er ofte mange forutsetninger og antakelser og kunnskapen kan være god 

eller begrenset, og noen av forutsetningene kan komme til å vise seg å være feil. Ydmykhet er med 

andre ord nødvendig når vi uttaler oss om risiko  

Sårbarhet er et utrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket 

hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har 

inntruffet (NOU 2000:24). Sårbarhet sier med andre ord noe om hvilken evne systemet har til å 

motstå en hendelse, og systemets evne til å tåle en hendelse hvis den først inntreffer. 

Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta 

befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens grunnleggende 

behov. Mat, drikke, varme og helsetjenester er eksempler på dette. Disse tjenestene må være 

robuste mot mange ulike typer hendelser. Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner kan forsterke 

konsekvensene av en hendelse, og skape følgehendelser som igjen får nye konsekvenser. 

Disse 14, er pekt ut som kritiske samfunnsfunksjoner. Definisjonen er utarbeidet av DSB: 

1. Styringsevne og kriseledelse 

2. Forsvar 

3. Lov og orden 

4. Helse og omsorg 

5. Redningstjeneste 

6. IKT-sikkerhet  

7. Natur og miljø 

8. Forsyningssikkerhet 

9. Vann og avløp 

 
1 Lov om helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv. 
2 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og drikkevannsforskriften 
3 Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
4 Kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevernloven, strålevernloven, vannressursloven, 
forurensningsloven, vannressursloven med mer  
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10. Finansielle tjenester 

11. Kraftforsyning 

12. Elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester 

13. Transport 

14. Satellittbasert el-tjenester 

Helhetlig ROS er altså en vurdering av 1) hvilke uønskede hendelser som kan komme til å skje, 2) 

sannsynlighet for at en uønsket hendelse vil inntreffe, 3) sårbarhet ved systemer som påvirker 

sannsynligheten og konsekvensene, 4) hvilke konsekvenser hendelsen eventuelt vil få og 5) 

usikkerheten knyttet til vurderingene, det vil si hvor god kunnskap vi har om fenomenene som skal 

vurderes. 

Analyser 
Det er blitt gjort en risikovurdering av hver enkelt hendelse ved hjelp av et skjema utviklet av DSB 

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). For hver hendelse er årsaker, konsekvenser, 

sannsynlighet og eksisterende tiltak vurdert og forklart. Etter kravene i forskriftens § 2, tredje ledd er 

følgende vektlagt: 

• Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 

• Utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur  

• Kommunens evne til å opprettholde egen virksomhet og tjenesteproduksjon 

• Framtidige risiko- og sårbarhetsfaktor som eks. klimaendringer 

• Behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

• Konklusjonene fra «Analyseskjemaene» er overført til tabelloversiktene nedenfor.  

 

  
1 Eksempel 

 

2.2. Forutsetninger og utviklingstrekk 

Klimaendringer 
«Varmere – våtere – villere» 

Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og 

klimautfordringer. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordnet planlegging, 
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samt som supplement til Klimahjelperen. Klimaprofilen gir en oversikt over klimarelaterte 

problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om disse. 

Klimaprofilen kan brukes som kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning på ulike måter, for eksempel til 

dimensjonering, som kunnskapsgrunnlag i kommuneplaner, og i ROS-analyser. Hvis en sak krever 

detaljert kunnskap på lokalt nivå for å oppfylle kommunens arbeid, må man hente inn mer lokal 

informasjon enn klimaprofilen gir. 

 

 

 

Atomulykker 
Norge er i stor grad omgitt av land med ulike former for nukleær aktivitet. Det finnes kjernekraftverk 

i Sverige, Finland, Ukraina, Storbritannia, Belgia, Tyskland, Frankrike og Russland. Flere av disse 

landene har også gjenvinningsanlegg for brukt reaktorbrensel.  

Sannsynligheten for at en alvorlig atomulykke skal ramme Norge er, ihht nasjonalt risikobilde, lav. 

Likevel vil krigen i Ukraina  2022 heve sannsynligheten til moderat. Konsekvensene av en atomulykke 

vil avhenge av en rekke faktorer, for eksempel hvor ulykken skjer, type og mengde radioaktive stoffer 
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som er involvert, hvordan utslippene transporteres og organisasjoner og myndighetenes evne til å 

handtere og sette i verk tiltak.  

Hemsedal kommune har en plan for kommunal atomberedskap og følger ellers råd som blir gitt av 

direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.  

Tilsiktede hendelser 
Tilsiktede hendelser er hendelser iverksatt av aktør som handler med hensikt. Aktørens hensikt er 

ondsinna, fremmer egne interesser eller begge deler.  

Det er trusselvurderinga fra PST5 som legges til grunn for vurderingen her. Risikovurderingen gis ut 

årlig. Her er punkt som PST har pekt på: 

1. Statlig etterretningsvirksomhet  

Flere lands etterretningstjenester vil det kommende året bruke store ressurser på 

etterretningsaktivitet i Norge. Formålet er å innhente informasjon og påvirke beslutninger. 

Russiske og kinesiske tjenester vil utgjøre den største trusselen. Nettverksoperasjoner vil utgjøre 

den største delen av russisk og kinesisk etterretningsaktivitet mot Norge. Digital spionasje er 

kostnadseffektivt og innebærer liten risiko sammenlignet med andre etterretningsmetoder. I 

2022 vil fremmede staters etterretningstjenester kartlegge norsk infrastruktur og forsøke å 

rekruttere kilder. Russiske etterretningsoffiserer vil bruke mye tid på å pleie kontakt med 

personer i Norge. Gjennom oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan fremmede stater få 

tilgang til informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får. Flere stater vil 

det kommende året forsøke å skaffe teknologi i Norge som de ikke har lov til å kjøpe. Enkelte vil 

også utnytte akademia til ulovlig kunnskapsoverføring. Autoritære regimer vil kartlegge og 

overvåke dissidenter og flyktninger som oppholder seg i Norge. Personer i norske eksilmiljøer kan 

bli utsatt for truende aktiviteter i 2022. 

2. Politisk motivert vold – ekstremisme  

Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene 

mot Norge. Det vurderes som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke 

å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året. Trusselen fra ekstreme islamister 

vurderes som skjerpet. Bakgrunnen for dette er den økte spenningen mellom ytringsfriheten og 

det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Enkelte kan inspireres til å planlegge 

terror. Det forventes økt radikalisering til høyreekstremisme det kommende året. Digitale 

plattformer vil være viktige arenaer for denne radikaliseringen, der enkelte kan inspireres til 

høyreekstrem terrorplanlegging. Det er svært lite sannsynlig med terrorforsøk fra 

venstreekstremister i Norge. Bekjempelse av høyreekstremisme vil fremdeles være en samlende 

kampsak for disse. Antistatlige strømninger, der staten anses som illegitim, vurderes å ha et 

potensial for å radikalisere enkelte personer i 2022. Miljøaktivisme vurderes å være en sak som 

har et potensial for å radikalisere enkelte personer på sikt. 

3. Trusselen mot myndighetspersoner  

Trusler mot myndighetspersoner forventes å øke noe i 2022. Dette forårsakes av enkeltes 

misnøye med Covid-19-tiltak, flere radikaliserte høyreekstreme samt økt eksponering av saker og 

politikere i forbindelse med stortingsvalget. 

 
5 NTV-2022 (pst.no) 

https://pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2022/
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3. Mandat for arbeidet 
 

Prosjektgruppen sitt mandat er å oppdatere og gjennomgå den overordnede risiko- og 
sårbarhetsanalysen (ROS) for Hemsedal kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en 
rapport. Basert på den overordna risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppa lage forslag 
til plan for oppfølging av kommunen sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  
Den overordna risiko- og sårbarhetsanalysen skal fylle alle krav i lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, og forskrift om kommunal 

beredskapsplikt. 

 

4. Prosjektgjennomføring 
 

Prosjektleder er beredskapskoordinator Pia Rørby Ruud som har ansvaret for utarbeidingen. 

Kommunedirektørens ledergruppe er styringsgruppa. Kommunestyret i Hemsedal er eier.  

FylkesROS ligger til grunn for denne analysen og flere vurderinger er hentet fra denne og gitt lokal 

tilpassing. 

Formelle krav til deltakelse 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt sett krav til hvem som skal delta i utarbeidingen av den 

overordnede ROS-analysen, jf. § 2, fjerde ledd. Analysen skal gjennomføres som et tverrfaglig 

samarbeid mellom fagperson og ansvarlige aktører på ulike fagfelt – både private og offentlige.  

Analysen skal forankres i kommunestyret, jf. § 3, andre ledd.  

 

2 Kommunal beredskapsplikt er sektoroverskridende. 

 

Høring 

Analysen vil, før den skal opp til behandling i kommunestyret, sendes ut på høring til relevant interne 

og eksterne høringsinstanser.  
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5. Kommunebeskrivelse 
 

Hemsedal kommune er møtet mellom øst og vest, 9 mil fra Lærdal og Sognefjorden, 3 mil fra Gol, 

Bergensbanen og riksvei 7. Riksvei 52 er hovedfartsåren gjennom kommunen. Rv 52 går gjennom 

hele Hemsedal, og strekker seg fra Gol til Lærdal. Kommunen grenser til Gol og Ål i Hallingdal og Vang 

kommune, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Lærdal kommune. 

Hemsedal kommune er en fjellkommune. Hemsedal har høye fjell og vidder, og i dalen ligger både 

riksveg R52 og de tre bygdesentrene Ulsåk, Trøim og Tuv. Elven Hemsil renner gjennom dalen og den 

deler seg i Mørkedøla og Grøndøla ved Tuv. Hemsil har flere sidebekker og avsluttes for Hemsedal 

kommunes vedkommende i Eikredammen på grensen til Gol kommune.  

Kommunen er en kommune med tradisjon for landbruk og med et blomstrende næringsliv i form av 

turisme. Hemsedal skisenter er en av hjørnesteinsbedriftene i kommunen. Skisenteret er kjent som 

et av de alle beste skisenterene i Norge.  

Kommunen er i vekst, folketallet øker årlig og i høysesongen er vi opp mot 20-25 000 gjester per 

døgn. Dette byr i beredskapssammenheng på utfordringer, f.eks. i forhold til varsling og evakuering, 

og det øker også sannsynligheten for uønskede tilsiktede hendelser. 

  

Hemsedal kommune har tre bygdesentere, Ulsåk, Trøim og Tuv. Både Tuv og Ulsåk har hvert sitt 

oppvekstsenter med barnehage og småskole (1. – 4. klasse). Trøim har storskole (5. – 10. klasse), 

fotballbane, kirke, eldresenteret Bygdaheimen, helsesenter og andre viktige samfunnsfunksjoner. 

Kommunehuset og kommuneadministrasjonen ligger i Trøim. Arbeidet med sentralskolen er i gang, 

og målet er at skolen skal være sentralisert høsten 2023. 
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6. Metode og prosess 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk framgangsmåte for å kartlegge risiko 

innenfor et nærmere definert system som i dette tilfelle er Hemsedal kommune. Hemsedal 

kommune bruker veileder fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)6. 

 

Sannsynlighetvurdering 
Hvor ofte en uønsket hendelse kan skje blir uttrykt ved hjelp av ordet sannsynlighet 

(hendelsesfrekvens). Vurderinga av sannsynlighet bygger på erfaringer og utviklingstrender, og 

vurderingene er gjort av de fagansvarlige i kommunen i samarbeid med eksterne aktører. Følgende 

skala for sannsynlighet er benyttet:  

 

Sårbarhetsvurdering 

Det skal vurderes om kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt som følge av den uønskede 

hendelsen, og hvor sårbare disse berørte funksjonene er for hendelsen. Kritiske 

samfunnsfunksjoner som er relevante for kommunen er:  
 

1. Forsyning av mat og medisiner  
2. Ivaretakelse av behov for husly og varme  
3. Forsyning av energi  
4. Forsyning av drivstoff  
5. Tilgang til elektronisk kommunikasjon  
6. Forsyning av vann og avløpshåndtering  
7. Framkommelighet for personer og gods  
8. Oppfølging av særlig sårbare grupper  
9. Nødvendige helse- og omsorgstjenester  
10. Nød- og redningstjeneste  
11. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering  

 

 
6 https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-
sarbarhetsanalyse-i-kommunen/  
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Konsekvens 
Konsekvensene av en uønsket hendelse er definert som tap av verdier. Disse verdiene kan enten 

være liv og helse, miljøverdier (forurensing), materielle verdier, kritiske samfunnsfunksjoner eller 

kommunale tjenester (konsekvenskategorier).   

 

 

Risikomatrise 
I risikomatrisen vil alle risiko- og sårbarhetsvurderingene for alle uønskede hendelser være summert i 

en tabell, se punkt 10. 
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7. Identifikasjon av uønskede hendelser 
 

Prosjektgruppen har vagt å dele inn i 12 uønskede hendelser. Alle hendelsene er av så stor karakter 

at de vil kunne ha overføringsverdi for andre liknende hendelser.  

7.1. Strømbrudd over lengre tid 
I Norge er det bygget ut et omfattende strømnett. Sikker og pålitelig strømforsyning har blitt 

avgjørende i vårt moderne samfunn, og strømnettet transporterer elektrisk kraft fra produsenter til 

forbrukere slik at alle får strøm når de trenger det.  

Næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger i Norge anser sikker tilgang på strøm som en 

selvfølge. Omtrent alle viktige samfunnsfunksjoner er avhengige av et velfungerende kraftsystem 

med pålitelig strømforsyning. 

Kraftforsyningen er i seg selv en kritisk samfunnsfunksjon som andre kritiske samfunnsfunksjoner er 

avhengig av strøm og sektoren er svært viktig som samfunnets overordnede funksjonalitet. 

Elektrisiteten må leveres med rett spenningskvalitet, og den må leveres til forbrukerne når 

forbrukerne trenger den. 

Norsk kraftforsyning har en høy grad av leveringspålitelighet (i snitt 99,99%). Pålitelige og sikre 

digitale systemer er viktige hjelpemidler for å kunne opprettholde høy grad av leveringssikkerhet og 

kvalitet 

Avhengighet mellom kraftforsyning, EKOM-tjenester og samfunnsviktige funksjoner 

Samfunnet har i stor grad blitt vant til stabil kraftforsyning, og har i liten grad forberedt seg på 

langvarige strømbrudd. EKOM med tilhørende infrastruktur er svært avhengig av stabil 

kraftforsyning. Når EKOM-tjenester faller ut, skaper dette ringvirkninger i hele samfunnet. Flere 

hendelser med langvarige strømbrudd i inn- og utland har vist at EKOM-tjenestene svikter raskt. Et 

strømbrudd i Steigen kommune i januar 2007 varte i 6 døgn. Flere og flere av mobilnettets 

basestasjoner falt ut etter hvert som dagene gikk. Strømbruddet medførte også at alarmtelefoner, 

vakttelefoner, kommunens sentralbord, betalingssystemer og drivstoffpumper sluttet å fungere. 

DSBs rapport om samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon konstaterer at 

viktige beredskapsaktører er svært avhengig av EKOM-tjenester, men at de i liten grad har tatt 

hensyn til denne avhengigheten. Det er i liten grad gjort vurderinger knyttet til hvordan sårbarhet 

kan reduseres i egen organisasjon, og hvilke tiltak de selv kan sette inn ved bortfall av telefoni og 

datakommunikasjon. De har urealistiske store forventninger til EKOM-tjenestenes pålitelighet. 

Den sterke avhengigheten mellom EKOM-tjenester, kraftforsyning og ulike sektorer representerer en 

trussel mot krisehåndteringsevnen på flere nivåer. 

Nødnett 

Nødnett er bygget slik at 85 % av Nødnetts basestasjoner skal fungere i 8 timer, mens prioriterte 

basestasjoner vil ha reservestrøm for 48 timer. Reservestrøm til 48-timers basestasjonene blir levert 

fra batteri eller dieselaggregat.  

Basestasjoner som mister forbindelsen med nettverket, vil kunne gi dekning til radioterminaler som 

ligger innenfor dekningsområdet. Brukere av Nødnett-radioterminaler som befinner seg innenfor 
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dekningsområdet vil ha fungerende samband seg imellom, men det vil ikke være samband med 

brukere som er dekket av andre basestasjoner, eller med operasjonssentralene. 

Egenberedskap 

For innbyggerne kan batterier være et konsekvensreduserende tiltak ved strømbrudd. Dette kan 

være eksempelvis være batterier som lagrer egenprodusert strøm fra solceller eller elbilbatterier. 

Batterisystemer knyttet til solkraftanlegg på taket kan lagre egenprodusert strøm og til en viss grad 

gjøre innbyggere selvforsynt ved bortfall av strøm fra strømnettet. I Norge hvor vi har flere 

vintermåneder med lite solinnstråling kan dette være utfordrende i perioder med lite sol. 

Elbilbatteriene regnes som oppbrukt for elbiler når det fortsatt gjenstår 70 prosent av 

batterikapasiteten og er en batteriressurs som er ubrukt størstedelen av døgnet siden bilen bare er i 

bevegelse en liten del av tiden. Med et stadig økende antall elbiler skapes et annenhåndsmarked for 

brukte elbilbatterier som kan benyttes som batteribank i boliger. 

Årsaker 

Én av de dominerende årsakene til strømbrudd kan tilskrives fenomener i omgivelsene. Dette kan for 

eksempel være tordenvær, vegetasjon, vind, salt, fugler, snø, is, vann etc. Klimaendringer forventes å 

gi mer intense uværsystemer, større nedbørsmengder, raskere temperatur-endringer, større 

skredfare, høyere vannstand på deler av kysten (stormflo) etc. Disse fenomenene vil, enten hver for 

seg, eller samlet, øke omfanget av omgivelsesrelaterte skader og ha negative konsekvenser for 

påliteligheten i kraftforsyningen. I tillegg til trefall, som er den dominerende feilårsak under 

ekstremvær, har man erfart at sterk vind har blåst usikrede løse gjenstander på eller inn i elektriske 

anlegg og på den måten forårsaket brudd i strømforsyningen.  

Ekstremvær om sommeren, i form av lange perioder med liten nedbør, kan øke sannsynligheten for 

skogbrann som utløsende årsak til bortfall av strøm. 

Tilsiktede hendelser, i form av cyberangrep eller fysisk angrep på installasjoner, vil omtales i 

Statsforvalterens graderte ROS-analyse –og vurderes ikke videre i denne hendelsen. 

Følgehendelser 

Et langvarig utfall av strømforsyning som medfører utfall av Nødnett kan få store konsekvenser for 

nødetatene operative evne, og befolkningens muligheter til å oppnå kontakt ved behov for 

livsnødvendig hjelp. Dette vil bli forsterket ved et sammenfallende utfall av mobildekning. 

Basestasjoner for mobildekning er avhengig av strøm for å fungere, og ved lengre strømutfall vil 

batteriene på basestasjonene gå tomme for reservekraft. 

Mange elektroniske og digitale løsninger som brukes innen helse er avhengig av en stabil 

strømforsyning. Se kapittel om digitale hendelser, for en nærmere beskrivelse av hvilke konsekvenser 

utfall av velferdsteknologi vil få for innbyggerne og kommunene. 

Landets sentrale ledelse i hovedstaden er avhengig av strømforsyning for å ha fungerende digitale 

systemer, utfall av disse i tillegg til EKOM vil kunne påvirke deres styringsevne. Statsforvalterens 

samordningsevne vil påvirkes tilsvarende. 

Kommunene mister tilgang til datasystemene sine, hvilket rammer innbyggerne som har behov for 

tjenester eller annen saksbehandling.  
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En andel av persontransporten er strømavhengig. Elbilparken er økende, og er avhengige av 

strømforsyning.  

Barnehager og skolebygg vil, ved bruk av elektrisk oppvarming, få for lav innetemperatur og barna 

må sendes hjem/hentes. Dette medfører at kritisk personell må reise fra jobb for å hente barna sine, 

og kritiske samfunnsfunksjoner kan bli rammet av personellmangel.  

Situasjonen kan bli meget alvorlig for gårdsbruk og dyrehold ved langvarige strømbrudd over flere 

dager. Temperaturregulering er viktig ved dyrehold, og det blir utfordrende sommer som vinter med 

utfall av strømforsyning som sørger for at oppvarming eller nedkjøling settes ut av spill. 

Dagligvarebutikkene vil i begrenset grad kunne fungere uten strøm til oppvarming, nedkjøling, 

skyvedører og betalingsterminaler. Dette vil medføre engstelse og sosial uro blant innbyggerne som 

ikke opplever å være selvforsynt med det de trenger.  

Kommunenes drikkevannsforsyning kan rammes ved at pumpestasjoner eller andre komponenter 

som er sentrale i vannforsyningen er avhengig av strøm for å være i drift. Ved trykkfall på 

vannledningen kan i noen tilfeller avløpsvann sige inn i vannledningen. 

Avløpspumpestasjoner uten strømforsyning vil gå i overløp med mindre kommunen har sørget for 

alternativ strømforsyning ved hver pumpestasjon. 

Ved strømbortfall av lengre varighet vil det fort bli knapphet på nødstrømsaggregat, og kommunene 

og andre samfunnskritiske aktører vil oppleve av eksisterende nødstrømsaggregat gir liten dekning i 

forhold til behovet. I tillegg vil det bli mangel på mannskap for utbedring og feilretting, og det kan 

oppstå mangel på drivstoff til drift av nødstrømsaggregat og kjøretøy.  

Kommunen vil få en stor oppgave med å kartlegge og bistå innbyggere som mangler alternative 

oppvarmingsmuligheter i boligen. 

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 

Kommunestyret har vedtatt at det skal anskaffet et nødstrømsaggregat med plassering i nytt 

helsehus/bygdaheim. Det vil trolig ta flere år før dette er på plass. Dette gjør at Hemsedal kommune 

har små og få muligheter for nødstrøm til kritiske bygg og annen infrastruktur. Vannverket på Tuv har 

nødstrøm, og det nye hovedvannverket Krikken vannverk vil også ha nødstrøm.  

Bygdaheimen, legesenter, kommunehus, og annet kommunal bygningsmasse er derfor svært sårbare 

ifht langvarig strømbrudd.  

Hemsedal kommune er en fjellkommune. Vi har lengre og oftere kaldere vintre enn flere andre 

kommuner. Vi har spredt bebyggelse, og det kan være vanskelig å få oversikt over alle ved et 

langvarig strømbrudd. Kommunen har derfor gått ut i Hallingdølen, sammen med de andre 

Hallingdals kommunene, og opplyse om at Kultursalen ved kommunehuset vil være oppmøtested 

under hendelse som langvarig strømbrudd der kommunikasjonskanaler vil ligge nede. Dette 

oppmøtestedet er kjent blant nødetater og frivillige organisasjoner, og informert ut til innbyggere. 

Lokasjonen er valgt fordi det ligger sentralt ifht nødetater og kommunal kriseledelse.  
 

7.2. Flom  

Skadeflom forårsakes av store vannmengder i vassdrag, som følge av stormflo og bølger, men kan 

også oppstå på grunn av styrtregn på tette flater og som raskt kan påvirke mindre bekker og elver 
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(urban flom og regnflom). Gjennom arealplanlegging og prosjektering av bygg og tiltak som omfattes 

av TEK 1735 skal disse krav til sikkerhet mot flom etterkommes.  

NVE har gjennomført flomsonekartlegging av vassdrag der skadeflom kan medføre store 

konsekvenser. Dette er hovedsakelig større vassdrag der vannstigningen vanligvis vil foregå over noe 

lengre tid. 

Stadig flere flommer er, og vil i fremtiden være mer forårsaket av regn enn av snøsmelting. Både 

årsnedbør, antall dager med kraftig nedbør og nedbørmengden på dager med kraftig nedbør 

beregnes å øke. Det er regnflommene som medfører at flom i mindre vassdrag også kalt urban flom 

vokser hurtig og kan gjøre stor skade. Slike typer flommer kommer ofte overraskende og rammer 

områder som ikke har vært særlig utsatt for flom tidligere.  

Årsnedbøren i Buskerud er beregnet å øke med cirka 15 %. Nedbørendringen for de fire årstidene er 

beregnet til: 

•Vinter: +30% 

•Vår: +25% 

•Sommer: +5% 

•Høst: +10% 

 

Årsaker 

Overvann og regnflom skyldes i hovedsak intense nedbørsepisoder, også i kombinasjon med 

snøsmelt. 

Følgehendelser 

Store nedbørsmengder kan medføre at mindre bekker og elver vokser hurtig, som igjen kan føre til 

erosjon med påfølgende løsmasseskred. Videre vil det kunne medføre at infrastruktur faller ut eller 

blir utilgjengelig, dette kan være strømforsyning, EKOM-tjenester, vann og avløp, veier og jernbane. 

Dette igjen kan medføre at nødetater ikke vil kunne nås eller opprettholde normal responstid. 

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 

Kommunens tre sentra ligger i en dal med elven Hemsil i midten. Hemsil har flere sideelver og innløp 

fra andre små og større elveløp. Kritisk infrastruktur som vannverk, brannstasjon, legesenter og 

kommunehus vil bli rammet av storflom. Kartlegging fra NVE viser likevel at flom må opp i 200- til 

500-årsflom for å sette disse samfunnskritiske byggene under vann.  

I kommunehuset ligger det tekniske anlegget for kommunehus og legesenter i kjelleren, og vi kan 

tydelig se at grunnvann flere ganger har trengt inn i rommet. Vann i elektrisk anlegg vil gjøre 

legesenter og kommunehus strømløse. Det er kjøpt inn pumper til dette rommet, men dersom det er 

vann også på bakken utenfor kommunehuset, vil det ikke være noe sted å pumpe ut vannet.  

I kommunens arealplanlegging er flom et sentralt tema, og det jobbes til enhver tid med å sikre at ny 

utbygging er godt sikret mot flom.  
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7.3. Skred 
Den enkelte innbygger og forvalter av eiendom har ansvar for aktivitet eller tiltak på egen eiendom, 

og eventuelle konsekvenser det måtte ha på annen eiendom. Det er etablert en ordning som 

innebærer at alle som har brannforsikring også er sikret mot naturskade som følge av flom og skred.  

Kommunen er ansvarlig for at naturfare blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging 

og byggesaksbehandling. Kommunen har ingen klar juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, 

men har nødvendige hjemler for å kunne gjennomføre sikringstiltak. Kommunen har i tillegg ansvaret 

for den lokale beredskapen i samsvar med sivilbeskyttelsesloven. 

Statsforvalteren skal samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket og ivareta en rolle som pådriver 

og veileder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Fylkeskommunen har et regionalt ansvar og skal bistå og veilede kommunene i deres arbeid med 

planer og planarbeid.  

NVE har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skader som følge av alle typer skred. 

Årsaker 

Store nedbørsmengder i form av snø kan føre til snøskavler og utrygg snø.  

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 

Hemsedal kommune har ikke området med kvikkleire, men på grunn av topografien vil 

løsmasseskred, jordskred og snøskred forekomme. Kommunen har også området med fare for 

steinsprang.  

 

7.4. Pandemi/epidemi 
Infeksjonssykdommer utgjør en betydelig trussel mot den globale folkehelsen. Klimaendringer, 

befolkningsvekst, urbanisering, økt reiseaktivitet og et globalt matmarked er forhold som bidrar til at 

utbrudd kan spres raskt over store avstander. Sykdommer som smitter lett via luftbåren smitte eller 

dråpesmitte, som få eller ingen personer er naturlig immune mot, og som det ikke finnes 

(tilstrekkelig) vaksine for, vil utgjøre en risiko for ethvert samfunn. 

En epidemi er et utbrudd av en smittsom sykdom som rammer svært mange mennesker og som 

sprer seg over et stort geografisk område. En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir 

kalt en pandemi. 

Ansvar 

Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens 

forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Første versjon av planen ble fastsatt i 

2007, som oppfølging av flodbølgekatastrofen i Sør-Asia i 2004. Planen beskriver lov- og 

plangrunnlag, aktørene, deres roller, ansvar og oppgaver, samt ressurser i forebygging og beredskap. 

Planen bygger på erfaringer fra øvelser og tidligere hendelser.  

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer, fastsatt høsten 2019, er 

basert på gjeldende lovverk og er underordnet Nasjonal helseberedskapsplan. Beredskapsplanen 

mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer retter seg først og fremst mot ledere, leger og 

annet helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, men er også relevant for andre sektorer 

som involveres. 
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Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan sentrale myndigheter treffe vedtak som nevnt i første 

ledd for hele landet eller for deler av landet ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom 

sykdom, og når det er avgjørende å få tiltak raskt på plass for å motvirke smittespredning.  

Hemsedal kommune har en smittevernplan og en pandemiplan sist oppdatert januar 2020. 

Årsaker 

En influensapandemi forårsakes av et nytt influensavirus som store deler av befolkningen mangler 

immunitet mot. Influensavirus forandrer seg stadig. Nytt virus kan oppstå ved endring i et virus 

(mutasjon) eller ved blanding av virus (reassortering). 

Når smitten har kommet til landet, og til kommunen, sprer den seg lettest i tett befolkede områder. 

Mangelfull hånd- og hostehygiene kan bidra til rask smittespredning. 

Følgehendelser 

Det høye antallet av syke i befolkningen vil gjøre at helse- og omsorgstjenesten kan bli overbelastet 

og behandlingskapasitet redusert.  

Alle samfunnssektorer kan få betydelige belastninger på grunn av stort sykefravær. Eksempler kan 

være mangelfull offentlig transport og utfordringer med å opprettholde forsyninger av varer. Se også 

sårbarhetsvurdering. 

Sårbarhet 

Smittsomme sykdommer kan gjøre stor skade i form av helseskade og død, overbelastning av 

helsetjenestene og sammenbrudd i viktige samfunnsfunksjoner. En pandemi vil være en global og 

nasjonal hendelse, og ikke bare en som kun treffer Hemsedal kommune. Mange av sårbarhetene som 

beskrives vil derfor være tilnærmet like for alle regionene i Norge.  Kommuner som Hemsedal med 

en lav befolkningstetthet vil møte utfordringer. Slik som vi så under koronapandemien, vil typiske 

hyttekommuner kunne oppleve å få økt bruk av hytter, også i hverdagen. Det vil føre til økt 

belastning på helsevesenet, i tillegg til andre beredskapsressurser som brann og redning. Kommunen 

plikter å ivareta sikkerhet og trygghet for alle som oppholder seg i kommunen, iht. forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  

Utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer, som covid-19, kan få store samfunnsmessige 

konsekvenser og berøre etablerte og lovpålagte oppgaver innen helseberedskap og 

samfunnssikkerhet generelt. Regionen vil i stor grad bli rammet i helse- og omsorgsektoren. En 

situasjon med massevaksinasjon vil blant annet kunne utfordre primærhelsetjenesten dersom 

helsepersonell må brukes til å vaksinere befolkningen. 

Andre sektorer og kritiske samfunnsfunksjoner vil bli indirekte påvirket ved nedsatt 

tjenesteproduksjon på grunn av sykefravær. Som følge av at arbeidstakere blir syke selv, må være 

hjemme for å ta omsorgsansvar for syke pårørende, må følge myndighetenes isoleringstiltak eller at 

de isolerer seg i frykt for å bli smittet. Den reduserte tjeneste- og produksjonskapasiteten som følge 

av sykefraværet kan føre til sammenbrudd i flere viktige samfunnsfunksjoner.   

En pandemi vil utfordre den normale beredskapen innenfor helse- og omsorgstjenestene. En svært 

stor økning i etterspørselen etter helsetjenester samtidig som sykehusene også vil oppleve høyt 

sykefravær blant eget helsepersonell, vil medføre en overbelastning av helsetjenestene. Sykehusene 

vil få problemer med å behandle pandemipasienter og andre pasienter. Dersom sykdommen blir 
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langvarig, kan helsetjenestene etter hvert oppleve mangel på legemidler, medisinsk utstyr og 

smittevernutstyr. 

Robusthet 

Erfaringer fra covid-19 pandemien viser at smittenivået i Norge har vært lavt sammenlignet med 

andre land. Internasjonale sammenlikninger har over lang tid vist at nordmenn, og innbyggerne ellers 

i Norden, stoler mer på hverandre og stoler mer på myndighetene enn folk i andre land. Den høye 

tilliten har vært en styrke i møtet med covid-19-pandemien. OECD (2020a) trekker fram høy grad av 

tillit som én forklaring på at smittenivået har vært lavt i Norge. Den nordiske modellen har vært en 

styrke for Norge på flere måter i pandemihåndteringen. Brede velferdsordninger, blant annet full 

lønn under sykdom har gjort at de fleste arbeidstakere kostnadsfritt har kunnet følge rådet om å 

holde seg hjemme når de var syke, og gå i karantene hvis de mistenkte smitte. Det er en fare for at 

etterlevelsen av slike råd og pålegg ville vært lavere dersom man tapte penger på å følge dem. 

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 

Som en liten kommune har vi erfart at korte linjer, godt samarbeid, tillit i administrasjonen, mellom 

administrasjon og politikere, mellom kommune og næringsliv, samt tillit hos innbyggere, har ført til 

at vi kan på en tilfredsstillende måte kan trygge og sikre innbyggere i Hemsedal kommune.  

Vi har erfart, gjennom Covid-19 pandemien, at der vi er mest sårbare er på personressurser. 

Kommunen er rigget til å ta hand om daglige utfordringer, også i høysesong, men ser at en pandemi 

oppå dette er svært krevende. Helse- og omsorgsetaten og oppvekstetaten har få hender å spille på. 

Dette er svært krevende. Karantenering, isolasjon, sykdom hos seg selv eller familie har gjort at 

mange ansatte ikke har kunnet være på arbeid. Dette fører igjen til stor slitasje på hele 

organisasjonen, spesielt på helsesiden.  

En sterk, klar og kunnskapsrik kommunal ledelse har vært en nøkkel under pandemien. Dette anses 

som en suksessfaktor.  

 

7.5. Skogbrann 

Omtrent 37 % av Norges landareal er skogkledd mark. Skogarealer der det drives aktivt skogbruk 

dekker 24 % av Norges landarealer. 58 % av Oslo og Vikens landareal er dekket av skog. 

Skogsområdene har stor betydning, både når det gjelder næring og verdiskapning for 

skogbruksnæringen, og opplevelse og rekreasjon for privatpersoner. Skogbrann setter disse verdiene 

i fare. Dersom skog- og utmarksbranner utvikler seg til større branner kan de også true bygninger, 

infrastruktur, liv og helse. Hemsedal kommune har flere områder med skog tett på bebyggelse og 

kritisk infrastruktur, samt mange store og populære hytteområder som omgis av store skogområder. 

 Skog- og utmarksbranner både tjener og ødelegger. Trekullet som produseres ved skogbrann øker 

biodiversiteten i jordbruksmonnet og skogens vitalitet og produksjonsevne forbedres. Etter brann 

blir det frigitt nitrogen i jorden som gir gode vekstforhold. Skogbrann har gjennom historien blitt 

brukt for å klargjøre land til annen bruk ved å gjennomføre en kontrollert nedbrenning av hogstavfall 

og vegetasjon. Skogbranner kan føre til ivaretakelse av unikt mangfold av planter og dyr, men 

samtidig være ugunstig for visse arter.  

Skogbrannfaren, og spredningen av en skogbrann dersom den oppstår, påvirkes av en rekke faktorer. 

Disse inkluderer treslagene i skogen, alder på trærne, undervegetasjon, jordsmonn og terreng. I 

tillegg er vindstyrke og vindretning svært avgjørende under en skogbrann. Kraftig vind medfører 
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hurtigere spredning og hopp i brannen over lengre avstander. Skogbrannfaren har tradisjonelt vært 

høyest knyttet til langvarige tørkeperioder, gjerne en mild og tørr ettervinter etterfulgt av en tørr 

sommer. Årene 1959, 1976, 2008 og 2018 er eksempler på dette.  

Brannstatistikk fra DSB viser at antall skog- og gressbranner har hatt en økning siden 2016, med en 

ekstrem økning i 2018. I 2018 ble det rapportert 114 skog- og utmarksbranner på én dag i Norge. 

 

Skogbranner er utfordrende branner for brann- og redningsvesenet og skiller seg ut fra andre 

brannhendelser, blant annet ved at en skogbrann er dynamisk og flytter seg. De aller fleste 

skogbranner slokkes med bakkemannskaper og så tidlig at de er å betrakte som skogbranntilløp. Det 

er da en forutsetning at brann- og redningsvesenet får iverksatt innsats raskt og har tilgang på nok 

ressurser (mannskap, utstyr, slokkevann, mv.) Dersom skogbranntilløpet får utviklet seg kan det bli 

svært ressurskrevende. Brann- og redningsvesenet plikter iht. brann- og redningsvesenforskriften å 

ha reservestyrker for skogbrann og andre hendelser, dersom deres egne beredskapsstyrker ikke har 

tilstrekkelige personellressurser til å håndtere slike hendelser. Videre kan skogbruksnæringen bidra 

med mannskaper og maskiner, både i slokningsarbeidet og ved etterslokking. Skogbruksnæringen 

tilbyr sine medlemmer gjerne skogbrannkurs i regi av lokale brann- og redningsvesen, primært for å 

raskt kunne slokke branner som oppstår i forbindelse med skogsdriften. Lokale bønder kan også 

bidra med utstyr, eksempelvis bruk av gjødselspredere for å frakte og spre slokkevann.  

Ved større skogbranner vil brann- og redningsvesenet få støtte fra nasjonale forsterkningsressurser. 

De nasjonale forsterkningsressursene består av skogbrannhelikopter, lederstøtte og mannskaper fra 

Sivilforsvaret og Forsvaret. Sivilforsvaret har pumper og materiell som kan få frem store 

vannmengder til slokking. DBS har skogbrannhelikopter i fast beredskap, i utgangspunktet på 

Sandefjord lufthavn Torp, i perioden 15. april til 15. august. DSB beslutter antall skogbrannhelikopter 

i beredskap og deres plassering på bakgrunn av risikobildet. I 2018 var det totalt 22 helikoptre til 

rådighet, hvor samtlige var i bruk 12.-13. juli. Ifølge DSB er det god tilgang på lette helikoptre, mens 

tilgangen på større helikoptre som kan løfte mer enn tre tonn med vann er svært begrenset. Ved 

ekstreme skogbranner og ressursmangel, kan DSB be om bistand fra EUs Emergency Response 

Coordination Center (ERCC) som er lokalisert i Brussel. 
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Statsforvalteren har et samordningsansvar, og behovet for samordning vil øke dersom flere 

kommuner, etater og nivåer er involvert i hendelsen. Skogbranner kjenner hverken kommune- eller 

fylkesgrenser og er en hendelse som kan kreve omfattende samordning og prioritering av ressurser. 

Sårbarhet 

Klima i Norge definerer tørke som et vedvarende underskudd på vann over et større område. Fravær 

av nedbør kombinert med høy fordamping vil medføre økning i markvannsunderskuddet, lengre 

perioder med lav grunnvannstand og vannføring i elver. Langvarige kuldeperioder kan føre til at 

vannføring og grunnvannstand blir unormalt liten og fører til såkalt «vintertørke». De alvorligste 

tørkeperiodene skyldes sommertørke som går direkte over til vintertørke. Dette medfører økt 

skogbrannfare. I lys av klimaendringene vil skogbrannfaren øke i tiden som kommer. 

Årsaker 

De fleste skog- og utmarksbranner oppstår på grunn av en form for menneskelig påvirkning. Økt 

rekreasjonsbruk med bruk av åpen ild som bålbrenning, engangsgriller, primus og røyking vil påvirke 

sannsynligheten for at skog- og utmarksbranner oppstår. Det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. 

september skal bidra til å redusere sannsynligheten for skogbrann. Skogbrann kan også oppstå som 

følger av brannstiftelse (tilsiktet handling). 

Videre kan skogsarbeid medføre gnistdannelser som starter en skogbrann. Det kan være fra kjetting 

på skogsmaskiner eller motorsag under hogst, samt annet skogsarbeid.  

Lynnedslag kan også starte skog- og utmarksbranner.  

Følgehendelser 

Innsats ved skogbrann er utfordrende da skogbrannen er dynamisk og kan spre seg raskt. Særlig 

utgjør kraftig og varierende vind stor fare ved at brannmannskaper og annet innsatspersonell som 

opererer nær skogbrannen, kan bli omringet av flammer. Skader på høyspentmaster, trær som faller, 

glødegroper og rullende steiner utgjør også en fare for innsatspersonell. Dødsfall på personell som 

bidrar i slokkearbeidet kan ikke utelukkes, men erfaringsmessig forventes det å være et lavt antall. 

Skogbranner kan få store følgehendelser dersom brannen påvirker nærliggende infrastruktur. 

Kraftlinjer kan bli ødelagt og medføre bortfall av strøm som igjen vil medføre bortfall av andre 

kritiske samfunnsfunksjoner (se også hendelse bortfall av strøm). Basestasjoner for mobilnett vil også 

kunne bli skadet og falle ut. Bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner kan vanskeliggjøre håndteringen 

av brann.   

Sterk røykutvikling ved skogbrann kan utgjøre en fare for liv og helse, og kan medføre evakuering av 

større områder. Mye røyk i området vil også kunne føre til frykt i befolkningen for flere branner og 

således mange meldinger inn til 110-sentralen.  

Regionen har flere nasjonalparker/verneområder som vil kunne rammes av skogbrann. Dyr og fugler 

dør og mister territorier, og verdifulle plantearter kan forsvinne for en periode. Selv om skogbranner 

er generelt uønskede, kan skogbranner gi ny næring til skogen og øke det biologiske mangfoldet. 

Jevnlige skogbranner er en forutsetning for visse arter, såkalte brannavhengige (profile) arter. 

Kontrollert nedbrenning i verneområder vil være gunstig for disse artene. Det er viktig å ikke tømme 

små skogstjern (pga. biologisk mangfold) i forbindelse med slukningsarbeidet i slike områder. 

Uttapping av vann vil kunne medføre tap av salamander-arter og andre amfibier lokalt. 

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 



   
 

24 
 

Revidert 2022 

For Hemsedal og Hallingdal vil tilstrekkelige ressurser i brann- og redning være et tema. For 

Hemsedal vil en opprusting av skogbrannutstyr styrke brannvesenets evne til å slukke og ta kontroll 

over skogbranner. En større skogbrannstyrke og kompetanse på dette krevende slukningsarbeid vil 

også være en viktig faktor.  

 

7.6. Større trafikkulykke 
Transport er definert som en kritisk samfunnsfunksjon som de fleste av oss er avhengige av i 

hverdagen. Vi er også avhengige av sikre og fungerende transportkjeder for å ha tilgang på mat, 

medisiner, drivstoff og en rekke andre nødvendige varer. Et mål i Totalforsvarsprogrammet er å øke 

robustheten i transportsystemene i Norge. Transportsystemene som omfattes av denne 

samfunnsfunksjonen er veitransport, luftfart, jernbane og sjøfart. Transportsystemene er i 

varierende grad redundante. Veinettet og det maritime transportsystemet regnes som de mest 

redundante. Dersom en vei blir stengt finnes det som oftest mulige omkjøringer.  

Store ulykker i transportsektoren defineres som hendelser med mer enn fem omkomne. I perioden 

1970-2001 skjedde det i gjennomsnitt nesten 2 store ulykker årlig innen transportsektoren i Norge. I 

1973 døde 853 personer i transportulykker, men tilsvarende tall i 2016 viser 189 døde. De aller fleste 

som dør i transportulykker, dør i mindre trafikkulykker med en til to drepte. Regjeringen legger til 

grunn nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken for arbeidet med 

transportsikkerhet. 

Hemsedal kommune er sertifisert som trafikktrygg kommune, seneste mars 2022. Kommunen har 

gjennom en rekke tiltak vist at trafikktrygghet er viktig i kommunal planlegging, og daglig drift av 

skole, barnehage og helseinstitusjoner.  

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 

Hemsedal har Rv52 som strekker seg fra Gol kommune, til Vestland fylke. Veien er tungt trafikkert, 

med spesiell høy andel tungbiltrafikk, og er utsatt for vær og vind. Mindre ulykker skjer årlig.  

 

7.7. Atomulykke 
Bakgrunn 

Atomhendelser omfatter alle typer ulykker og tilsiktede hendelser som involverer radioaktivt stoff 

som kan medføre konsekvenser for liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsverdier. Atomhendelser 

kan eksempelvis inntreffe ved kjernekraftverk, atomdrevne ubåter, anlegg for produksjon og 

behandling av reaktorbrensel (gjenvinningsanlegg) eller annet spaltbart materiale, anlegg for lagring 

av brukt brensel og ved transport av radioaktivt avfall.  

Norge har verken kjernekraftverk eller anlegg for gjenvinning av brukt brensel, men er omgitt av land 

hvor det foregår ulike former for nukleær aktivitet: kjernekraftverk finnes blant annet i Sverige, 

Finland, Ukraina, Storbritannia, Belgia, Tyskland, Frankrike, Russland og i Hviterussland. Hviterussland 

åpnet sitt første atomkraftverk i 2020. Gjenvinningsanlegg for brukt reaktorbrensel finnes i 

Storbritannia, Frankrike og Russland. Disse anleggene for lagring av brukt reaktorbrensel kan utgjøre 

en fare for Norge. Konsentrasjonen av atominstallasjoner og opphopning av radioaktivt avfall og 

kjernefysisk materiale i Nordvest-Russland (Kolahalvøya) representerer en potensiell fare for 

radioaktiv forurensning som kan berøre norske interesser. Nylig ble verdens første flytende 

atomkraftverk, Akademik Lomonosov, satt i drift av det statlige russiske energiselskapet Rosatom. 
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Norge har et omfattende atomsikkerhetssamarbeid med blant annet Russland og Ukraina for å 

redusere risiko for atomhendelser.  

Atomkraft, har fått økt aktualitet de senere årene, og bygging av atomkraftverk blir av mange sett på 

som en mulighet til å produsere energi med lave CO2-utslipp og dermed møte klimautfordringene. 

Atomkraftverk er kontroversielt på grunn av behovet for lagring av radioaktivt avfall i svært lang tid 

og risikoen aktiviteten utgjør for tredjepart.  

Ifølge Direktoratet for Strålevern og Atomberedskap (DSA) var det i desember 2018 totalt 443 

atomreaktorer i drift i verden, fordelt på 30 land. I Europa er det 18 land som har atomkraftverk i 

drift med totalt 182 reaktorer. I 2018 sto atomreaktorer for 10 % av produksjonen av elektrisitet på 

verdensbasis. I EU sto atomkraftverk for 26 % av elektrisiteten.  

Noen land satser på økt bruk av atomkraftverk for energiproduksjon, og man ser tendenser til økt 

utbygging av kjernekraft, særlig i Asia og Russland. Per 2019 er 60 nye reaktorer under oppføring, og 

det foreligger planer om å bygge ytterligere 150 reaktorer. EU er forventet å kategorisere 

atomkraftverk som et grønt alternativ for energiproduksjon. Dette vil kunne medføre ytterligere 

utbygging av atomkraftverk i EU. Tyskland har på den andre siden, bestemt at alle atomkraftverkene i 

landet skal fases ut i løpet av utgangen av 2022. 

Den nukleære aktiviteten i Norge har blitt begrenset etter at både forskningsreaktoren på Kjeller og i 

Halden har blitt lagt ned. De har imidlertid fortsatt et radioaktivt innhold og det er etablert et eget 

nasjonalt organ (Norsk Nukleær Dekommisjonering) for opprydding etter Norges nukleære 

virksomhet. Utredninger av anleggene viser at selv alvorlige uhellsscenarier i form av delvis 

nedsmelting av reaktorkjerne vil resultere i beskjedne konsekvenser.  

Regjeringen har vedtatt seks ulike scenarier som skal ligge til grunn for dimensjoneringen av den 

norske atomberedskapen. Atomberedskap er en samlebetegnelse for den beredskapen vi har mot 

alle atomulykker og tilsiktede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering. De 

dimensjonerende scenarioene er kategorisert ut fra hvilke utfordringer de medfører for 

håndteringen, og gjelder følgende scenarier; 

• Stort luftbåret utslipp fra anlegg i utlandet som kan komme inn over Norge 

• Stort luftbåret utslipp fra anlegg eller annen virksomhet i Norge 

• Lokale hendelser i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning 

• Lokale hendelser som utvikler seg over tid 

• Stort utslipp til marint miljø i Norge eller i norske nærområder 

• Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium 

I tillegg er et syvende scenario under utarbeidelse av DSA; 

• Bruk av atomvåpen på eller i nærheten av norsk territorium 

Bakgrunnen for utarbeidelse av et syvende scenario er den sikkerhetspolitiske utviklingen i verden, 

hvor norske myndigheter ser på bruk av atomvåpen mot Norge som et mulig scenario. 

Undersøkelser av sikkerheten ved gjenvinningsanlegg i Storbritannia og Frankrike viser at det er 

størst risiko knyttet til lagertankene for flytende avfall som inneholder store mengder radioaktivitet. 

Bortfall av kjøling ved disse anleggene kan føre til utslipp som er langt større enn Tsjernobyl-ulykken. 

Slike utslipp kan ramme Norge, avhengig av vind og værforhold. 
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Hvor alvorlig konsekvensene av en atomhendelse vil bli, avhenger av hvor hendelsen oppstår, hvilke 

radioaktive stoffer og mengden som er involvert, hvordan utslippene transporteres (værforhold) og 

organisasjoners samt myndigheters evne til å håndtere og iverksette tiltak.  

Ansvar 

Norge har i dag en permanent beredskap mot atomhendelser, og målsettingen for den nasjonale 

atomberedskapen er at potensielle hendelser skal kunne håndteres uansett sannsynlighet og 

størrelse. Kriseledelse og krisehåndtering under en atomhendelse koordineres nasjonalt gjennom 

Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseutvalget består av representanter fra DSA, Forsvaret, 

Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket og DSB. Videre 

er Statsforvalterne Kriseutvalgets regionale ledd, og skal sørge for koordinering av informasjon og 

krisehåndtering og iverksetting av samordnede tiltak regionalt og lokalt. Kommuner plikter å etablere 

beredskap mot atomhendelser. Kommunenes rolle og oppgave vil være knyttet til å opprettholde 

egen tjenesteproduksjon og bistå andre myndigheter med ansvar for gjennomføring av tiltak, 

ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og formidling av lokalt tilpasset informasjon (herunder 

befolkningsvarsling). 

Årsaker 

Årsaksbildet er ofte komplekst i slike store ulykker som beskrives her. Ulykken vil kunne ha flere 

direkte og bakenforliggende årsaker. Organisatoriske faktorer som mangel på god sikkerhetskultur 

kan medføre at ulykker oppstår. Det vil ofte være en kombinasjon av menneskelig og teknisk svikt. 

Det er også tenkelig at atomkraftverk vil være utsatt for tilsiktede handlinger, slik som terrorisme 

eller sabotasje.  

Ytre årsaker kan også føre til atomulykker. Klimaforandringene medfører uforutsigbarhet, også når 

det gjelder atomhendelser. Klimarelaterte hendelser kan være en utløsende årsak når det gjelder 

atomhendelser, eksempelvis flom, skred, ras eller brann i nærheten av atomkraftverk. 

Risikobildet i verden er (p.t. mars 2022) ustabilt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 

formidler likevel at trusselsituasjonen er lav for Norges del.   

 Følgehendelser 

Dersom kommunen rammes av en atomhendelse, vil landbruket rammes hardt. Drikkevann fra 

sentrale vannverk er trygt å drikke. Hendelsen vil utløse et svært stort informasjonsbehov blant 

befolkningen, og hendelsen vil skape sosial uro og frykt i befolkningen. 

Tiltak for å begrense konsekvensene for liv og helse vil kunne medføre andre følgekonsekvenser. 

Tiltakene beskrevet av Kriseutvalget for atomberedskap omfatter opphold innendørs, avsperring av 

områder og akutt evakuering av lokalsamfunn (ved lokale hendelser). Et stort antall mennesker som 

vil holde seg hjemme/innendørs i stedet for å gå på jobb, vil føre til at viktige samfunnsfunksjoner, 

som kollektivtransport og barnehager settes ut av drift, og at tusenvis dermed rammes som følge av 

dette. 

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 

Hemsedal kommune har en oppdatert plan for atomhendelser. Planen er revidert i mars 2022, som 

følge av urolighetene i Øst-Europa. Tiltakskort for utdeling av Jod-tabletter er også revidert og 

innarbeiding er påbegynt (skrevet mars 2022). For oppdatert informasjon se: www.dsa.no   

 

http://www.dsa.no/
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7.8. Brann i hotell/overnattingsbedrift, andre store bygg med store forsamlinger 
Brann i hotell og overnattingssted er en hendelse som skjer med jevne mellomrom, ofte i forbindelse 

med kjøkkenet til bedriften. Faren for branner i slike bygg er forholdsvis stor, og mange tiltak bør 

iverksettes for å forhindre store konsekvenser.  

Hallingdal brann- og redning har jevnlige tilsyn med overnattingsbedrifter rundt om i kommunen, 

både offentlig og private. Hemsedal Bygdaheim har evakueringsplaner og øvelser som del av sitt 

årshjul.  

Som turistkommune har kommunen flere overnattingsbedrifter av større og mindre karakter. Enkelte 

av virksomhetene ligger slik til at slukking og evakueringsarbeidet blir utfordrende. Vi ser at 

garasjeanlegg under overnattingsbedriften også utgjør en utfordring, da brann her vil være vanskelig 

å slukke og komme inn til.   

Videre ser vi også at flere overnattingsbedrifter er av eldre bygningsmasse, og at betjeningen er 

lav/redusert om natten. Dette kan gjøre evakueringsarbeidet utfordrende. Stor turn over i staben vil 

også føre med seg at brannkunnskap kan gå tapt mellom sesonger.  

Fortetting i bolig- og fritidsområder kan føre til at større områder blir berørt.  

Årsaker 

Brann i hotell og/eller overnattingsbedrifter oppstår stort sett i forbindelse med kjøkkenet. Hallingdal 

brann- og redning informerer at de flere ganger i løpet av et år rykker ut til slike branntilløp.  

Bilbrann i garasje kan også være en årsak som brannvesenet ser en viss sannsynlighet for.  

Følgehendelser 

Brann i overnattingsbedrift kan spre seg til annen bebyggelse, og omfanget er svært usikkert.  

 

7.9. Eksplosjon 

Store ulykker brukes som en fellesbetegnelse for hendelser utløst av systemsvikt i tekniske anlegg 

eller innretninger. Årsaken bak systemsvikten kan være både menneskelig svikt, teknisk svikt og 

organisatorisk svikt. I denne sammenhengen er menneskelig svikt å anse som ikke-tilsiktede 

handlinger. Begrepet store ulykker kan omfatte transport på vei, inntreffe i industrien, eller det kan 

dreie seg om hendelser knyttet til håndtering av farlige stoffer.  

Typiske industrivirksomheter med potensial for store ulykker er virksomheter som bruker eller 

produserer farligstoff, eksplosivlager og tankanlegg. Uønskede hendelser kan oppstå hos både 

storulykkevirksomheter og andre industri-virksomheter. Virksomheter blir omfattet av 

storulykkeforskriften basert på type farlig stoff og mengdene av disse. Formålet med forskriften er å 

forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og å begrense konsekvensene slike ulykker kan få 

for mennesker, miljø og materielle verdier. En storulykke som oppstår hos en storulykkevirksomhet, 

er definert som en hendelse der det inngår ett eller flere farlige kjemikalier, som oppstår i en 

storulykkevirksomhet og som får en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører en 

alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. En slik hendelse kan for eksempel være et 

utslipp, en brann eller en eksplosjon.  
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EØS-avtalen forplikter Norge til å følge Seveso III-direktivet. Direktivets formål er å forebygge 

storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for 

mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en 

enhetlig og effektiv måte. Når det er flere storulykkevirksomheter nær hverandre kan såkalt 

dominoeffekt oppstå. En virksomhet skal identifiseres som dominovirksomhet der sannsynligheten 

for eller konsekvensene av en storulykke vil være større på grunn av nærhet mellom virksomhetene, 

deres geografiske beliggenhet og deres beholdning av farlige kjemikalier.  

Virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften er pålagt å arbeide systematisk for at 

storulykker ikke skal skje. Avhengig av hvor store mengder kjemikalier bedriftene håndterer, er de 

underlagt ulike bestemmelser. Storulykkeforskriften har definert en storulykkebedrift (2016) som 

ethvert privat eller offentlig foretak hvor farlige kjemikalier forekommer, og der mengden kjemikalier 

er stor. 

Kommuner som har eller grenser til virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften skal sørge 

for at det blir tatt nødvendige hensyn, både gjennom utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse og 

gjennom å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. 

For virksomheter som ikke omfattes av storulykkeforskriften vil forskrift om håndtering av farlig stoff 

(2009) regulere hvordan virksomheter som produserer eller oppbevarer farlig stoff skal arbeide for å 

verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker. Forskriften omfatter for ordens 

skyld også storulykkevirksomheter, men her vil større mengder farlig stoff medføre at de også 

omfattes av storulykkeforskriften. Alle industrivirksomheter som har flere enn 40 personer ansatt 

plikter å ha et industrivern som forsvarlig og effektivt er i stand til å begrense de konsekvenser 

uønskede hendelser kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier og å bidra til rask normalisering.  

Årsaker 

Vanlige årsaker til store industriulykker er tekniske og/eller menneskelige feil. Naturhendelser kan 

også være en utløsende årsak, såkalte «Natechs» -Natural Hazard Triggered Technological Accidents. 

Klimaendringer gir økt intensitet og hyppighet av ekstremvær, noe som gjør at områder som tidligere 

har vært ansett som trygge nå blir utsatt for ekstremværhendelser. 

 Følgehendelser 

Dersom det opprettes evakueringssoner eller sperringer rundt virksomheten kan det føre til stengte 

veger, samt stopp i togtrafikk dersom jernbanen er innenfor evakueringssonen. Dette kan også 

påvirke nødetaters fremkommelighet. Ved stor og omfattende brann så kan denne også spre seg til 

omkringliggende bebyggelse og andre virksomheter. Dersom produksjonen opphører over tid så kan 

det oppstå mangel på nødvendige produkter som samfunnskritiske funksjoner er avhengig av, 

ansatte vil også kunne bli permitterte eller miste jobben. En stor ulykke med brann, eksplosjon eller 

utslipp av gass/kjemikalier vil også kunne medføre uro i befolkningen. 

Spesiell sårbarhet i Hemsedal 

Hemsedal kommune har ingen slike storulykkebedrifter. Kommunen har likevel enkelte bedrifter som 

har kjemiske stoffer og farlig avfall.  

7.10. Ekstremvær 
Som nevnt viser klimarapporten for Buskerud at miljøet og klima er i forandring. Vi opplever mer 

vær, kraftigere vind og nedbør og lengre perioder med tørke.  
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De siste årene har vi opplevd vind som er så kraftig at store mengder trær brekker og forstyrrer 

strømtilførsel og veier.  

I 2018 opplevde de en lang periode med tørke. Private brønner gikk tomme for vann, avlinger gikk 

tapt, og terrenget ble svært tørt. Faren for brann var stor.  

Fra klimarapporten: 
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Årsaker 

Det er hevet over enhver tvil at endringene kommer av de store klimaendringene på jorda. 

Forandringene er så store at det store kretsløpet endres og fører til mer nedbør, lengre 

tørkeperioder, kraftigere vind, intens kulde m.m.  

Følgehendelser 

Når det kommer til ekstremvær er det følgehendelsene som rommer utfordringer.  

Tørke vil føre til store utfordringer i landbruket og vil medføre økt fare for skog og utmarksbranner. 

Store nedbørmengder, ofte på kort tid, kan føre med seg flom og overvannsproblematikk. 

Kraftig vind kan føre til trefall, både over vei og strømledninger, løse gjenstander og hus/bygg som 

ødelegges.  

 

7.11. Tilsikta hendelser 
Bakgrunn 

Tilsiktede hendelser er en samlebetegnelse for uønskede hendelser hvor en trusselaktør med vilje 

utfører en alvorlig handling. Tilsiktede handlinger omfatter eksempelvis terrorhandlinger, sabotasje, 

etterretningsvirksomhet fra fremmede stater og cyberangrep. Det utarbeides en egen gradert 

analyse av Statsforvalteren som omfatter et større spenn av tilsiktede hendelser i detalj. Denne 

analysen baserer seg på PST, NSM og E-tjenestens åpne trusselvurderinger og rapporter, og 

avgrenses til å handle om voldshandlinger hvor en eller flere gjerningsmenn utøver livstruende vold 

med våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer.  

Trusselaktøren kan være en enkelt aktør eller bestå av en større gruppe eller nettverk. Slike 

handlinger kan være terrorhandlinger, eller kan gjennomføres på bakgrunn av hevn eller alvorlig 

psykisk sykdom.  

Terrorisme defineres ofte som ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer 

eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkningen eller samfunnet 

for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Målet er å skape frykt, kaos og 

påvirkning. PST trekker frem ekstrem islamisme og høyreekstremisme som de største terrortruslene i 

Norge. Mange forbinder terrorisme med grupperinger som Al-Qaeda og ISIL som gjennomfører 

bombeangrep. Siden 2014 har man sett en økning av terrorangrep fra soloaktører. Angrep fra 

soloaktører bruker ofte enklere midler som kniv, hugg-og skytevåpen eller bil/lastebil. Slike angrep 

fra soloaktører er vanskelige å oppdage og avverge. Videre påpekes det at militant islamisme fortsatt 

utgjør den viktigste terrortrusselen mot Norge og norske interesser, men trusselen fra 

høyreekstreme er økende.  

PSTs rapport «10 år siden 22. juli –sentrale utviklingstrekk innen høyreekstremisme» trekker frem at 

digitale nettverk vil prege trusselbildet fremover og at nye angrep vil sannsynlig utføres av 

enkeltstående aktører som har vært delaktig i slike digitale nettverk. Soloterrorisme er den eneste 

formen for terror som er økende og er den mest uforutsigbare formen for terror. Faktorer som 

psykisk sykdom, utenforskap og lav sosioøkonomisk status gjør enkeltpersoner sårbare for 

radikalisering og rekruttering til soloterror. Forebygging av slike soloangrep krever samarbeid mellom 

ulike samfunnsaktører, og årvåkenhet i befolkningen når det gjelder å oppdage sårbare enkeltindivid 
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som er i ferd med å radikaliseres. En kan ikke se bort fra at tiden under pandemien har ført til mer 

utenforskap og større innflytelse over digitale plattformen.  

Det som er politisk-, hat- eller hevnmotivert vil ofte ha en flytende og overlappende grense. Motivet 

for handlingen vil avgjøre om den defineres som terror eller ikke. Fellesnevneren for de tilsiktede 

handlingene som omfattes av denne analysen er at de rammer uskyldige, og ofte tilfeldige personer. 

Hevnmotivert vold utføres av enkeltindivid eller en mindre gruppe som mener de har opplevd urett 

og krenkelse. Hevn er knyttet til følelsen av å kunne reetablere en moralsk orden, rettferdighet og 

balanse ved å «ta igjen». Hevnmotivert vold rettes mot personer, institusjoner, grupper av 

mennesker eller et samfunn som man mener har stått for urett mot en selv eller andre grupperinger 

man har tilknytning til. Hevn er et gjennomgående motiv for skoleskytinger som har funnet sted 

verden rundt. Studier av gjerningsmenn bak skoleskytinger i USA trekker frem flere fellestrekk: 

• Drapsmennene har en forhistorie med frustrasjon og følelse av mislykkethet 

• De gir andre skylden for å ikke gi dem en sjanse 

• De har mindre støtte fra familie og venner enn det som er vanlig 

• De har opplev en stor skuffelse (utvisning, brudd med kjæresten) 

• De ha opplevd alvorlig mobbing  

• De har tilgang til skytevåpen  

Det er identifisert flere fellestrekk mellom «typiske» skoleskytere og gjerningspersonen bak 22. juli: 

sosialt isolert, marginalisert og en følelse av å være ekskludert fra fellesskapet. 

Planleggingshorisonten er gjennomsnittlig tre måneder, både for høyreekstreme og ekstreme 

islamister. Det er sannsynlig at soloaktører er tilknyttet ekstreme nettverk på nett og mottar bistand, 

motivasjon og inspirasjon fra andre innenfor nettverket. 

Sårbarhet 

I beskrivelse av tematikken beskrives i hovedsak to ulike typer tilsiktede hendelser: terrorhandlinger 

som har et politisk, ideologisk eller religiøst motiv og handlinger med hevnmotiv.  

Dersom man ser på voldshandlinger utført på bakgrunn av hevn eller alvorlig psykisk sykdom så vil 

Hemsedal også kunne bli rammet. Kjennetegn på steder som blir rammet av skoleskytinger er gjerne 

mindre steder i middelklassestrøk. Videre er tilgang på skytevåpen en faktor som påvirker en 

kommunes sårbarhet for denne typen hendelser. Utenforskap og sosiale forskjeller spiller også inn. 

Et sammensatt årsaksbilde  

Årsaksbildet for tilsiktede hendelser slik omtalt her er både omfattende og komplekst, og vil 

motivasjonsgrunnlaget vil være varierende fra tilfelle til tilfelle. Det er mulig å trekke frem 

fellesfaktorer som sosial ulikhet, utenforskap og misnøye med tingenes tilstand. Det er imidlertid 

ingen kausalitet mellom disse faktorene og det å utøve livstruende vold med våpen mot flere 

uskyldige personer, og kan på så måte ikke kalles en direkte årsak. Det er mange i utenforskapet som 

aldri utgjør en fare for andre.  

Et annet fenomen som er til stede er en endringsprosess, hvor vedkommende blir mer ekstrem, 

enten i religiøse, ideologiske eller politiske overbevisninger. Ved hevnmotiverte handlinger vil 

gjerningspersonen bli mer overbevist over den urett som er begått og at den må bli rettet opp i. FN 

trekker frem fire kategorier drivkrefter bak endringsprosessen som medfører mer ekstreme 

holdninger:  
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1. Søken etter tilhørighet og trygghet 

2. Idealisme og urettferdighet 

3. Sosial frustrasjon 

4. Søken etter spenning eller mening i livet 

Forekomst av psykiske lidelser, sosial isolasjon og frustrasjon gjør at disse personene ofte er i kontakt 

med aktører innen helse- og sosialtjenester, skole eller arbeidslivet før politi- og sikkerhetstjenesten 

får kjennskap til dem. Dette tydeliggjør behovet for et tverrfaglig samarbeid for å kunne både 

forebygge, men også oppdage slike personer før de får gjennomført et angrep. 

 

7.12. Cyberangrep 
Bakgrunn 

Digitalisering er å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye. Norge er blant de fremste 

landene i verden til å ta i bruk ny teknologi. Den teknologiske utviklingen i form av kunstig intelligens, 

maskinlæring og tingenes internett er i ferd med å omskape måten vi produserer og konsumerer 

varer og tjenester på. Den omfattende digitaliseringen preger samfunnsutviklingen og er et viktig 

premiss for verdiskapning, økonomisk vekst og effektivisering av samfunnet. Digitale systemer er 

sentrale for alle samfunnsfunksjoner og feil i digitale systemer vil kunne få store konsekvenser for 

alle nivåer i samfunnet. Digital sikkerhet er derfor helt avgjørende for å ivareta velferdssamfunnet, 

viktige samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser. 

Spennet innenfor digitale hendelser er stort. Både når det gjelder tilsiktede og utilsiktede hendelser. 

Det er et taktskifte innen digital risiko. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM registrerte tre 

ganger så mange alvorlige digitale hendelser i 2020 sammenlignet med 2019. Ifølge NSM har trussel 

aktørene blitt mer aggressive, hvor de kan true virksomheten med å publisere sensitive data for å få 

utbetalt løsepenger. Det er en vesentlig økning av krypteringsvirus og økonomisk motivert 

kriminalitet på nett. Krypteringsvirus eller løsepengevirus er en metode hvor en trusselaktør sprer 

virus hos en virksomhet hvor viruset krypterer data. Krypteringen gjør om leselig informasjon til 

uleselig ved å kode den med en nøkkel. Trusselaktøren vil kreve løsepenger for å gi fra seg nøkkelen 

til krypteringen som gjør dataen leselig igjen.  

Trusselbildet  

Trusselbildet på IKT-området har endret seg mye de siste årene. Tidligere så man først og fremst 

aktivitet som var knyttet til handlinger utført av enkeltindivider, mindre aktivistgrupper og 

tilsvarende. De siste årene har man både internasjonalt og nasjonalt, sett flere og flere tilfeller hvor 

såkalte Advanced Persistent Threat (APT)-aktører målrettet bryter seg inn i IT-systemene til 

myndigheter, bedrifter og kompetanseinstitusjoner. APT er et begrep som benyttes om avanserte 

trusselaktører som ofte kan være statlig sponsede hackergrupper og fremmede lands etterretning. 

En APT er en aktør med store kapabiliteter og kapasiteter og som ofte har et langsiktig perspektiv på 

sine operasjoner og kan jobbe målrettet over flere år. 

Utilsiktede hendelser er også en trussel som kan få store konsekvenser for enkelte organisasjoner, 

men også på tvers av sektorer på grunn av de digitale verdikjedene.  

Tidligere sammenlignbare hendelser  
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De siste årene har vist at både små og store aktører rammes, eksempelvis cyberoperasjonene mot 

Stortinget og Østre Toten. Fellesnevneren er at det kan føre til alvorlige konsekvenser for de som 

rammes, og i verstefall ramme kritisk infrastruktur. 

Østre Toten ble i januar 2021 utsatt for et løsepengevirusangrep av en internasjonal hackergruppe. 

Angrepet resulterte i at hele den kommunale tjenesteleveransen, med få unntak, ble rammet. 

Skadene har hittil kostet over 32 millioner kroner å reparere, og en rapport viser at det var en rekke 

svakheter knyttet til IKT-sikkerheten i kommunen.  

Sårbarhet 

Digitalisering har ført til effektivisering og innovasjon, men også nye sårbarheter og avhengigheter. 

Avhengighetene gjør at lavt digitalt sikkerhetsnivå på ett område raskt kan forplante seg som 

sårbarheter på andre områder.  

Stadig flere arbeidsprosesser, tjenester og funksjoner digitaliseres i kommunene. Dette gir bedre 

brukervennlighet og effektiv bruk av ressurser som det ellers kan være knapphet på. Samtidig øker 

sårbarhetene i takt med de lange og uoversiktlige digitale verdikjedene som skapes. 

Velferdsteknologi er viktige verktøy for å møte de krevende omsorgsutfordringer kommunene står 

overfor de neste tiårene knyttet til økende antall eldre, flere med kroniske sykdommer, knapphet på 

helsepersonell, manglende samhandling, medisinsk oppfølging og nye yngre brukergrupper.  

Velferdsteknologi krever kompetanse både hos bruker og helsepersonell. Fravær av kompetanse vil 

øke sårbarheten for både bruker og administrator av velferdsteknologien.  

Kommunenes evne til å beskytte seg mot tilsiktede og utilsiktede digitale hendelser er en 

forutsetning for tilgjengelige tjenester for kommunens innbyggere. 

Årsaker 

Bortfall av velferdsteknologi kan ha flere årsaker. Et cyberangrep slik vi tar utgangspunkt i her, 

strømutfall, brann, nettbrudd, nedetid og bortfall av mobilnett. Bortfall kan også være forårsaket av 

oppdatering i programvare eller systemfeil. Listen er ikke uttømmende. 

Følgehendelser 

Et cyberangrep vil og kan skape sosial uro og frykt i befolkningen. Tiltak for å begrense konsekvensen 

for liv og helse vil være et behov. 

Et cyberangrep kan berøre en eller flere kritiske samfunnsfunksjoner. Risiko- og 

sårbarhetsvurderinger 

Hemsedal kommune 

Som kommune følger du innbyggere fra vugge til grav. Alle er registrert i kommunen på en eller flere 

måter og med dette følger et stort ansvar for informasjonssikkerhet. IKT-avdelingen i Hemsedal er et 

interkommunalt selskap og lokalisert på Gol. De jobber med økt årvåkenhet opp mot det digitale 

trusselbildet. Forsøk på angrep er ikke sjeldent, så gode systemer og kunnskap er svært viktig.  

Erfaringsbasert er det vanskelig å tiltrekke seg den kunnskapen som er nødvendig og holde på de 

personlige ressursene.  

 



   
 

34 
 

Revidert 2022 

8. Tiltak 
 

8.1. Eksisterende tiltak 
Hemsedal kommune jobber i alle avdelinger og etater med beredskap til enhver tid. Kommunen har 

flere øvelser i året. Kommunal kriseledelse skal øves, skole- og barnehagene har brannveke med 

øving på evakuering blant anna, og Bygdaheimen har regelmessige øvelser.  

Flytting av Krikken vannverk 
Hemsedal kommune har vedtatt å bygge nytt vannbehandlingsanlegg som erstatning for flomutsatte 

Krikken vannverk. Det nye anlegget skal stå ferdig i 2024. 

Det nye anlegget er planlagt for en kapasitet med designhorisont til 2040, og er godt forberedt på de 

store svingningene i vannforsyning forventer utfra turisme. Anlegget skal i sin helhet legges over nivå 

for 1000 års flom, og skal også huse kommunens lager av utstyr for nødvannforsyning. Her skal også 

knutepunktet for beredskapsomkoblingen mellom Holdebakken og Ulsåk legges. Råvannet hentes fra 

7 borebrønner i løsmasse, 4 på sørsiden av Hemsil og 3 brønner på nordsiden av Hemsil, som også er 

godt sikret mot flom. 

Vannbehandlingsanlegget skal også være fleksibelt for å kunne håndtere de store svingningene i 

vannforbruk man har i Hemsedal, samtidig som det er rustet for de store utbyggingene som er 

planlagt. Anlegget skal også være enkelt å kontrollere og styre, med et minimum av bemanning. 

Vannbehandlingen skal bestå av doble hygieniske barrierer, lufting og korrosjonskontroll, og skal 

tilfredsstille alle krav i drikkevannsforskriften. Anlegget skal ha anlegg for reservekraft tilstrekkelig til 

å sikre vannforsyning uavhengig av nettstrøm. 

I tillegg bygges det ny overføringsledning mellom Krikken vannverk og Tuv vannverk. Med 

overføringsledning til Tuv vil eksisterende vannverk på Tuv bidra i forsyningen av Holdebakken og 

Trøim. Samtidig vil Krikken kunne forsyne Tuv. Ved for eksempel en brann der et av vannverkene 

enten på Tuv eller Krikken blir skadet vil de også kunne fungere som reserve for hverandre. Tuv 

vannverk har imidlertid ikke kapasitet til å forsyne hele Ulsåk, Trøim og Holdebakken slik situasjon er 

nå. Derfor går vi på sikt i gang med nytt vannverk på Tuv som får samme kapasitet eller større. Da får 

vi to vannverk i hver sin ende av bygda som sammen, eller hver for seg, kan forsyne hele Hemsedal. 

Utbygging av nytt vannverk på Tuv henger sammen med oppstart av utbygging i Røggelia. 

Overføringsledningen mellom Holdebakken og Tuv skal stå ferdig i 2024.» 

 

8.2. Andre eksisterende tiltak 
Det er viktig å påpeke at kommunen har mange og gode eksisterende tiltak. Disse ligger til grunn for 

vår daglige drift og for krisearbeidet. Tiltakene blir ikke gjennomgått i sin helhet.  

 

 

 

 

 



   
 

35 
 

Revidert 2022 

8.3. Tiltak satt i verk etter forrige analyse 
 

Under er lista over hendelser i forrige analyse: 

Hending nr:  Hending: Risikoklasse: 
1 Staumbrot over lengre tid Høg 

4 Epidemi  Høg 

8 Brann i hotell/overnattingsbedrift Middels 
2 Flaum Låg 

3 Skred Låg 

5 Skogbrann Låg 

6 Større trafikkulykke Låg 
7 Atomulykke Låg 

9 Eksplosjon Låg 

10 Ekstremver Låg 
11 Andre store hendingar med mange 

involverte 
Låg 

12 Tilsikta hendingar Låg 

13 IKT-sikkerheit Låg 

 
 

Strømbrudd på Bygdaheimen 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 9/2022: 

Ut ifra en totalvurdering, basert på en helhetlig ROS- vurdering skal det etableres nødvendig 

nødstrømsaggregat som del av nybygg omsorgsbolig – helsebygg – Bygdaheimen. Nødstrømsløsning 

Bygdaheimen innarbeides i budsjett for nybygg helse – jfr. vedtatt investeringsløp i gjeldende 

økonomiplan. 

Strømbrudd på helsesenteret 

Strømbrudd på helsesenteret kan skje ved flom og vann i kjelleren på kommunehuset eller annet 

type strømbrudd, der elektroanlegget til kommunehuset og helsesenteret er. I dette rommet er det 

installert flere pumper for å hindre vann i el-anlegg.  

Vold og trusler mot ansatte 

Hemsedal kommune har øvelser sammen med NAV en gang hver 3. måned. Øvelsen er en 

evakueringsøvelse etter utløst alarm på NAV kontorene.  

Flere kurs i vergetrening og forebygging, tilbud fra spesialisthelsetjenesten mht. forebygging. 

Det kommer frem i analysen at det mangler en klar rutine for hva en som arbeidsgiver skal gjøre når 

ansatte utsettes for vold og trusler, samt hva ansatte skal gjøre og forvente.  

 

Epidemi hos menneske 

Hemsedal kommune tilbyr alle tilsette gratis influensavaksine. 

Økt fokus på smittefare og kampanjer om handhygiene. 
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Brann på Bygdaheimen 

Det har vært økt fokus på øvelser og evakuering på Bygdaheimen. Det er og satt inn flere dører med 

magnet. 

Det etablert brannvarslingsanlegg med varsling inn til Bygdaheimen på omsorgsboligene som ligger 

inntil Bygdaheimen.  
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9.  Framstilling av risiko og sårbarhetsmatrisen – Liv og helse 
 

Etter en gjennomgang av analyseskjema ser risikomatrisen for liv og helse slik ut. Denne 

konsekvensinndelingen gjelder antallet tapte liv og tilfelle av sykdom.  

Er det så ofte som 2-5 døde oftere enn hvert 10. år ved ekstremvær? 

 

Konsekvenser for liv og helse – dødsfall. 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Opptil 1 2-5 døde  5-25 døde  25-50 
døde  

>50 døde  

 E: 10-100 %  
1 gang per 10 år eller 
oftere 

12 10 4   

 D: 2-10 %  
1 gang per 10-50 år 

 5 8,    

 C: 1-2 %  
1 gang per 50-100 år 

 1, 3, 7 6, 9 11  

 B: 0,1-1 %  
1 gang per 100-1000 år 

2     

A: <0,1 %  
Sjeldnere enn hvert 1000 
år  

     

 

 

Hendelse nr:  Hendelse: Risikoklasse: 

4 Pandemi/epedemi Høy 

8 Brann i hotell/institusjon Middels 

10 Ekstremvær Middels 
11 Tilsiktede hendelser Middels 

1 Langvarig strømbrudd Lav 

2 Flom Lav 
3 Skred/Ras Lav 

5 Skogbrann Lav 

6 Stor trafikkulykke Lav 

7 Atomulykke Lav 

9 Eksplosjon Lav 

12 Cyberangrep Lav 
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10. Framstilling av risiko og sårbarhetsmatrisen – Stabilitet 
 

Etter en gjennomgang av analyseskjema ser risikomatrisen for stabilitet slik ut. Denne 

konsekvensinndelingen går på manglende dekning av grunnleggende behov og forstyrringer i 

dagliglivet.  

 

 

Konsekvenser for stabilitet 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

 E: 10-100 %  
1 gang per 10 år eller 
oftere 

 4, 10    

 D: 2-10 %  
1 gang per 10-50 år 

5  8  12 

 C: 1-2 %  
1 gang per 50-100 år 

3, 6, 9,  7 11 1  

 B: 0,1-1 %  
1 gang per 100-1000 år 

   2  

A: <0,1 %  
Sjeldnere enn hvert 1000 
år  

     

 

 

Hendelse nr:  Hendelse: Risikoklasse: 

12 Cyberangrep Høy 

10 Ekstremvær Middels 

8 Brann i hotell/institusjon Middels 
4 Pandemi/epidemi  Middels 

1 Strømbrudd Middels 

2 Flom Lav 

3 Skred/Ras Lav 

5 Skogbrann Lav 

6 Stor trafikkulykke Lav 

7 Atomulykke Lav 
9 Eksplosjon Lav 

11 Tilsiktede hendelser  Lav 
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Etter en gjennomgang av analyseskjema ser risikomatrisen for natur og miljø slik ut. Denne 

konsekvensinndelingen går på omfanget av skade på natur og kulturmiljø 

 
 

Konsekvenser for natur og miljø 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

 E: 10-100 %  
1 gang per 10 år eller 
oftere 

4 10    

 D: 2-10 %  
1 gang per 10-50 år 

12 8 5   

 C: 1-2 %  
1 gang per 50-100 år 

1, 3, 6, 9, 
11 

 7   

 B: 0,1-1 %  
1 gang per 100-1000 år 

  2   

A: <0,1 %  
Sjeldnere enn hvert 1000 
år  

     

 

 

Hendelse nr:  Hendelse: Risikoklasse: 
5 Skogbrann Middels 

10 Ekstremvær Middels 

1 Strømbrudd Lav 

2 Flom Lav 

3 Skred/Ras Lav 

4 Pandemi/epidemi Lav 

6 Stor trafikkulykke Lav 

7 Atomulykke Lav 

8 Brann i hotell/institusjon  Lav 

9 Eksplosjon Lav 
11 Tilsiktede hendelser  Lav 

12 Cyberangrep Lav 

 

 

 

11. Framstilling av risiko og sårbarhetsmatrisen – Natur og 

miljø 
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12. Framstilling av risiko og sårbarhetsmatrisen – Materielle 

verdier  
 

Etter en gjennomgang av analyseskjema ser risikomatrisen for materielle verdier slik ut. Denne 

konsekvensinndelingen er de direkte kostnadene som følge av hendelsen i form av økonomisk tap 

knyttet til skade på eiendom, håndtering og normalisering 

 

 

Konsekvenser for stabilitet 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

 E: 10-100 %  
1 gang per 10 år eller 
oftere 

10, 4     

 D: 2-10 %  
1 gang per 10-50 år 

 5, 8 12   

 C: 1-2 %  
1 gang per 50-100 år 

3, 6,   7, 9 1   

 B: 0,1-1 %  
1 gang per 100-1000 år 

 11 2   

A: <0,1 %  
Sjeldnere enn hvert 1000 
år  

     

 

 

Hendelse nr:  Hendelse: Risikoklasse: 

12 Cyberangrep Middels 

1 Strømbrudd Lav 

2 Flom Lav 

3 Skred/Ras Lav 

4 Pandemi/epidemi Lav 

5 Skogbrann Lav 

6 Stor trafikkulykke Lav 

7 Atomulykke Lav 

8 Brann i hotell/institusjon  Lav 

9 Eksplosjon Lav 

10 Ekstremvær Lav 

11 Tilsiktede hendelser Lav 
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13. Vurdering av hendelser  
 

1. Strømbrudd over lengre tid 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

2. Flom  

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

3. Skred/ras 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

4. Epidemi/pandemi 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

5. Skogbrann 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

6. Større trafikkulykke 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

7. Atomulykke 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

8. Brann i hotell/overnattingsbedrift 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 
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9. Eksplosjon 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

10. Ekstremvær 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

11. Tilsikta hendelser 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 

        

 

12. Cyberangrep 

 

Liv og helse Stabilitet Natur og miljø Materielle verdier 
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13.  Risikohåndtering – forslag til mål, strategier og tiltak i plan for 

oppfølging 
 

13.1.  Tiltak ROS-analysen har avdekka behov for 
Arbeidet med ROS-analysen har avdekket behov for nye tiltak, men viser også at kommunen gjør et 

godt arbeid generelt. Flere tiltak har blitt iverksatt etter forrige analyse, og vi kan se at kontinuerlig 

jobbing med beredskap styrker organisasjonen.  

 

13.2.  Identifisering av tiltak 
Analysen av hendelser fører til en tiltaksliste for hvert scenario.  

De enkelte analysene benytter scenarioer der tid, sted, årsak og utvikling til en viss grad er detaljert 

beskrevet. Det er viktig å poengtere at de forskjellige analysene representerer et av flere mulige 

verstefallscenario. Tiltakene som foreslås har derfor også relevans for andre hendelser som kan 

opptre hyppigere og ha mindre konsekvenser.  

Dette dokumentet går ikke videre inn på eksisterende tiltak. Dette er tiltak som er satt i verk og er på 

plass. ROS-analysen har avdekket behov for ytterligere tiltak på enkelte områder. Tiltakene er 

konsentrert om risiko- og sårbarhetsområder der kommunen har reell styring.  

Generelle tiltak:  

• Et fungerende evakuerings- og pårørendesenter (EPS) 

• Gjennomføring av beredskapsøvelser/kompetanseutvikling 

Hendingar Nye ønska tiltak Ansvar Tidsfrist 

1. Strømbrudd over 
lengre tid 

Nødstrøm på Bygdaheimen Eiendomsavdelingen 2025 

2. Flom i Hemsila Krikken vannverk flyttes ut av 
flomsonen 

Teknisk drift 2024 

3. Skred Varsomhetskurs i skolen for 
10. klasse 

Oppvekst Årlig 

4. Epidemi Gratis vaksinering for ansatte i 
kommunen 

Helse og omsorg Årlig 

5. Skogbrann  Varsling og informasjon 
 
Anskaffelse av 
skogbrannhenger i Hemsedal, 
samt mer 
skogbrannmannskap 

Beredskapskoordinator 
 
 
Kommunedirektør 

Løpende 

6. Større 
trafikkulykke 

Veiutbedring og 
trafikktryggleiksplan 

Ordførar 
Teknisk etat 

Årlig 

7. Atomulykke Rutiner for utdeling av Jod-
tabletter og god informasjon 

Kommuneoverlege og 
beredskapskoordinator 

2022 

8. Brann i hotell/ 
overnattingsbedrift 

Tettere samarbeid mellom 
næring, kommune og brann- 
og redning  

Brannvesenet 
Beredskapskoordinator 

Årlig 
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13.3. Hendelser utenfor kommunen sine grenser 
 

Flere hendelser utenfor kommunen sine grenser kan få mye å si for Hemsedal. Kommunen må i 

kommunal planlegging ta det til etterretning og vurdering i planer og tiltak.  

Kommunens geografiske plassering er heldig med tanke på flom f.eks. kommunen vil ikke få 

flomvann fra høyereliggende kommuner, heller ikke dambruddbølger.  

Atomulykke er en ulykke som sannsynlig, om den inntreffer, vil ha sitt utgangspunkt et annet sted 

enn i Hemsedal kommune. Hemsedal kommune har en egen atomberedskapsplan.  

Både en brann og epidemi kan spre seg fra et sted og til vår kommune. Uten de tiltaka som 

kommunen allerede har for disse hendelsene, er det ikke andre tiltak som bør prioriteres.  

Hemsedal kommune har et godt samarbeid med de andre kommunene i Hallingdal med tanke på 

beredskap. Dette gode samarbeidet vert viktig i alt beredskapsarbeid framover også.  

Samarbeidsorgan: 

Forkortelse: Forum: 

OF Ordførerforum 

KRU Kommunedirektør og Rådmannsutvalget 

KOLF Kommuneoverlegeforum 

TLF Teknisk lederforum 

OLF Oppvekstlederforum 

HOF Helse- og omsorgslederforum 
BKF Beredskapskoordinatorforum 

 

 

Strengere oppfølging av 
brannkrav 

9. Eksplosjon Tettere samarbeid mellom 
næring, kommune og brann- 
og redning  

Brannvesenet 
Teknisk etat 

Årlig 

10. Ekstremver Fortsatt fokus på vær og klima 
i planarbeid 

Planavdelingen Løpende 

11. Tilsikta hendingar Fysiske hindringer i veien på 
17. mai 
Trygt uteliv og politiråd 

Beredskapskoordinator 
Politi 

Årlig 

12. IKT sikkerheit Back-up av datasenter og 
skyløsinger  
Back-up på nett-tilgang på 
kritisk steder  
Implementering av 
overvåkingssystem. 

IKT Hallingdal  
Kommunedirektør 

2022 
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14. Høring – uttalelser fra samarbeidsorganer 
 

Før analysen ble sendt ut på høring, er planen lagt frem for kommunedirektørens ledergruppe av 

prosjektleder. Ledergruppen fikk i oppgave å gjennomgå analysen og komme med innspill fra hver 

etat. Frist for innspill ble satt til to uker. Legger til at alle kommunale etater, samt enkelte eksterne 

aktører har deltatt tidlig i prosessen med sin fagkunnskap. 

Analysen er sendt ut til: 

• Statsforvalter Oslo og Viken 

• Hallingdal brann- og redningstjeneste 

• Kommuneoverlege 

• Røde kors 

• Politiet 

• Vestre Viken/ambulansen 

• Hallingdal IKT 

• Sivilforsvaret 

• NVE 

• Kommunene i Hallingdal 

• Hemsedal energi AS 

• Mattilsynet 

• Statens vegvesen  

• Hemsedal turisttrafikklag (HTTL) 

 

Frist for høringsinnspill var satt til 9. mai 2022. Innen fristen var det kommet inn XX innspill. 

Innspillene kom fra: 

Innspillene er vurdert og implementert i analysen.  
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