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Arkivsaksnr.: 15/8408-14   Arkiv: PROS 10008  

 

Hov og Heradsbygda omsorgsprosjekter- Valg av løsninger og 

rammebetingelser  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.10.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hov omsorgsboliger:  

Hov omsorgsboliger planlegges for 18 omsorgsleiligheter med tilhørende fasiliteter, 

med en kostnadsramme på 85,5 MNOK. 

2. Norderhov – Heradsbygda omsorgssenter:  

Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 54 enheter med tilhørende fasiliteter, samt 

nytt dagsenter med kapasitet til 50 brukere. Det etableres ny base for hjemmepleien og 

nye lokaler for legekontor. Kostnadsrammen er 272 MNOK  

 

Sammendrag 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2016- 2019 er det avsatt 137 MNOK for 

nye omsorgsboliger ved Hov og nytt omsorgssenter på Heradsbygda. Det er gjennomført en 

mulighetsstudie for begge prosjektene. 

 

Tomten på Hov har behov for omregulering. Parallelt med mulighetsstudie ble det satt i gang 

en reguleringsprosess for omregulering til boligformål på Hov. Mulighetsstudiene tilfredsstiller 

krav fra Husbanken og viser at det er mulig å etablere inntil 18 boenheter med tilhørende 

fellesfunksjoner. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er mulighetsstudiens Alternativ B som 

er valgt. 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter viser at det er mulig å etablere 54 boenheter, 

samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. Studien 

inneholder en kalkyle for prosjekt. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er 

mulighetsstudiens alternativ A som er valgt. 

 

Med de kalkyler og arealer som ligger til grunn kan husbanken gi finansieringsstøtte, som er 

henholdsvis 55 % for dagsenter og 45% for omsorgsboliger. 
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Beskrivelse av saken 

I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det totalt avsatt 137 MNOK til disse prosjektene. 

Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 54 nye omsorgsboliger (leiligheter) med tilhørende 

personalrom, fellesfunksjoner og uteareal.  Etablering av nytt dagsenter med kapasitet til 50 

brukere. Omsorgssenteret planlegges også med ny base for hjemmepleien med fasiliteter som 

kontor, arbeidsrom, møterom, garderober og parkering samt nye lokaler for legekontor med 

tilhørende venterom. Omsorgssenteret er planlagt på tomten til gamle Norderhovhjemmet i 

Heradsbygda. 

For Hov omsorgsboliger skal det etableres 18 nye omsorgsboliger (leiligheter) med tilhørende 

personalrom, fellesfunksjoner og uteareal 

Følgende fremdrift er planlagt: 

Hov omsorgsboliger:  

Periode Aktivitet 

Høst 2016 oppstart brukerprosess, utarbeide 

rom- og funksjonsprogram. 

Vinter/ vår 2017 prosjektering 

Høst 2017 oppstart bygging 

Høst 2019  ferdigstillelse 

 

Heradsbygda omsorgssenter:  

Periode Aktivitet 

Høst 2016 oppstart brukerprosess, utarbeide 

rom- og funksjonsprogram. 

Vinter/ vår 2017 rivning gammelt bygg 

Vår/ sommer 2017 konkurranse og kontrahering av 

entreprenør 

Høst 2017 oppstart bygging 

Sommer/ høst 2019 ferdigstillelse 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området for Hov omsorgsboliger er regulert til NLF- område og omfattes av to gjeldende 

reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-01 «område ved Hov gård».  

Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål er under utarbeidelse og forventes ferdig 

behandlet i løpet av desember 2016.  

Heradsbygda omsorgssenter omfattes av reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69. Området er regulert 

til formålet og det er ikke behov for planendring. 
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Økonomiske forhold 

I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det avsatt en ramme på 137 MNOK til disse 

prosjektene.  Rammen er ikke fordelt mellom prosjektene. 

Mulighetsstudiene for Heradsbygda og Hov omsorgssenter viser en kalkyle på henholdsvis 260 

MNOK og 78 MNOK. 

Begge prosjektene er berettiget støtte fra Husbanken og husbanken har gitt tilslutning til de 

mulighetsskissene som foreligger. 

For Hov omsorgsboliger vil det også påløpe kostnader forbundet med infrastrukturtiltak. Disse 

tiltakene vil fremkomme i den pågående reguleringsplanen og rekkefølgebestemmelsene til 

denne. Omfang og kostnader er derfor ikke klar. 

 

Refusjon og husleie Hov: 

Kostnader bygg/anlegg       kr    78 000 000 

Gjennomføring av mulighetsstudie/forprosjekt og reguleringsprosess kr.     1 000 000 

Etablering av infrastruktur, fortau, gangveier etc.    kr.     4 000 000 

Prisregulering i perioden mulighetsstudie – 2017    kr.     2 500 000 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for før refusjoner)  kr.   85 500 000 

Kostnadsestimatet er beregnet inkl. moms, og da kommunen vil få momsrefusjon for 

byggeprosjekter rettet mot dette formålet, vil denne utgjøre kr. 17 100 000,-. Kommunen må 

allikevel budsjettmessig fullfinansiere prosjektet.  

Husbanken dekker ved investeringstilskudd inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til 

kr. 3 060 000,-, noe som gir et maksimalt investeringstilskudd på kr. 1 377 000,-/boenhet. 

Dette vil gi et samlet investeringstilskudd på kr. 24 786 000,-. Netto investeringskostnad for 

kommunen vil da bli kr. 43 614 000,-. 

De planlagte leiligheter er på 40 m2 med tillegg av 10 m2 fellesareal og 5 m2 bodplass, til 

sammen 55 m2. 

Dersom kommunen lånefinansierer dette beløpet over 30 år til en snitt rente på 5%, vil dette 

koste kommunen kr. 2 830 000,-/år. Med disse rentebetingelser tar kommunen høyde for 

maksimale kostnader i låneperioden.  

Kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie», som for Hønefossområdet for en to-roms 

leilighet (god standard/ny) vil utgjøre kr. 157,-/m2/mnd. Dette vil gi en husleie på kr. 8 635,-

/mnd./bolig. Da det er satt «et øvre tak» når det gjelder «gjengs leie» på kr. 8 000,-/mnd., vil 

den samlede husleieinnbetaling bli på kr. 1 628 000,-/år.  

Med dagens rentenivå vil kostnadene for kommunen bli minimale (2% rente). Da deler av 

husleien også omfatter renovasjon o.l. kan man ikke uten videre benytte hele husleieinntekten 

til å håndtere kapitalkostnadene for et eventuelt låneopptak. 
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Refusjon og husleie Heradsbygda omsorgssenter: 

Kostnader bygg/anlegg       kr. 246 000 000 

Sanering av gammelt bygg/klargjøring av tomt    kr.   14 000 000 

Prisregulering i perioden mulighetsstudie – 2017    kr.     8 000 000 

Forbruk avsetning 2016       kr.     4 000 000 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for før refusjoner)  kr. 272 000 000 

Kostnadsestimatet er beregnet inkl. moms, og da kommunen vil få momsrefusjon for 

byggeprosjekter rettet mot dette formålet, vil denne utgjøre kr. 54 500 000,-. Kommunen må 

allikevel budsjettmessig fullfinansiere prosjektet.  

Husbanken dekker videre inntil 45% av anleggskostnader til omsorgsboligene, begrenset 

oppad til kr. 3 060 000,-, noe som gir et maksimalt investeringstilskudd på kr. 1 377 000,-

/boenhet. Samlet investeringstilskudd i forhold til omsorgsboligene vil da ligge på                 kr. 

74 500 000,-. 

Husbanken dekker også 55% av investeringskostnadene til dagsenteret, noe som anslagsvis vil 

utgjøre kr. 8 000 000,-.  

Dette vil gi et samlet refusjonsbeløp på kr. 137 000 000,-. Netto investeringskostnad for 

kommunen vil da bli kr. 135 000 000,-. 

Dersom kommunen lånefinansierer dette beløpet over 30 år til en snitt rente på 5%, vil dette 

koste kommunen kr. 8 782 000,-/år. Kommunen låner i dag penger til 2 %, men rådmannen 

velger på grunn av den lange låneperioden å kalkulere med 5 %.  

Kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie», som for Hønefossområdet for en et-roms 

leilighet (god standard/ny) vil utgjøre kr. 190,-/m2/mnd. Dette vil for de nye omsorgsboligene i 

Heradsbygda gi en husleie på kr. 7 900,-/mnd. I tillegg kommer husleie fra legen (kontor å 

venterom) som kan stipuleres til kr. 12 000,-/mnd. (144 000,-/år). Den samlede 

husleieinnbetaling bli på kr. 5 263 200,-/år. Da deler av husleien også omfatter renovasjon o.l. 

kan man ikke uten videre benytte hele husleieinntekten til å håndtere kapitalkostnadene for et 

eventuelt låneopptak. 

 

Rådmannens vurdering 

Tomten på Hov hvor det planlegges nye omsorgsboliger er godt egnet til formålet. 

Rådmannen mener at det det vil gi boliger med høy bo- kvalitet og fine utearealer på en sentral 

beliggenhet med god standard og kvalitet. Nærheten til «Hov Gård» og andre eksisterende 

botilbud muliggjør også en kostnadseffektiv drift og store nok fagmiljø. 

Husbanken har i avklaringsmøter med rådmannen gitt klare signaler for støtte til bygging av 

inntil 18 enheter på Hov og inntil 54 enheter på Heradsbygda. Dette vil medføre en meget god 

utnyttelse av tomtene til de aktuelle formålene og bidra til å holde kostnaden pr. enhet nede.   

Tomten som Heradsbygda omsorgssenter er på, har i mange år vært benyttet til 

helseinstitusjon. Norderhovhjemmet har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for 

hjemmepleien. Tomten er regulert til formålet, har en unik beliggenhet og er svært godt egnet 

til et omsorgssenter.  

Rådmannen mener at senteret som er utredet i mulighetsstudien alternativ A, gir en svært god 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Det at flere funksjoner kan 
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samles i ett senter gir gode effekter av sambruk og rasjonell drift. I nærområdet ligger også 

eksisterende eldreboliger som vil kunne nyte godt av funksjonene i et nytt omsorgssenter. 

Dette vil gi potensielt gode muligheter for mer rasjonell drift.  

Det er allikevel muligheter for å utvide dette konseptet med 14 omsorgsboliger m/fellesareal 

ved å tilføre deler av bygningen en 3. etasje. Dette kan gjøres nå, eller senere.  Dette vil 

avstedkomme driftsmessige kostnadsøkninger, ikke minst i forhold til behovet for nattevakter, 

og rådmannen vil ikke anbefale at slikt alternativ utredes videre på nåværende tidspunkt. 

Rådmannens anbefaler at det igangsettes videre planlegging og prosjektering av nytt 

omsorgssenter i Heradsbygda og at avsetningen på kr 260 MNOK innarbeides i 

handlingsprogrammet.  For Hov omsorgsboliger vil rådmannen anbefale at det igangsettes 

videre planlegging og prosjektering for inntil 18 boenheter med en avsetning på kr 83 MNOK. 

Avsetningen innarbeides i handlingsprogrammet. 

 

Vedlegg 

1. Hov Øst revidert alternativ B versjon 1.0.pdf (Rapport fra mulighetsstudie Hov 

omsorgsboliger med tilhørende kostnadskalkyle). 

2. Rapport fra mulighetsstudie Heradsbygda omsorgssenter med tilhørende 

kostnadskalkyle. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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Arkivsaksnr.: 16/5101-1   Arkiv: X26  

 

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET 

BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.10.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Gjeldende plan er basert på forskrift om kommunal beredskapsplikt av 7.10.2011. Flere 

hendelser, endringer i samfunnet (spesielt på klimasiden) samt gjennomgått øvelse har gjort en 

revisjon nødvendig, både redaksjonelt og innholdsmessig. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommunes ROS-analyse1 og overordnet beredskapsplan er nå oppdatert, og skal i 

henhold til forskriften vedtas av kommunestyret. I henhold til forskriftens veileder for 

oppbygging og oppdatering av planen presenteres denne nå som ett dokument; «RISIKO, 

SÅRBARHET og BEREDSKAP i Ringerike kommune». 

ROS-analysen framgår av dokumentets pkt. 2, og beredskapsplanen som dokumentets pkt. 4. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vedlagt følger revidert Ros-analyse og Beredskapsplan for politisk godkjenning. Planen har 

gjennomgått er redaksjonell revisjon, samt en del endringer som følge av: 

 Endret trusselvurdering i forhold til klimaendringer 

 Endret trusselbilde i verden (som også influerer på planlegging i Norge) i forhold til 

mulig terrorhandlinger 

 Ukontrollerbar flyktningetilstrømning 

Øvelse og hendelser (erfaringsgrunnlag) har også ført til justeringer/tillegg når det gjelder: 

                                                

1 Risiko Og Sårbarhets-analyse 
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 sambandsmuligheter og tiltak i forhold til varig bortfall av strøm 

 revisjon av beredskapslister 

Rådmannen mener at den plan som her presenteres vil gi ledelsen i Ringerike kommune 

nødvendig støtte for å håndtere de kriser og uønskede hendelser vi dag kan ha oversikt over. 

Planen er i liten grad personavhengig, og vil på en instruktiv og grei måte også kunne sette 

personell i stand til å håndtere slike hendelser dersom man er ny i funksjon eller i 

organisasjonen. 

Planen vil, når den er godkjent, være tilgjengelig for alle på kommunens nettside, og bli 

løpende revidert, slik at kommunen alltid vil ha et oppdatert planverk dersom uønskede 

hendelser eller krise oppstår. 

Planverket vil være gjenstand for tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling i november 

2016. 

 

Vedlegg 

 Revidert plandokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme seniorrådgiver/beredskapsansvarlig tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 15/8408-14   Arkiv: PROS 10008  

 

Hov og Heradsbygda omsorgsprosjekter - Valg av løsninger og 

rammebetingelser  

  

Forslag til vedtak: 

1. Hov omsorgsboliger:  

Hov omsorgsboliger planlegges for 18 omsorgsleiligheter med tilhørende fasiliteter, 

med en kostnadsramme på 85,5 MNOK. 

2. Norderhov – Heradsbygda omsorgssenter:  

Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 54 enheter med tilhørende fasiliteter, samt 

nytt dagsenter med kapasitet til 50 brukere. Det etableres ny base for hjemmepleien 

og nye lokaler for legekontor. Kostnadsrammen er 272 MNOK  

Sammendrag 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2016- 2019 er det avsatt 137 MNOK for 

nye omsorgsboliger ved Hov og nytt omsorgssenter på Heradsbygda. Det er gjennomført en 

mulighetsstudie for begge prosjektene. 

 

Tomten på Hov har behov for omregulering. Parallelt med mulighetsstudie ble det satt i gang 

en reguleringsprosess for omregulering til boligformål på Hov. Mulighetsstudiene 

tilfredsstiller krav fra Husbanken og viser at det er mulig å etablere inntil 18 boenheter med 

tilhørende fellesfunksjoner. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er mulighetsstudiens 

Alternativ B som er valgt. 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter viser at det er mulig å etablere 54 

boenheter, samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. 

Studien inneholder en kalkyle for prosjekt. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er 

mulighetsstudiens alternativ A som er valgt. 

 

Med de kalkyler og arealer som ligger til grunn kan husbanken gi finansieringsstøtte, som er 

henholdsvis 55 % for dagsenter og 45% for omsorgsboliger. 



 

Beskrivelse av saken 

I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det totalt avsatt 137 MNOK til disse prosjektene. 

Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 54 nye omsorgsboliger (leiligheter) med 

tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal.  Etablering av nytt dagsenter med 

kapasitet til 50 brukere. Omsorgssenteret planlegges også med ny base for hjemmepleien med 

fasiliteter som kontor, arbeidsrom, møterom, garderober og parkering samt nye lokaler for 

legekontor med tilhørende venterom. Omsorgssenteret er planlagt på tomten til gamle 

Norderhovhjemmet i Heradsbygda. 

For Hov omsorgsboliger skal det etableres 18 nye omsorgsboliger (leiligheter) med tilhørende 

personalrom, fellesfunksjoner og uteareal 

Følgende fremdrift er planlagt: 

Hov omsorgsboliger:  

Periode Aktivitet 

Høst 2016 oppstart brukerprosess, utarbeide 

rom- og funksjonsprogram. 

Vinter/ vår 2017 prosjektering 

Høst 2017 oppstart bygging 

Høst 2019  ferdigstillelse 

 

Heradsbygda omsorgssenter:  

Periode Aktivitet 

Høst 2016 oppstart brukerprosess, utarbeide 

rom- og funksjonsprogram. 

Vinter/ vår 2017 rivning gammelt bygg 

Vår/ sommer 2017 konkurranse og kontrahering av 

entreprenør 

Høst 2017 oppstart bygging 

Sommer/ høst 2019 ferdigstillelse 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området for Hov omsorgsboliger er regulert til NLF- område og omfattes av to gjeldende 

reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-01 «område ved Hov gård».  

Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål er under utarbeidelse og forventes ferdig 

behandlet i løpet av desember 2016.  

Heradsbygda omsorgssenter omfattes av reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69. Området er 

regulert til formålet og det er ikke behov for planendring. 

 

Økonomiske forhold 



I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det avsatt en ramme på 137 MNOK til disse 

prosjektene.  Rammen er ikke fordelt mellom prosjektene. 

Mulighetsstudiene for Heradsbygda og Hov omsorgssenter viser en kalkyle på henholdsvis 

260 MNOK og 78 MNOK. 

Begge prosjektene er berettiget støtte fra Husbanken og husbanken har gitt tilslutning til de 

mulighetsskissene som foreligger. 

For Hov omsorgsboliger vil det også påløpe kostnader forbundet med infrastrukturtiltak. 

Disse tiltakene vil fremkomme i den pågående reguleringsplanen og rekkefølgebestemmelsene 

til denne. Omfang og kostnader er derfor ikke klar. 

 

Refusjon og husleie Hov: 

Kostnader bygg/anlegg       kr    78 000 000 

Gjennomføring av mulighetsstudie/forprosjekt og reguleringsprosess kr.     1 000 000 

Etablering av infrastruktur, fortau, gangveier etc.    kr.     4 000 000 

Prisregulering i perioden mulighetsstudie – 2017    kr.     2 500 000 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for før refusjoner)  kr.   85 500 000 

Kostnadsestimatet er beregnet inkl. moms, og da kommunen vil få momsrefusjon for 

byggeprosjekter rettet mot dette formålet, vil denne utgjøre kr. 17 100 000,-. Kommunen må 

allikevel budsjettmessig fullfinansiere prosjektet.  

Husbanken dekker ved investeringstilskudd inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad 

til kr. 3 060 000,-, noe som gir et maksimalt investeringstilskudd på kr. 1 377 000,-/boenhet. 

Dette vil gi et samlet investeringstilskudd på kr. 24 786 000,-. Netto investeringskostnad for 

kommunen vil da bli kr. 43 614 000,-. 

De planlagte leiligheter er på 40 m2 med tillegg av 10 m2 fellesareal og 5 m2 bodplass, til 

sammen 55 m2. 

Dersom kommunen lånefinansierer dette beløpet over 30 år til en snitt rente på 5%, vil dette 

koste kommunen kr. 2 830 000,-/år. Med disse rentebetingelser tar kommunen høyde for 

maksimale kostnader i låneperioden.  

Kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie», som for Hønefossområdet for en to-

roms leilighet (god standard/ny) vil utgjøre kr. 157,-/m2/mnd. Dette vil gi en husleie på kr. 8 

635,-/mnd./bolig. Da det er satt «et øvre tak» når det gjelder «gjengs leie» på kr. 8 000,-

/mnd., vil den samlede husleieinnbetaling bli på kr. 1 628 000,-/år.  

Med dagens rentenivå vil kostnadene for kommunen bli minimale (2% rente). Da deler av 

husleien også omfatter renovasjon o.l. kan man ikke uten videre benytte hele husleieinntekten 

til å håndtere kapitalkostnadene for et eventuelt låneopptak. 

 

Refusjon og husleie Heradsbygda omsorgssenter: 

Kostnader bygg/anlegg       kr. 246 000 000 

Sanering av gammelt bygg/klargjøring av tomt    kr.   14 000 000 

Prisregulering i perioden mulighetsstudie – 2017    kr.     8 000 000 

Forbruk avsetning 2016       kr.     4 000 000 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for før refusjoner)  kr. 272 000 000 



Kostnadsestimatet er beregnet inkl. moms, og da kommunen vil få momsrefusjon for 

byggeprosjekter rettet mot dette formålet, vil denne utgjøre kr. 54 500 000,-. Kommunen må 

allikevel budsjettmessig fullfinansiere prosjektet.  

Husbanken dekker videre inntil 45% av anleggskostnader til omsorgsboligene, begrenset 

oppad til kr. 3 060 000,-, noe som gir et maksimalt investeringstilskudd på kr. 1 377 000,-

/boenhet. Samlet investeringstilskudd i forhold til omsorgsboligene vil da ligge på                 

kr. 74 500 000,-. 

Husbanken dekker også 55% av investeringskostnadene til dagsenteret, noe som anslagsvis 

vil utgjøre kr. 8 000 000,-.  

Dette vil gi et samlet refusjonsbeløp på kr. 137 000 000,-. Netto investeringskostnad for 

kommunen vil da bli kr. 135 000 000,-. 

Dersom kommunen lånefinansierer dette beløpet over 30 år til en snitt rente på 5%, vil dette 

koste kommunen kr. 8 782 000,-/år. Kommunen låner i dag penger til 2 %, men rådmannen 

velger på grunn av den lange låneperioden å kalkulere med 5 %.  

Kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie», som for Hønefossområdet for en et-

roms leilighet (god standard/ny) vil utgjøre kr. 190,-/m2/mnd. Dette vil for de nye 

omsorgsboligene i Heradsbygda gi en husleie på kr. 7 900,-/mnd. I tillegg kommer husleie fra 

legen (kontor å venterom) som kan stipuleres til kr. 12 000,-/mnd. (144 000,-/år). Den 

samlede husleieinnbetaling bli på kr. 5 263 200,-/år. Da deler av husleien også omfatter 

renovasjon o.l. kan man ikke uten videre benytte hele husleieinntekten til å håndtere 

kapitalkostnadene for et eventuelt låneopptak. 

 

Rådmannens vurdering 

Tomten på Hov hvor det planlegges nye omsorgsboliger er godt egnet til formålet. 

Rådmannen mener at det det vil gi boliger med høy bo- kvalitet og fine utearealer på en 

sentral beliggenhet med god standard og kvalitet. Nærheten til «Hov Gård» og andre 

eksisterende botilbud muliggjør også en kostnadseffektiv drift og store nok fagmiljø. 

Husbanken har i avklaringsmøter med rådmannen gitt klare signaler for støtte til bygging av 

inntil 18 enheter på Hov og inntil 54 enheter på Heradsbygda. Dette vil medføre en meget 

god utnyttelse av tomtene til de aktuelle formålene og bidra til å holde kostnaden pr. enhet 

nede.   

Tomten som Heradsbygda omsorgssenter er på, har i mange år vært benyttet til 

helseinstitusjon. Norderhovhjemmet har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for 

hjemmepleien. Tomten er regulert til formålet, har en unik beliggenhet og er svært godt egnet 

til et omsorgssenter.  

Rådmannen mener at senteret som er utredet i mulighetsstudien alternativ A, gir en svært god 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Det at flere funksjoner kan 

samles i ett senter gir gode effekter av sambruk og rasjonell drift. I nærområdet ligger også 

eksisterende eldreboliger som vil kunne nyte godt av funksjonene i et nytt omsorgssenter. 

Dette vil gi potensielt gode muligheter for mer rasjonell drift.  

Det er allikevel muligheter for å utvide dette konseptet med 14 omsorgsboliger m/fellesareal 

ved å tilføre deler av bygningen en 3. etasje. Dette kan gjøres nå, eller senere.  Dette vil 

avstedkomme driftsmessige kostnadsøkninger, ikke minst i forhold til behovet for 



nattevakter, og rådmannen vil ikke anbefale at slikt alternativ utredes videre på nåværende 

tidspunkt. 

Rådmannens anbefaler at det igangsettes videre planlegging og prosjektering av nytt 

omsorgssenter i Heradsbygda og at avsetningen på kr 260 MNOK innarbeides i 

handlingsprogrammet.  For Hov omsorgsboliger vil rådmannen anbefale at det igangsettes 

videre planlegging og prosjektering for inntil 18 boenheter med en avsetning på kr 83 

MNOK. Avsetningen innarbeides i handlingsprogrammet. 

 

Vedlegg 

1. Hov Øst revidert alternativ B versjon 1.0.pdf (Rapport fra mulighetsstudie Hov 

omsorgsboliger med tilhørende kostnadskalkyle). 

2. Rapport fra mulighetsstudie Heradsbygda omsorgssenter med tilhørende 

kostnadskalkyle. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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Mulighetsstudiets format

Et mulighetsstudiet er både en metode og et produkt.
Som metode setter studiet i gang viktige prosesser som øker bevissthet,
skaper synspunkter og diskusjoner, oppklarer behov, avklarer prioritering -
er og gir hjelp til realitetsvurderinger, ønsker og behov.
Som produkt skal mulighetsstudiet gi pekepinn på fornuftige prinsipper
for løsninger, samt påvise tomtens kapasitet og muligheter. Prinsippene
vil på dette stadiet ikke kunne konkludere med en ferdig løsning eller et
arkitektonisk uttrykk, men først og fremst gi pekepinn på god funksjon -
alitet, logistikk og volumoppbygging på prinsipielt nivå. Planløsningene i
mulighetsstudiet kan derfor ikke forstås som komplette, men de skal gi en
pekepinn på god organisering, der det er like viktig at planstrukturen har
en anvendelighet under prosessen og utviklingen videre i prosjektet.
Mulighetsstudiet skal gi kommunen et mulighetsperspektiv på sin byg -
geoppgave. Det skal gi grunnlag for å se og for å ta beslutninger, ikke
nødvendigvis om en konkludert løsning, men i alle fall som styringsverk -
tøy for de neste stegene i prosessen. Målet for et mulighetsstudie er slik
å kunne bidra til å skape et gjennomtenkt og godt forankret prosjekt for
kommunen.

Tomtens rammer og karakter

Et viktig moment er å de nere tomtens rammer og avgrensninger.
Gjeldende reguleringsbestemmelser de nerer plantekniske rammer; først
og fremst vedrørende utnyttelse, byggegrenser, høydebegrensninger, samt
formål. Dersom tomten skal omreguleres må det gjøres en vurdering av
hva som er relevante eller mulige rammer for en ny plan.
Tomtens/områdets fysiske forutsetninger og rammer må registreres;
omkringliggende bebyggelses typologi og størrelser, tomtens størrelser,
terrengsnitt, vegetasjon, solretning, eventuell vindproblematikk, støy,
eventuelle potensielle kon iktområder med nabo- eller andres interesser ,
avkjørselsmuligheter, og også eventuell geoteknisk problematikk.
Like viktig er det å kunne «fange» tomtens/stedets karakter, selv om dette
selvsagt er mer subjektive registreringer. Disse blir gjerne mer syntese -
preget, der samlet innsikt utkrystalliser seg i en prioritert rekkefølge; der
noen trekk er de dominerende, for eksempel ved landskapet; landskaps -
drag, vegetasjon og solretning, eller mer arkitektonisk; bebyggelsesstruk -
tur og arkitektonisk uttrykk i nabobebyggelse. Tomten/stedets samlet
karakter kan ofte gi pekepinn for en konseptuell tilnærming til mulig

løsning, som igjen kan skape en god «ryggrad» for bearbeidelse av mer
funksjonelle og praktiske sider ved oppgaven.

Programmets omfang

Oppgavens program må avklares og ordnes der hovedinndelinger
tydeliggjøres, med sine respektive underdelinger. Denne metoden sikrer
en oversiktlig planstruktur og gir et robust, konseptuelt grep med god
anvendelighet gjennom videre prosesser. På et mulighetsstudie-nivå er
det derfor viktig å sikre at hovedinndelingene er på plass, mens en rekke
underposter må kunne utvikles og justeres underveis innenfor samme
hovedgrep. Dette betyr også at planløsningen i mulighetsstudiet bør
betraktes som en «åpen struktur», der ikke nødvendigvis alle rom er fylt
opp komplett med funksjoner.
Et grunnleggende grep ved ordningen av et program er å skille mellom
betjenende og betjente soner, selv om det særlig i de aktuelle program -
mene her er mange tette og overlappende forbindelser mellom betjening
og brukere. Et annet grunnleggende grep er å ordne mellom de deler av
programmet som betjener et samlet anlegg og de deler av programmet
som er mer nmasket koblet til de ulike sonene i anlegget
Grunnleggende for programmeringen er også å kartlegge nødvendige
forbindelser mellom de ulike programdelene; hva som må ligge tett
sammen og hva som må forbindes, men som kan ha lengre, dog gode,
forbindelser.

Størrelser

Byggeoppgavens størrelser vil alltid bli satt under stort press gjennom
hele prosessen frem til og med skisseprosjektfasen, grunnet selvsagt
kostnadsutfordringer og ofte også tomtens begrensinger. Det er derfor
viktig at et mulighetsstudie baseres på en kritisk gjennomgang av stør -
relser med hensyn på realisme. Det kan være en fordel i vurderinger av
arealer å sortere mellom minstemål og eventuell muligheter for utvidelse
av program eller økning av størrelser pr programpost.
I aktuelle tilfeller her er Husbankens retningslinjer for støtte viktig
parameter for fastsettelse av størrelser, så vel som type programposter.
Kommunens vurdering av behov i tidsperspektiv, med eventuelt ønske
om stipulering av byggetrinn vil også være viktig parameter. Samtidig
kan det være klokt å bygge noe romslig selv i et eventuelt første bygget -
rinn, fordi disse ekstra arealene er økonomisk hensiktsmessig å ta med,
f.eks. kjellerarealer, der man på sikt vil se behov for disse.

Oganisering, funksjonalitet

Et av målene med et mulighetsstudie er å få testet aktuelle romprogram
inn i den aktuelle tomt, der funksjoner forsøkes løst konkret på et grovt
nivå. Her skal programmet løses på en funksjonell måte, med riktige
romstørrelser og gode romformer. Funksjonaliteten knytter seg særlig
til hvordan rommene er organisert i forhold til hverandre, med hvilke
forbindelser og med hvor lange avstander. Også forhold mellom funks -
joner og adkomster, samt forhold til riktig plasserte uterom er svært viktig
å håndtere på et mulighetsstudie-nivå.

Volumer

En sentral del av mulighetsstudiet er å undersøke hvordan et løsning -
sprinsipp oppleves som volum. I første omgang bør man ha fokus først
og fremst på volumets størrelser; utstrekninger og høyder, men det er
også relevant å gjøre noen enkle undersøkelser på volumets form; tak -
form, prinsipiell vindusstruktur, overbygg for eksempel ved adkomster,
terrasse-/balkongplasseringer etc. Samtidig er det viktig å understreke at
det samme volumprinsippet kan ha mange varianter på formsvar, der mer
veloverveiete løsninger undersøkes ved skisseprosjektfase.

Relasjon til omgivelsene

En viktig moment i mulighetsstudiet er å vurdere det nye tiltakets inn -
gripen i omgivelsene. Studiet må kunne redegjøre for forhold mellom nye
og eksisterende volumer og størrelser, typologier og karakter, parkering,
adkomst og tra kkforhold, relasjoner mellom ny utvendig bruk og uteop -
pholdsarealer på naboeiendommene. Samlet bør det være en intensjon
om å løse den nye oppgaven med minst mulig kon ikter mellom eksister -
ende omgivelser og det nye tiltaket, der det søkes smarte løsninger som
kan innfri behov uten å måtte fremprovosere problemer. Like fullt er det
klart at ny bebyggelse, og særlig ved ny type program/formål, som griper
inn i en homogen og godt etablert kontekst vil det o e i en overgangsfase
være frustrasjon i nabolaget. En god prosess og et tiltak med godt grep og
gode arkitektoniske løsninger vil kunne bidra positivt inn her.

Innledning
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Relasjon til planprosess

Et mulighetsstudie betjener to formål. Det skal det legge grunnlag for
videre prosjektering og gjennomføring av et konkret prosjekt og det skal
være et styringsverktøy i planprosessen der omregulering er aktuelt.
Relevante forhold knyttet til planprosessen kan skilles i to grupper; de
stedsavhengige og de stedsuavhengige. Eksempel på stedsavhengig er
måter å utnytte en tomt på, mens stedsuavhengige forhold kan være for
eksempel en mer overordnet problematikk knyttet til program og bruker -
gruppe. For begge grupper kan noen forhold være udiskutable mens
andre er diskutable.

Kalkyle

På et mulighetsstudie-nivå vil en kalkyle kun gi en grov pekepinn på kost -
nader. Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/
standarder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et skisseprosjekt
foreligger. Rivekostnader er ikke medtatt. Norsk Prisbok har blitt lagt til
grunn for kalkyler. Standard er middelshøy kvalitet med basis i passivhus
standard for boliger NS 3700

Holdning til oppgaven

Mulighetsstudiet skal være et konkret verktøy i prosessen for utvikling
av gode og relevante løsninger. Tross den konkrete tilnærmingsmåten
gir studiet først og fremst forslag til prinsipper. Like fullt mener vi at
besvarelsen skal kunne gi forslag til retninger for romlige og funksjonelle
kvaliteter som i bunn og grunn handler om å gi solide arkitektoniske råd.
Innenfor en viss størrelse og et visst antall kvadratmeter er det mulig, i
verste fall, å organisere seg inn i grunnleggende problematiske løsninger,
eller i beste fall, å etablere en vei mot en vellykket løsning det skapes en -
tusiasme for, alt innenfor samme kostnad. Slikt sett er denne fasen svært
viktig for kommunen.

Andre fag

På mulighetsstudie-nivå er det ikke medtatt byggetekniske fag, heller ikke
brannteknisk prosjektering eller akustikk-prosjektering. Studiet fanger
slik ikke opp løsninger for dette, slik at føringer/sjakter og tekniske rom i
det leverte materialet ikke vises.
Normalt sett pleier man ta inn noen relevante fag på skisseprosjektnivå,
og da kun med hensyn på grunnleggende og prinsipielle løsninger. Først
på forprosjektnivå er det naturlig å sette inn bred og full tverrfaglig pros -
jektering.
I dette mulighetsstudiet har vi likevel valgt å ta med noe landskapsbe -
traktning, for felles vurdering av tomtens muligheter på dette nivået,
samt at vi har gjort en viss vurdering på plannivå, med hensyn på at
mulighetsstudiet skal være et relevant bakgrunnsmateriale for en om -
regulerings-prosess på to av tomtene, på Hov. Vi har også, som en ekstra
bestilling fra kommunen, foretatt en teoretisk støyanalyse/-vurdering for
de samme to tomtene.
Kommunen har foretatt en enkel geoteknisk vurdering av tomtene på
Hov.
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Tomtens rammer og karakter

Tomtens yttergrense er ikke de nert; den inngår i et større areal under
gnr/bnr 87/1. En naturlig deling vil kunne være grenser mot tilkomst -
vei, nabotomt i vest, vei til pumpestasjonen, overgang mellom fallende
terreng og jordet nord for dette, og grense mot barnehagen, der denne for -
lenges ned til jordets grense. Dette vil gi en tomt på ca 10.000 m2, men
der store deler av arealet er i skrått terreng, til dels svært skrått terreng.
Tomtens form gir en markant tredeling; et svært bratt parti, et middels
bratt parti og en øvre del som er noe atere der denne har sin egen rek -
tangulære geometri. Kun den øvre delen er hensiktsmessig å benytte for
aktuelle formål, grunnet høydeforhold til adkomstvei i sør.

Et senere premiss for denne revisjonen av alternativ B prosjektet har vært
at det fra eiendommen skal avsettes 500m2 areal langs barnehagen til
utvidet uteareal for denne. Dette arealet er nå lagt i et belte, ca. 11x45m
langs eiendommens østre side. Dette arealet er delvis allerede utleid til
barnehagen.

Avkjørsel anses best ved laveste punkt langs adkomstvei, i sørvestre
hjørne.

Det har av kommunen vært foretatt en enkel geoteknisk vurdering, der
det antas ikke å være kvikkleire i området og at det slik sett ikke er spesi -
elle problematiske forhold som må tas hensyn til ved fundamentering av
ny bebyggelse. Like fullt har tomten et så pass bratt parti mot nord at det
i øvre knekkpunkt for dette partiet ikke bør bebygges nærmere enn 8 me -
ter, som et grovt holdepunkt for mulighetsstudiet.Det er ikke ved øyesyn
registrert verdifull vegetasjon på tomten, men den tette småskogen i den
bratteste partiet har nok en stabiliserende funksjon for øverste jordlag.

Tomten må ses i sammenheng med en rekke omsorgsbygg videre mot
øst, i forlengelse av barnehagen, og også med omsorgsboligene rett vest.
Mot sør er det lavere enebolig/rekkehus-bebyggelse. Tomten har ne
solforhold, også sent på dagen. Det er fritt utsyn mot vest, særlig når man
kommer litt opp over bakkenivå. Det må påregnes noe støyproblematikk
fra E16 nord/nord-vest. Uteoppholdsareal som ikke skjermes fra denne
ved hjelp av bygningsvolumer, må påregnes å få støydemping i form av
støyskjerm. Beboerrom som orienteres mot nord vil også måtte ha støyre -
duserende tiltak.

Hov Øst Omsorgsboliger,
alternativ A og B

Programmets omfang

Programmet består av 18 boenheter, der beboerne skal ha dette som en
varig bolig. Boenhetene er beregnet organisert i 2 grupper på 7 boen -
heter, samt en mer separert skjermet del med 4 boenheter. Til hver
gruppe skal det være fellesarealer. Det er også fellesarealer for hele
anlegget, med felles inngang, hovedadministrasjon, ansattes garderober,
møterom, aktivitetsrom, lager og varemottak.

Det kan etableres 6-8 parkeringsplasser på adkomsttunet like ved hoved -
inngang til bygget, på nedre plan, 1. etasje. Ytterligere parkeringsplasser
kan evt. etableres på nedre del av eiendommen, i nordvest. I så fall blir
kjørbar tilkomst til denne via stikkvei som i dag går ned til
pumpestasjon. Denne veiens må vurderes med tanke på kapasitet, nabo -
forhold, vektbegrensinger etc. Tilkomst til byggene fra evt. parkering her
blir via ny gangvei direkte til anlegget, som vist i situasjonsplan.

Størrelser

For boenhetene er det i utgangspunktet programmert inn en størrelse
på 40 m2. Dette har det vært noe ulike vurderinger rundt, der det er
en målsetning at hver enhet kan ha eget soverom om ønskelig. Ved en
soveromløsning der det er to skyvedører inn til rommet; en på hver side
av sengen, er det mulig å minimere soverommets størrelse, slik at stuen
får en tilfredsstillende brukbarhet. Hvis man på et senere planleggings -
tidspunkt ønsker å bygge større enheter, kan disse utvides noe i dybden
slik at arealet kan økes med 6-8 m2. Eventuelt må boenhetenes modul -
bredde økes, men da mest sannsynlig med det utfall at antall enheter må
reduseres noe.

Det er beregnet 5 m2 sportsbod til hver enhet (i kjeller), og ca. 10 m2
fellesareal pr boligenhet innad i bogruppen. I tillegg kommer arealer
for administrasjon og drift, øvrige støttefunksjoner, samt arealer utover
nettoarealene.

Organisering, funksjoner

På grunn av det fallende terrenget er det naturlig å legge felles inngang
og de ulike fellesarealene for hele anlegget i en 1. etasje/sokkeletasje, i
forbindelse med kjøreadkomst, samtidig som dette gir optimal utnyttelse
av øvre del av tomten til uteareal for selve beboergruppene.

Arealene er fordelt på to bygningskropper, der den skjermete gruppen
på 4 boenheter er lagt i første etasje, mens de 14 øvrige boligene er lagt
opp i 2. etasje som da har god utgang til felles uteoppholdsarealer på
bakkeplan her. Nettopp felles hage fått stor prioritet, som et stille atrium
mellom bogruppene.

Endringer i revidert alternativ B

Denne mulighetsstudien utgjør en bearbeidet løsning av det som var ut -
viklet som alternativ B i mulighetsstudien Hov Øst høsten 2015.

Hovedgrepet mht. plassering og organisering på tomten er beholdt, men
pga. arealbehov for barnehage i øst, er tomtens innsnevret med 500 m2,
og følgende øvrige endringer implementert:

- Hovedetasjen er nå organisert med én del som har de private rommene
og én del som har fellesfunksjoner, der adkomst, trapp og heis knytter
seg til møtepunktet mellom private og felles arealer. Vi mener dette gir
optmal logistikk.

- Tross at tomten er blitt knappere er forplassens dybde beholdt mhp
rundkjøring etc.

- Hageatriet er blitt mindre, men vi mener det er absolutt godt fortsatt.

- Hvert hus har slik både en felles hage og en mindre egen hage ekk,
begge med adkomst fra respektives stuer/fellesarealer.

- Pga forbindelses-broens nye plassering, vil den være mindre synlig, sett
fra veien, slik at de to bygningene fremstår mer som selvstendige.

- Egen stor garasje er tatt ut, og erstattet med 6-8 P-plasser i carport under
atriet og forbindelses-broen. Dette blir en mer moderat og rimeligere
løsning.

- Den skjermete avdelingen er plassert i sokkeletasjen for nordlige bygg;
4 beboerrom, fellesarealer og eget, skjermet, felles uteareal.

- Vi har sjekket løsningen opp mot våre støyeksperter, jfr vår støyrapport,
der vi ser at løsningen krever 3 meter høy lydskjerming av utvendig
fellesareal; hagen deres. Vi tror dette kan gjøres som en n skjermvegg,
som også da luner og gir god solvegg for brukerne. Løsningen krever
enighet med nabo, siden tiltaket er så pass tett på nabogrensen.
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Pga terrengfallet her vil denne hagen/terrassen inkl. lydskjermen gi en
maks høyde på ca 4 (mur) + 3 (støyskjerm) meter over eksisterende ter -
reng på det høyeste.

- Eventuell ulempe med høyder og nærhet til nabo må avveies opp mot
oppnådde kvaliteter med denne plasseringen av skjermet avdeling. Vi
mener plasseringen overordnet er fordelaktig, siden avdelingen får/gir
minimal forstyrrelser, utenom denne lydproblematikken; sokkeletasjen
utnyttes godt og man unngår en fordyrende, inntrukket toppetasje. Samti -
dig gir løsningen mulighet for at hovedetasjene kan få en takløsning som
tilpasser seg en stedlig arkitektur.

- Administrasjonen er plassert i sokkeletasjen, i søndre bygg.
Dette gir god oversikt ut på adkomstplassen ved diverse besøk etc.
Løsningen gir en samlet og effektiv gruppering av personal-garderober,
hovedlager, møterom, aktivitetsrom, medisinrom og kontorer.

- Totalt sett mener vi løsningen har beholdt de sterkeste sidene ved
opprinnelig forslag, samtidig som vi har klart styrke en del aspekter ved
konseptet. Dette til tross for 500 m2 mindre tomt. Slik sett tror vi øvelsen
har vært nyttig.

Volumer og relasjon til omgivelsene

Volumene i mulighetsstudien er tenkt som former med knappe løsninger
og svakt skrånende saltak med mønet på tvers av volumet. Anlegget er
markant delt i to bygningsvolumer, med en glasskorridor som forbind -
else, der denne også hegner om hagerommet. Små variasjoner mellom
volumene gjør at de oppleves som del av en helhet og samtidig med egen
identitet. Volumoppbyggingen og dimensjonene, med bare 1-2 etasjers
høyde over terreng, gjør at anlegget som helhet føyer seg skånsomt inn
mot omkringliggende bebyggelse, og fremstår uten institusjonspreg.
Videre vil dets relasjon til omgivelsene forbindes ved hjelp av tilpasset
materialbruk og detaljering. Bruk av tre vil ikke være unaturlig og kunne
gi både et hjemlig preg for beboerne og en tilknytning til omgivelsene.
Det antas at et relativt knapt uttrykk vil gagne helheten, med tanke på å
bygge ned dimensjoner. Et horisontalt preg vil knytte anlegget til hele
«ryggen» i området.

Relasjon til plannivå

Tomten, som i dag inngår i grøntområde, skal omreguleres til aktuelle
formål. Ved omregulering bør det argumenteres med at bare deler av tomten
bebygges og at nedre del kan få en bruk delvis som grøntareal fortsatt
selv om tomten omreguleres, evt. delvis som parkering.

Tomten er foreslått avgrenset som tidligere angitt med størrelse på ca
10.000 m2. Foreslåtte bygni, har et fotavtrykk på ca. 1.200 m2, hvilket ville
gi en BYA på 12%. Samlet BRA er ca. 2.300 m2. Det bør legges opp til
en regulering som kan gi plass for noe mer utnyttelse også med hensyn til
høyder for å oppnå tilstrekkelig eksibilitet i planleggingsprosessen.

Brannteknisk / rømning

Det er ikke på dette nivået foretatt brannteknisk prosjektering. Like fullt
er det angitt prinsipper for oppdelinger som også kan fungere branntekni -
sk, samt prinsipper for rømning. Ved brannteknisk prosjektering vil det
eventuelt måtte bli kompletteringer, for eksempel med noen utvendige
rømningstrapper fra 2. etasjer, mens 1 etasje er i varetatt med rømning ut
på bakkenivå. Slik unngår man unødvendig mye innvendig arealbruk til
rømning i et relativt lav bygg. Brannprosjektering vil være naturlig å legge
inn allerede i et skisseprosjekt.

Kalkyle

Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/standard -
er for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er; et grov
anslag ut i fra stipulerte forhold. Den er strukturert med underdelinger på
elementer/fag, men selv disse underpostene må sees på mer som et arbe -
idsverktøy i kalkylen enn som konklusjoner pr underpost. Kvadratmeter -
pris gitt av kalkylen og bruttoareal gir også et grunnlag for vurdering her.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper enn
løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser, der det
vil være nødvendig å revidere denne når et skisseprosjekt foreligger.

På neste side følger selve kalkyleoppsettet for revidert alternativ B.
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Kalkyle Hov Øst, revidert alternativ B

kr/m2 BTA

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000

RM

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Reserver og marginer 3 639

Spesielle kostnader 6 065

Generelle kostnader 3 494

Utendørs 1 030

Andre installasjoner 706

Tele og automatisering 892

Elkraft 1 192

VVS 2 595

Bygning 11 456

Felleskostnader 2 894

Pris Pris/BTA Andel

1 Felleskostnader 6 578 108 2 894,1 13,9%

2 Bygning 26 038 773 11 456,2 55,2%

3 VVS 5 897 136 2 594,5 12,5%

4 Elkraft 2 709 116 1 191,9 5,7%

5 Tele og automatisering 2 026 409 891,6 4,3%

6 Andre installasjoner 1 605 326 706,3 3,4%

1-6 HUSKOSTNAD 44 854 867 19 734,6 95,0%

7 Utendørs 2 340 519 1 029,7 5,0%

1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 47 195 386 20 764,4 100,0%

8 Generelle kostnader 7 941 046 3 493,8 16,8%

1-8 BYGGEKOSTNAD 55 136 432 24 258,2 116,8%

9 Spesielle kostnader 13 784 108 6 064,5 29,2%

1-9 PROSJEKTKOSTNAD 68 920 540 30 322,7 146,0%

RM Reserver og marginer 8 270 465 3 638,7 17,5%

Kalkyle 77 191 004 33 961,5 163,6%
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Arealoppsett revidert alternativ B

H OV ØST - OM SORGSB OLI GE R PU
Revidert alternativ B Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNINGSFORSLAG
Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Omsorgsboliger PU
Boenhet med bad og eget minikjøkken 18 39,9 718,2 Arealbehov per enhet må avklares
Felles oppholdsstue, kjøkken og spiseplass 2 77,2 154,4
Felles oppholdsstue, kjøkken og spiseplass skjermet avd. 1 60,0 60,0
Lager per bogruppe 3 12,0 36,0
Rengjøringsrom 3 4,7 14,1 Ikke lenger behov for skyllerom, areal dermed redusert
RWC 3 7,6 22,8
WC 3 4,7 14,1
Skriverom per bogruppe 2 9,8 19,6
Skriverom/hvilerom skjermet avd. 1 12,8 12,8
Nettoareal bogrupper 1052,0

2 Fellesarealer
Aktivitetsrom/treningsrom 2 35,0 70,0 Arealbehov og antall må vurderes
Rengjøringsrom 1 10,0 10,0 Arealbehov må avklares
RWC 1 5,8 5,8
WC 1 3,5 3,5
Garderober personal 2 34,0 68,0 Fordeling H/D avklares senere
Kontor enhetsleder 1 15,0 15,0
Møterom 30 pers. 1 40,0 40,0 Mulighet til å dele i to rom
Lager 1 18,9 18,9
Medisinrom 1 15,0 15,0
Nettoareal fellesareal 246,2

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 1298,2

3 Tekniske arealer
Teknisk rom 2 64,7 129,4 Arealbehov må avklares
Boder beboere 18 5,0 90,0

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNINGSFORSLAG

BRA Bruksareal plan 1 966,8
Bruksareal plan 2 1110,7
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 2077,5

BTA Bruttoareal plan 1 1056,0
Bruttoareal plan 2 1216,9
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 2272,9 Brutto/netto faktor i løsningsforslag = 1,6*

* nettoareal inkl. bodareal
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Tegninger revidert alternativ B
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Situasjonsplan 1:500 (A3)



11

Situasjonssnitt A og B 1 :500 (A3)
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 1 . Etasje
31 .05.201 6

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:REVIDERTRingerike Kommune Hov Øst
Alternativ B

Totalt bruttoareal 1. etasje
504,6 m2

Totalt bruttoareal 1. etasje
551,4 m2

Trapp
12,0 m2

Heis
4,6 m2

Trapp
12,0 m2

Heis
4,6 m2

Aktivitetsrom
36,3 m2

Kontor
15,0 m2

Møterom (kan deles i 2)
40,0 m2Medisinrom

15,0 m2

Personalgarderober
67,9 m2

Lager
18,9 m2

RWC
5,8 m2

WC
3,5 m2

Rengjøring
10,0 m2

Boder beboere
101,8 m2

Teknisk
64,7 m2

Oppholdsstue og spiseplass skjermet avd.
60,0 m2

Skrive- /hvilerom
12,8 m2

RWC
7,9 m2

WC
4,9 m2

Rengjøring
4,9 m2

Lager
10,2 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
40,0 m2

Teknisk
64,7 m2

Boder beboere skjermet avd.
32,3 m2

Aktivitetsrom
32,3 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 2. Etasje
30.05.201 6

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:REVIDERTRingerike Kommune Hov Øst
Alternativ B

Totalt bruttoareal 2. etasje
1 216,9 m 2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Trapp
12,0 m2

Heis
4,6 m2Lager

12,0 m2

Skriverom
9,8 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Oppholdsstue og spiseplass
77,2 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Trapp
12,0 m2

Heis
4,6 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

Beboerrom
39,9 m2

WC
4,7 m2

RWC
7,6 m2

Rengjøring
4,7 m2

Lager
12,0 m2

Skriverom
9,8 m2

Oppholdsstue og spiseplass
77,2 m2

WC
4,7 m2

RWC
7,6 m2

Rengjøring
4,7 m2
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3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra nord-vest

3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra nord-øst
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Perspektiv, fra sør-vest

Perspektiv, fra sør-øst
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Referanseprosjekter
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//01 Store glass ater kan berikes med spiler for å skape et spill mel -
lom ytre sjikt og glass ater. Spilene gjør også bygningsuttrykket lettere.
Bruk at vegetasjon i store potter kan være et alternativ der det ikke er
anledning til jordsmonn, ved takterrasser etc. (Arkitekter: Gigon Guyer,
Zürich)

//01 //02 //03

//02 I forbindelse med sammenhengende balkong i andre etasje er
det her montert en fasadeskjerm av runde trespiler, der denne er truk -
ket ekstra ned for god lys ltrering inn. Metoden gjør et stort bygg lett i
uttrykket samtidig som lyset ikke blir så voldsomt inn tross lyse og åpne
rom. Skjermen skaper også en n svalgangs-følelse langs veggen, et godt
sted å sitte eller vandre. (Arkitekter: Herzog de Meuron, Basel)

//03 Dersom man beplanter med unge trær tett og intimt kan det
oppstå en opplevelse av natur, som en «miniskog», selv inne i et lite
atrium. Dette vil også gi muligheter for en naturlig underdeling av hagea -
realer eller atrier. Denne formen for beplantning vil også gi ne lys- og
skyggevirkninger. (Arkitekter: Herzog de Meuron, Basel)
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//04

//04 Eksempel på vindusbruk der felt går over to etasjer, hvilket gir en
helhetsopplevelse utad, der 2 etasje leses nesten som et galleri i en dobbel
etasje. Veggpartiene oppstår her som hovedelementer som bærer taket,
hvilket gir et grunnleggende og enkelt bygningsstrukturelt grep.
(Arkitekt: Peter Zumthor)

//06 Eksempel på grunne, sammenhengende balkonger, der glass -
dører innenfor ved åpen posisjon gir bruksareal, delvis inn på innvendig
gulv. Her er det først og fremst plantekrukker som opptar den utvendige
plassen, Slik at balkongene fungerer nærmest som fransk balkong. I dette
eksempelet er det også montert solskodder som kan klappes til side. Der
hvor de står i helt åpen posisjon kan man få et inntrykk hvordan balkong -
prinsippet virker uten disse. (Arkitekt: Peter Zumthor)

//05

//05 Dersom bakkeetasjen heves noe opp over terreng oppnås en til -
strekkelig skjerming mellom privatbolig, inkludert evt privat balkong, og
felles tilgjengelig uteareal. Dersom dette ikke er mulig bør det avsettes
areal utenfor fasaden for beplantning, slik at sosial buffer oppnås.
(Arkitekt: Peter Zumthor)

//06
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//06 En enkel form kan berikes med småvariasjoner; innhukk i volu -
met, takutspring vinduers ulike posisjon i vegglivet etc. Selve kledningen
kan også få et særpreg selv innenfor en enkel hovedform, som her med
bruk av trespon. (Arkitekt: Hermann Kaufmann, Schwarzach)

//06

//07 Kombinasjon av langsgående mur og tversgående volum over
denne kan gi et nt skille mellom noe som er tungt og knyttet til bakken,
og noe lett som svever over. Bruk av armert gress (her: betongsten med
åpen struktur for jord/gress) gir både et presist og brukbart dekke og et
mykt, grønt preg. (Arkitekt: Hermann Kaufmann, Schwarzach)

//07

//08 Eksempel på hage som er de nert av vegg i én etasje og knapp
bygning i to etasjer. Avgrensningene gir et presist hagerom der vegger
eventuelt kan benyttes til klatreplanter for ytterligere forsterkning av
hagepreget. (Arkitekt: Hermann Kaufmann, Schwarzach)

//08
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Mulighetsstudiets format

Et mulighetsstudiet er både en metode og et produkt.
Som metode setter studiet i gang viktige prosesser som øker bev issthet,
skaper synspunkter og diskusjoner, oppklarer behov, avklarer pr ioritering-
er og gir hjelp til realitetsvurderinger, ønsker og behov.
Som produkt skal mulighetsstudiet gi pekepinn på fornuftige pri nsipper
for løsninger, samt påvise tomtens kapasitet og muligheter. Pri nsippene
vil på dette stadiet ikke kunne konkludere med en ferdig løsnin g eller et
arkitektonisk uttrykk, men først og fremst gi pekepinn på god f unksjon-
alitet, logistikk og volumoppbygging på prinsipielt nivå. Planl øsningene i
mulighetsstudiet kan derfor ikke forstås som komplette, men de skal gi en
pekepinn på god organisering, der det er like viktig at planstr ukturen har
en anvendelighet under prosessen og utviklingen videre i prosje ktet.
Mulighetsstudiet skal gi kommunen et mulighetsperspektiv på sin byg-
geoppgave. Det skal gi grunnlag for å se og for å ta beslutning er, ikke
nødvendigvis om en konkludert løsning, men i alle fall som styr ingsverk-
tøy for de neste stegene i prosessen. Målet for et mulighetsstu die er slik
å kunne bidra til å skape et gjennomtenkt og godt forankret pro sjekt for
kommunen.

Tomtens rammer og karakter

Et viktig moment er å de nere tomtens rammer og avgrensninger.
Gjeldende reguleringsbestemmelser de nerer plantekniske rammer; først
og fremst vedrørende utnyttelse, byggegrenser, høydebegrensning er, samt
formål. Dersom tomten skal omreguleres må det gjøres en vurderi ng av
hva som er relevante eller mulige rammer for en ny plan.
Tomtens/områdets fysiske forutsetninger og rammer må registrere s;
omkringliggende bebyggelses typologi og størrelser, tomtens stø rrelser,
terrengsnitt, vegetasjon, solretning, eventuell vindproblematik k, støy,
eventuelle potensielle kon iktområder med nabo- eller andres interesser,
avkjørselsmuligheter, og også eventuell geoteknisk problematikk .
Like viktig er det å kunne «fange» tomtens/stedets karakter, se lv om dette
selvsagt er mer subjektive registreringer. Disse blir gjerne me r syntese-
preget, der samlet innsikt utkrystalliser seg i en prioritert r ekkefølge; der
noen trekk er de dominerende, for eksempel ved landskapet; land skaps-
drag, vegetasjon og solretning, eller mer arkitektonisk; bebygg elsesstruk-
tur og arkitektonisk uttrykk i nabobebyggelse. Tomten/stedets s amlet
karakter kan ofte gi pekepinn for en konseptuell tilnærming til mulig

løsning, som igjen kan skape en god «ryggrad» for bearbeidelse av mer
funksjonelle og praktiske sider ved oppgaven.

Programmets omfang

Oppgavens program må avklares og ordnes der hovedinndelinger
tydeliggjøres, med sine respektive underdelinger. Denne metoden sikrer
en oversiktlig planstruktur og gir et robust, konseptuelt grep med god
anvendelighet gjennom videre prosesser. På et mulighetsstudie-n ivå er
det derfor viktig å sikre at hovedinndelingene er på plass, men s en rekke
underposter må kunne utvikles og justeres underveis innenfor sa mme
hovedgrep. Dette betyr også at planløsningen i mulighetsstudiet bør
betraktes som en «åpen struktur», der ikke nødvendigvis alle ro m er fylt
opp komplett med funksjoner.
Et grunnleggende grep ved ordningen av et program er å skille m ellom
betjenende og betjente soner, selv om det særlig i de aktuelle program-
mene her er mange tette og overlappende forbindelser mellom bet jening
og brukere. Et annet grunnleggende grep er å ordne mellom de de ler av
programmet som betjener et samlet anlegg og de deler av program met
som er mer nmasket koblet til de ulike sonene i anlegget
Grunnleggende for programmeringen er også å kartlegge nødvendig e
forbindelser mellom de ulike programdelene; hva som må ligge te tt
sammen og hva som må forbindes, men som kan ha lengre, dog gode ,
forbindelser.

Størrelser

Byggeoppgavens størrelser vil alltid bli satt under stort press gjennom
hele prosessen frem til og med skisseprosjektfasen, grunnet sel vsagt
kostnadsutfordringer og ofte også tomtens begrensinger. Det er derfor
viktig at et mulighetsstudie baseres på en kritisk gjennomgang av stør-
relser med hensyn på realisme. Det kan være en fordel i vurderi nger av
arealer å sortere mellom minstemål og eventuell muligheter for utvidelse
av program eller økning av størrelser pr programpost.
I aktuelle tilfeller her er Husbankens retningslinjer for støtt e viktig
parameter for fastsettelse av størrelser, så vel som type progr amposter.
Kommunens vurdering av behov i tidsperspektiv, med eventuelt øn ske
om stipulering av byggetrinn vil også være viktig parameter. Sa mtidig
kan det være klokt å bygge noe romslig selv i et eventuelt førs te bygget-
rinn, fordi disse ekstra arealene er økonomisk hensiktsmessig å ta med,
f.eks. kjellerarealer, der man på sikt vil se behov for disse.

Oganisering, funksjonalitet

Et av målene med et mulighetsstudie er å få testet aktuelle rom program
inn i den aktuelle tomt, der funksjoner forsøkes løst konkret p å et grovt
nivå. Her skal programmet løses på en funksjonell måte, med rik tige
romstørrelser og gode romformer. Funksjonaliteten knytter seg s ærlig
til hvordan rommene er organisert i forhold til hverandre, med hvilke
forbindelser og med hvor lange avstander. Også forhold mellom f unks-
joner og adkomster, samt forhold til riktig plasserte uterom er svært viktig
å håndtere på et mulighetsstudie-nivå.

Volumer

En sentral del av mulighetsstudiet er å undersøke hvordan et løsning-
sprinsipp oppleves som volum. I første omgang bør man ha fokus først
og fremst på volumets størrelser; utstrekninger og høyder, men det er
også relevant å gjøre noen enkle undersøkelser på volumets form; tak-
form, prinsipiell vindusstruktur, overbygg for eksempel ved adkomster,
terrasse-/balkongplasseringer etc. Samtidig er det viktig å understreke at
det samme volumprinsippet kan ha mange varianter på formsvar, der mer
veloverveiete løsninger undersøkes ved skisseprosjektfase.

Relasjon til omgivelsene

En viktig moment i mulighetsstudiet er å vurdere det nye tiltakets inn-
gripen i omgivelsene. Studiet må kunne redegjøre for forhold mellom nye
og eksisterende volumer og størrelser, typologier og karakter, parkering,
adkomst og traf kkforhold, relasjoner mellom ny utvendig bruk og uteop-
pholdsarealer på naboeiendommene. Samlet bør det være en intensjon
om å løse den nye oppgaven med minst mulig konf ikter mellom eksister-
ende omgivelser og det nye tiltaket, der det søkes smarte løsninger som
kan innfri behov uten å måtte fremprovosere problemer. Like fullt er det
klart at ny bebyggelse, og særlig ved ny type program/formål, som griper
inn i en homogen og godt etablert kontekst vil det of e i en overgangsfase
være frustrasjon i nabolaget. En god prosess og et tiltak med godt grep og
gode arkitektoniske løsninger vil kunne bidra positivt inn her.

Innledning
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Relasjon til planprosess

Et mulighetsstudie betjener to formål. Det skal det legge grunnlag for
videre prosjektering og gjennomføring av et konkret prosjekt og det skal
være et styringsverktøy i planprosessen der omregulering er aktuelt.
Relevante forhold knyttet til planprosessen kan skilles i to grupper; de
stedsavhengige og de stedsuavhengige. Eksempel på stedsavhengig er
måter å utnytte en tomt på, mens stedsuavhengige forhold kan være for
eksempel en mer overordnet problematikk knyttet til program og bruker-
gruppe. For begge grupper kan noen forhold være udiskutable mens
andre er diskutable.

Kalkyle

På et mulighetsstudie-nivå vil en kalkyle kun gi en grov pekepinn på kost-
nader. Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/
standarder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et skisseprosjekt
foreligger.

Holdning til oppgaven

Mulighetsstudiet skal være et konkret verktøy i prosessen for utvikling
av gode og relevante løsninger. Tross den konkrete tilnærmingsmåten
gir studiet først og fremst forslag til prinsipper. Like fullt mener vi at
besvarelsen skal kunne gi forslag til retninger for romlige og funksjonelle
kvaliteter som i bunn og grunn handler om å gi solide arkitektoniske råd.
Innenfor en viss størrelse og et visst antall kvadratmeter er det mulig, i
verste fall, å organisere seg inn i grunnleggende problematiske løsninger,
eller i beste fall, å etablere en vei mot en vellykket løsning det skapes en-
tusiasme for, alt innenfor samme kostnad. Slikt sett er denne fasen svært
viktig for kommunen.

Andre fag

På mulighetsstudie-nivå er det ikke medtatt byggetekniske fag, heller ikke
brannteknisk prosjektering eller akustikk-prosjektering. Studiet fanger
slik ikke opp løsninger for dette, slik at føringer/sjakter og tekniske rom i
det leverte materialet ikke vises.
Normalt sett pleier man ta inn noen relevante fag på skisseprosjektnivå,
og da kun med hensyn på grunnleggende og prinsipielle løsninger. Først
på forprosjektnivå er det naturlig å sette inn bred og full tverrfaglig pros-
jektering.
I dette mulighetsstudiet har vi likevel valgt å ta med noe landskapsbe-
traktning, for felles vurdering av tomtens muligheter på dette nivået,
samt at vi har gjort en viss vurdering på plannivå, med hensyn på at
mulighetsstudiet skal være et relevant bakgrunnsmateriale for en om-
regulerings-prosess på to av tomtene, på Hov. Vi har også, som en ekstra
bestilling fra kommunen, foretatt en teoretisk støyanalyse/-vurdering for
de samme to tomtene.
Kommunen har foretatt en enkel geoteknisk vurdering av tomtene på
Hov.
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Tomtens rammer og karakter

Tomten er regulert for helse-formål, og trenger ikke omregulere s for
planlagte prosjekt. Reguleringens rammer anses som brukbare for videre
prosjektering.
Tomten er stor, 8.568 m2, hellende mot sørvest og med fall på c a 6 meter.
Den har usedvanlig vakker beliggenhet, med sol hele dagen og pa norma-
utsikt, selv mot nordøst, dersom man kommer litt opp i høyden. Stedet
antas å være noe vindutsatt.
Det er lite støy knyttet til tomten; noe fjernt sus fra R7 og E 16, og noe
lokal, men uproblematisk bilstøy fra Heradsbygdveien på nordsid en.
Det er ingen verneverdig vegetasjon på tomten, men noen eldre f urutrær
helt oppe i nordøst bør vurderes som verdifulle og beholdes om mulig.
Det anses av kommunen ikke å være noen geotekniske utfordringer for
tomten.
Dagens avkjøring i sørøstre hjørne av tomten anses som god, men s en
eksisterende avkjørsel midt i strekket på baksiden oppleves som noe
uoversiktlig ved utkjøring på grunn av terrengsnittet her. Nye avkjørsler
fra andre sider er ikke mulig.

Bebyggelsen på selve tomten er av kommunen beregnet som kondemn a-
bel og planlegges revet før ny bebyggelse etableres.
Tomtens utbredelse er rektangulær der det er stort nok areal ti l å arbeide
med bebyggelse i ere retninger og med ulike prinsipper for bebyg-
gelsesmønster.
Siden naturlig adkomst er i et hjørne er det hensiktsmessig å e tablere en
logistikk i anlegget med utgangspunkt i dette punktet; altså me d sentrale
funksjoner nærmest dette.
Omkringliggende bebyggelse har boligformål, i en til to etasjer . Rekke-
husene i sørvest er seniorboliger/omsorgsboliger der beboerne t il en viss
grad vil kunne benytte fellesfunksjoner i det nye anlegget, alt etter hvilke
retningslinjer som legges til grunn (vedtaks-prinsipp eller ikk e).
Beliggenheten oppe på åsryggen gir en følelse av et unikt sted og må
forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.

Programmets omfang

Programmet for Heradsbygda er sammensatt der noen funksjoner bø r
skjermes fra mer eksponerte funksjoner.
I hovedsak ser vi en tredeling i programmet; omsorgsboliger ink l. lokal
betjening av disse, base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken og

Heradsbygda Omsorgssenter,
alternativ A og B

dagsenter med diverse fasiliteter. I tillegg kommer et ikke ube tydelig
stort parkeringsbehov i forbindelse med hjemmetjenesten, samt l egekon-
tor som bør adskilles noe fra de øvrige omsorgsfunksjonene.
Omsorgsboligene organiseres i grupper med 7 boenheter som har s itt
eget fellesareal, og der 2 grupper skal kobles sammen betjening s-logis-
tisk til en avdeling med felles skrivestue.
I utgangspunktet har det fra kommunen vært satt et behov for 28 boen-
heter, men der vi ble bedt om å undersøke muligheter for en opt imal
mengde utover dette. Mulighetsstudiet viser at det selv med et konsept
med bare 2 etasjer over terreng vil tomten kunne gi anslagsvis 54-56
boenheter, for alternativ A, og 42 boenheter for alternativ B.

Størrelser

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i at husbanken legger opp til omsorgs-
boliger innenfor en kategori tilsvarende sykehjem-størrelser, d et vil si ca
30 m2 pr enhet pluss ca 10 m2 felles oppholdsareal pr boenhet.
For dagsenteret beregner Husbanken også her 10 m2 pr bruker, so m i
dette tilfelle er av kommunen satt til 50 stk. Oppgitte romprog ram for
dagsenteret går noe utover disse rammene, der vi ser at en muli g konsen-
trering vil kunne skje ved mer overlappende funksjoner. Dette v il være
naturlig å jobbe videre med i et skisseprosjekt.
Garasjen er dimensjonert for ca 50 biler med standard avstander og
størrelser.
Base for hjemmetjenesten er dimensjonert ut fra oppgitte grove rammer
der mottakskjøkken er på ca 80 m2 og varemottak på ca 20 m2. I tillegg
kommer administrasjon, lager med mer.

Organisering, funksjoner

Det synes hensiktsmessig å samle dagsenter og base for hjemmetj eneste i
ett bygg, for best mulig sambruk, arealoptimalisering og effekt iv logis-
tikk. Her er det naturlig at også legekontoret inngår, men klar t adskilt og
med egen inngang.
Ved denne samlokalisering kan disse funksjonene få sin egen ide ntitet
i eget bygg, som henvender seg mot adkomst, for god synlighet o g for
knappest mulig bilbruk inne på tomten.
Dermed vil den tredje hoveddelen i programmet, omsorgsboligene, få en
egen, prioritert del av tomten, den roligste; skjermet fra ekst erne aktivi-
teter. Samtidig legger vi opp til i begge alternativene har god forbindelse

til base og dagsenter, både av betjeningshensyn og for å gi mul ighet for at
beboere eventuelt kan ha noe kontakt dit.
Ett moment ved hovedgrepet for omsorgsboligene, for begge alter na-
tivene, er å skape gode forhold mellom inne og skjermete uterom . I alter-
nativ A skjer dette ved et avsondret indre atrium, oppdelt i fo r eksempel

re hager, mens i alternativ B er de ulike uterommene organiser t mellom
øyer og med mer åpen kontakt videre ut i situasjonen.

For alternativ A er det lagt vekt på at uterom skal være som en egen indre,
beskyttet verden, også klimatisk. Her er planstrukturen organis ert slik at
korridor er ensidig, med glidende overganger mellom korridorfun ksjon
og oppholdsrom, der disse arealene henvender seg inn mot hagene . Dette
kan gi særlig attraktive løsninger både for innvendig bruk og v ed utven-
dig opphold, der hagetemaet vil være en viktig atmosfærebygger.
For alternativ A er omsorgsboligene bestående av 8 grupper, med 7 boen-
heter i hver, der 2 grupper danner 1 avdeling. For alternativ B er det lagt
opp til 6 grupper, med 7 boenheter i hver gruppe, og der 2 grup per, i hver
sin etasje i samme bygg fungerer som en avdeling.
I begge alternativer er det lagt vekt på oversiktlig logistikk, med tydelig
forbindelse til det øvrige programmet; base for hjemmetjenesten inkludert
mottakskjøkken og dagsenter. Forbindelsen går via en slags indr e gate
eller galleri med lys inn fra nedre nivå i hagen.
Garasjen, som utgjør en relativ stor del av programmet, er orga nisert
under bebyggelsen/bakken med direkte kontakt både til dagsenter , lege-
kontor, base for hjemmetjeneste og også omsorgsboligene, vi 3 s tk heiser
og trapper. Dette gjør garasjeanlegget anvendelig med direkte k ontakt for
alle typer funksjoner uten at funksjonen blir særlig merkbar i anlegget.

Volumer

For begge alternativene re ekterer volumoppbyggingen organiseringen
av funksjoner, der dagsenter, base for hjemmetjenesten, samt le gekontor,
er samlet i et eget volum, som kan få sin klare identitet som s amlende
bygg. Omsorgsboligene de neres enten som ett omsluttende volum eller
som enkeltbygg i gruppe. På grunn av at alle boenhetene er henv endt mot
ytre fasader vil disse her ha en mer nmasket oppdeling, mens fasader inn
mot atriet i alternativ A, samt for «fellesvolumet» i begge alt ernativene
kan få større skala i vindusoppdelinger og ater. Volumene kan få relativt
enkle hovedformer, men med eventuelt bearbeidelse både i takfor mer og
fasadeliv. Eventuelt kan man arbeide med å trekke deler av volu mene opp
eller ned for å skape større variasjon i byggets takkontur.
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Relasjon til omgivelsene

På grunn av tomtens utbredelse er det uproblematisk å arbeide m ed en
relativ lav bebyggelse; 2-3 etasjer. Dette gir god sammenheng m ed øvrig
bebyggelse og ingen sjenerende fjernvirkning. Tross større fota vtrykk
enn nabobebyggelsen mener vi det ikke oppstår særlige kon iktområder
mellom ny og eksisterende bebyggelse. På grunn av arealeffektiv t og
konsentrert kjøremønster, med parkering under bakken, vil det h eller ikke
oppstå særlige kon iktområder med hensyn på sikkerhet og støy. Adkom-
stveien bør anlegges med fortau for god fotgjenger-tilgjengelig het ned til
omsorgsboligene sørvest for anlegget.

Arkitektoniske muligheter

For begge alternativene gir volumene og uterommene et godt grun nlag
for arkitektonisk bearbeidelse til et ferdig uttrykk og en rik atmosfære.
Selv om anlegget er omfattende samlet sett er det organisert me d en
oppdeling i håndterlige størrelser der valg av underdelinger, nmodeller-
ing, detaljer og materialer kan gi et samlet rikt anlegg. Like fullt mener
vi hovedformene har en typologi og et format som tåler stå som klare og
ryddige former i situasjonen, og at mulighetsstudiet slikt sett gir rom for
ulike retninger for den videre arkitektoniske utviklingen av ko nseptene.
Tatt konteksten i betraktning med relativ lav trehusbebyggelse, ville det
kunne være relevant å arbeide med tre også i det nye anlegget, i alle fall
som ytre værhud. Bruk av tre, både i eksteriør og interiør, vil kunne være
med å gi anlegget et hjemlig preg for brukerne.

Relasjon til plannivå

Det foreligger regulering av tomten til offentlig formål, men d er det ikke
er oppgitt spesi kke bestemmelser. I de generelle bestemmelsene, §1,
angis det ingen utnyttelsesgrad, men der det beskrives at bebyg gelse skal
tilpasse seg områdets karakter. Dette må selvsagt sees opp mot at tomten
er regulert til offentlig formål.

Siden det ikke er reguleringsbestemmelser for denne tomten spe -
si kt gjelder at bygnings minste avstand til tomtegrenser er som vanlig
med minimum 4 meter og halvpart av byggets høyde. Dette kan det også
søkes dispensasjon for. Avstand mellom bygning og Heradsbygdvei ens
midtlinje antas være 15 meter, slik det legges opp til i regule ringen for

nytt område nordvest for tomten, langs Heradsbygdveien.

I mulighetsstudiet legges det opp til fotavtrykk på ca 2.500 m2 og BRA
på ca 7.100 m2 (ca. 6.000 m2 for alternativ B), hvilket ville h a gitt BYA
på rett i underkant av 30%. Dagens bebyggelse gir BYA på ca. 20 %.

Brannteknisk / rømning

Det er ikke på dette nivået foretatt brannteknisk prosjektering . Like fullt
er det angitt prinsipper for oppdelinger som også kan fungere b ranntekni-
sk, samt prinsipper for rømning. Ved brannteknisk prosjektering vil det
eventuelt måtte bli kompletteringer, for eksempel med noen utve ndige
rømningstrapper fra 2. etasjer, mens 1 etasje er i varetatt med rømning ut
på bakkenivå. Slik unngår man unødvendig mye innvendig arealbru k til
rømning i et relativt lav bygg.
Brannprosjektering vil være naturlig å legge inn allerede i et skissepros-
jekt.

Kalkyle

Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringst all/stan-
darder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold. Den er strukturert med under-
delinger på grove elementer/fag, men selv disse underpostene må sees
på mer som et arbeidsverktøy i kalkylen mer enn som konklusjone r pr
underpost. Kvadratmeterpris gitt av kalkylen og bruttoareal gir også et
grunnlag for vurdering her.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer p rinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et skisseprosje kt fore-
ligger. Rivekostnader er ikke medtatt. Norsk Prisbok har blitt lagt til
grunn for kalkyler. Standard er middelshøy kvalitet med basis i passivhus
standard for boliger NS 3700.

På neste side følger selve kalkyleoppsettet for alternativ A og B.
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Konto Tekst 3ULV

KALKYLE

1 FELLESKOSTNADER 20 709 882

2 BYGNING 81 424 256

3 VVS 20 003 923

4 ELKRAFT 9 189 706

5 TELE OG AUTOMATISERING 6 873 867

6 ANDRE INSTALLASJONER 2 673 407

SUM : 1-6 HUSKOSTNAD 140 875 041

7 UTENDØRS � ��� ���

SUM : 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD ��� ��� ���

8 GENERELLE KOSTNADER 26 937 156

SUM : 1-8 BYGGEKOSTNAD ��� ��� ���

9 09$ �� ��� ���

SUM : 1-9 PROSJEKTKOSTNAD ��� ��� ���

RM RESERVER OG MARGINER �� ��� ���

TOTAL SUM : KALKYLE ��� ��� ���

Kontosammenstilling

Konto Tekst 3ULV

KALKYLE

1 FELLESKOSTNADER 16 739 314

2 BYGNING 65 373 059

3 VVS 16 812 635

4 ELKRAFT 7 723 644

5 TELE OG AUTOMATISERING 5 777 258

6 ANDRE INSTALLASJONER 1 211 824

SUM : 1-6 HUSKOSTNAD 113 637 736

7 UTENDØRS � ��� ���

SUM : 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD ��� ��� ���

8 GENERELLE KOSTNADER 22 639 789

SUM : 1-8 BYGGEKOSTNAD ��� ��� ���

9 09$ �� ��� ���

SUM : 1-9 PROSJEKTKOSTNAD ��� ��� ���

RM RESERVER OG MARGINER �� ��� ���

TOTAL SUM : KALKYLE ��� ��� ���

Kontosammenstilling

Kalkyle Heradsbygda alternativ A Kalkyle Heradsbygda alternativ B
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H E RAD SBYGD A OM SORGSSE N TE R
Alternativ A Alternativ B Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNINGSFORSLAG
Funksjon Antall Areal Samlet areal Antall Areal Samlet areal

1 Omsorgsboliger
Beboerrom med bad 54 29,9 1614,6 42 29,9 1255,8 Alle boenheter tegnet med omtrentlig minimumsareal. Hvorvidt alle skal
Felles oppholdsstue og spiseplas s 8 70,6 564,8 6 70,0 420,0 følge denne norm, eller det skal legges opp til variasjon av størrelser, må avklares.
Skyllerom 8 14,6 116,8 6 12,8 76,8
Lager i bogrupper 8 12,5 100,0 6 10,6 63,6
WC/RWC i grupper 8 7,7 61,6 6 7,9 47,4
Skrivestasjon felles to grupper 4 9,0 36,0
Skriverom for en gruppe 6 9,0 54,0
Kontor avdelingsleder, felles to grupper 4 9,5 38,0
Kontor avdelingsleder, felles tre grupper 2 15,0 30,0
Kontor enhetslede r 1 15,0 15,0 1 15,5 15,5
Medisinrom 1 10,0 10,0 1 13,8 13,8
Lager felles 3 15,0 45,0 1 13,8 13,8
Nettoareal i løsningsforslag 2601,8 1990,7

2  D a g s e n t e r  480,6 462,1 Husbankens anbefaling om 10 m2 per bruker skal legges til grunn.
Oppholdsrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Trimrom med apparater
Treningsrom aktiviteter
Aktivitetsrom
Erindringsrom
Datarom
Vaktrom
Kontor
HC WC
WC
Frisør og fotpleie
Garderobe
Fysioterapi Kan vurderes samlokalisert med legesenter eller at benytter trimrom dagsenter
Nettoareal i løsningsforslag 480,6 462,1

3 Hjemmetjeneste 379,6 499,3 Spiserom og møterom deles med personal for omsorgsbolige r
Vaktrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Kontor Inkl. kontorer for fysio/ergo
Medisinrom
Medisinsk lager
Stort møterom
Lite møterom
Garderober, med dusj og toalett 60,0 60,0
Lager 77,9 69,9 antall og areal må avklares
Pasientarkiv 20,0 20,0 areal må avklares
Nettoareal i løsningsforslag 537,5 649,2

4 Legesente r 99,4 77,1 Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Resepsjon
Venterom
Undersøkelsesrom
Laboratorium
HCWC
WC personal
Nettoareal i løsningsforslag 99,4 77,1

5 Fellesfunksjoner
Mottakskjøkken 80,0 80,0
Varemottak 20,0 25,0
Nettoareal i løsningsforslag 100,0 105,0

6 Parkering 55 plasser, samt sykkelparkering 1536,4 1533,3 antall må avklares
Parkering hjemmetjenestens biler
Parkering besøkende
Parkering ansatte
Vaskeareal for biler hjemmetjenesten 40,0 40,0
Nettoareal i løsningsforslag 1576,4 1573,3

7  T e k n i s k e  areal areal må avklares
Teknisk rom
Bøttekott
Boder beboere Behov vurderes
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 5395,7 m2 4857,4

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNINGSFORSLAG

BRA Bruksareal parkering plan 0 1576,4 1573,3
Bruksareal plan 0 1664,5 1209,3
Bruksareal plan 1 2394,1 1812,3
Bruksareal plan 2 1486,3 1432,2
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 7121,3 m2 6027,1

BTA Bruttoareal plan 0 3414,4 2916,9
Bruttoareal plan 1 2581,5 1954,5
Bruttoareal plan 2 1612,0 1548,0
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 7607,9 m2 6419,4

Arealoppsett alternativ A og B
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Tegninger alternativ A
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Situasjonsplan og snitt A-A 1:500 (A3)
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GSP bli h E i 5296871 100

Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan kjeller
24.11.201 5

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:

Alternativ A Ringerike Kommune Heradsbygda

Totalt bruksareal 0. etasje
3 240,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,0 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Lager
57,4 m2

Garderobe
35,0 m2

Garderobe
25,0 m2

Mottakskjøkken
80,0 m2

Arkiv
20,0 m2

Varemottak
20,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
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Tegninger alternativ B
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Situasjonsplan og snitt A-A 1:500 (A3)

15
0

15
5

16
0

k
15
4.
5

k
15
1

k
15
1.
5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10
0

11
0

11
4

S
N
IT
T
A
-A
'



1 8
GSPublisherEngine 529.68.71.100

Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan kjeller
24.11.201 5

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:

Alternativ B Ringerike Kommune Heradsbygda

Totalt bruksareal 0. etasje
2 782,6 m2

Opphold
30,8 m2

Garderobe
35,0 m2

Garderobe
25,0 m2

Mottakskjøkken
80,0 m2

Arkiv
20,0 m2

Varemottak
25,0 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Skriverom
9,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
10,6 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
12,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
3,3 m2

Opphold
37,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
31,5 m2

Lager
13,8 m2

Lager
69,9 m2

Legesenter
56,6 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Vaskeområde biler hjemmetjeneste
40,0 m2

Teknisk
40,3 m2

Kontor
15,0 m2

Kontor
15,0 m2

Kontor
15,5 m2

Medisinrom
13,8 m2

Parkering 55 plasser
1 533,3 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Mulig teknisk
229,7 m2

Trapp
10,6 m2

Legesenter
20,5 m2

0. Etasje



1 9
GSPublisherEngine 529.68.71.100

Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 1 . Etasje
24.11.201 5

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:

Alternativ B Ringerike Kommune Heradsbygda

Totalt bruksa real 1. etasje
497,7 m2

Totalt bruksar eal 1. etasje
448,8 m2

Totalt bruksar eal 1. etasje
865,8 m2

Opphold
32,2 m2

Opphold
30,8 m2

Opphold
32,2 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
37,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
12,8 m2

WC
2,4 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
10,6 m2

Skriverom
9,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skriverom
9,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
10,6 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
12,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
3,3 m2

Opphold
37,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Balkong
31,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
10,6 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
12,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,4 m2

Opphold
37,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Terrasse
38,4 m2

Dagsenter
462,1 m2



20
GSPublisherEngine 529.68.71.100

Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 2. Etasje
24.11.201 5

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:

Alternativ B Ringerike Kommune Heradsbygda

Totalt bruksareal 2. etasje
534,6 m2

Totalt bruksar eal 2. etasje
448,8 m2

Totalt bruksareal 2. etasje
448,8 m2

Opphold
32,2 m2

Opphold
32,2 m2

2

Heis/Trapp
19,7 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
37,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
12,8 m2

WC
2,4 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
10,6 m2

Skriverom
9,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skriverom
9,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
10,6 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
12,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,4 m2

Opphold
37,8 m2

Beboerrom
29,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Balkong
31,5 m2

Balkong
31,5 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Hjemmetjeneste og fellesareal personal
499,3 m2



21

3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra sør

Perspektiv, fra sør Perspektiv, fra hage
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Referanseprosjekter
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//01 Store glass ater kan berikes med spiler for å skape et spill mel-
lom ytre sjikt og glass ater. Spilene gjør også bygningsuttrykket lettere.
Bruk at vegetasjon i store potter kan være et alternativ der de t ikke er
anledning til jordsmonn, ved takterrasser etc. (Arkitekter: Gig on Guyer,
Zürich)

//01 //02 //03

//02 I forbindelse med sammenhengende balkong i andre etasje er
det her montert en fasadeskjerm av runde trespiler, der denne e r truk-
ket ekstra ned for god lys ltrering inn. Metoden gjør et stort bygg lett i
uttrykket samtidig som lyset ikke blir så voldsomt inn tross ly se og åpne
rom. Skjermen skaper også en n svalgangs-følelse langs veggen, et godt
sted å sitte eller vandre. (Arkitekter: Herzog de Meuron, Basel )

//03 Dersom man beplanter med unge trær tett og intimt kan det
oppstå en opplevelse av natur, som en «miniskog», selv inne i e t lite
atrium. Dette vil også gi muligheter for en naturlig underdelin g av hagea-
realer eller atrier. Denne formen for beplantning vil også gi ne lys- og
skyggevirkninger. (Arkitekter: Herzog de Meuron, Basel)
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//04

//04 Eksempel på vindusbruk der felt går over to etasjer, hvilk et gir en
helhetsopplevelse utad, der 2 etasje leses nesten som et galler i i en dobbel
etasje. Veggpartiene oppstår her som hovedelementer som bærer t aket,
hvilket gir et grunnleggende og enkelt bygningsstrukturelt grep .
(Arkitekt: Peter Zumthor)

//06 Eksempel på grunne, sammenhengende balkonger, der glass-
dører innenfor ved åpen posisjon gir bruksareal, delvis inn på innvendig
gulv. Her er det først og fremst plantekrukker som opptar den u tvendige
plassen, Slik at balkongene fungerer nærmest som fransk balkong . I dette
eksempelet er det også montert solskodder som kan klappes til s ide. Der
hvor de står i helt åpen posisjon kan man få et inntrykk hvorda n balkong-
prinsippet virker uten disse. (Arkitekt: Peter Zumthor)

//05

//05 Dersom bakkeetasjen heves noe opp over terreng oppnås en t il-
strekkelig skjerming mellom privatbolig, inkludert evt privat b alkong, og
felles tilgjengelig uteareal. Dersom dette ikke er mulig bør de t avsettes
areal utenfor fasaden for beplantning, slik at sosial buffer op pnås.
(Arkitekt: Peter Zumthor)

//06



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5101-1   Arkiv:   

 

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET 

BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Gjeldende plan er basert på forskrift om kommunal beredskapsplikt av 7.10.2011. Flere 

hendelser, endringer i samfunnet (spesielt på klimasiden) samt gjennomgått øvelse har gjort 

en revisjon nødvendig, både redaksjonelt og innholdsmessig. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommunes ROS-analysei og overordnet beredskapsplan er nå oppdatert, og skal i 

henhold til forskriften vedtas av kommunestyret. I henhold til forskriftens veileder for 

oppbygging og oppdatering av planen presenteres denne nå som ett dokument; «RISIKO, 

SÅRBARHET og BEREDSKAP i Ringerike kommune». 

ROS-analysen framgår av dokumentets pkt. 2, og beredskapsplanen som dokumentets pkt. 4. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vedlagt følger revidert Ros-analyse og Beredskapsplan for politisk godkjenning. Planen har 

gjennomgått er redaksjonell revisjon, samt en del endringer som følge av: 

 Endret trusselvurdering i forhold til klimaendringer 

                                                
i Risiko Og Sårbarhets-analyse 



 Endret trusselbilde i verden (som også influerer på planlegging i Norge) i forhold til 

mulig terrorhandlinger 

 Ukontrollerbar flyktningetilstrømning 

Øvelse og hendelser (erfaringsgrunnlag) har også ført til justeringer/tillegg når det gjelder: 

 sambandsmuligheter og tiltak i forhold til varig bortfall av strøm 

 revisjon av beredskapslister 

Rådmannen mener at den plan som her presenteres vil gi ledelsen i Ringerike kommune 

nødvendig støtte for å håndtere de kriser og uønskede hendelser vi dag kan ha oversikt over. 

Planen er i liten grad personavhengig, og vil på en instruktiv og grei måte også kunne sette 

personell i stand til å håndtere slike hendelser dersom man er ny i funksjon eller i 

organisasjonen. 

Planen vil, når den er godkjent, være tilgjengelig for alle på kommunens nettside, og bli 

løpende revidert, slik at kommunen alltid vil ha et oppdatert planverk dersom uønskede 

hendelser eller krise oppstår. 

Planverket vil være gjenstand for tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling i november 

2016. 

 

Vedlegg 

 Revidert plandokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme seniorrådgiver/beredskapsansvarlig tlf. 909 99 923 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISIKO, SÅRBARHET OG BEREDSKAP 

Ringerike kommune 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet inneholder: 

 ROS-analyse for Ringerike kommune  

 Overordnet BEREDSKAPSPLAN for Ringerike kommune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INNHOLD: 

 

FORORD OG DEFINISJONER ...................................................................................................4 

1. FORMÅL .............................................................................................................................5 

1.1 SÆRTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE ................................................................................................................... 5 

2. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR RINGERIKE KOMMUNE...............7 

2.1 NATURBASERT SÅRBARHET .............................................................................................9 

2.1.1 Skogbrann ..................................................................................................................................... 11 
2.1.2 Flom .............................................................................................................................................. 12 
2.1.3 Skred ............................................................................................................................................. 14 
2.1.4 Ekstrem nedbør ............................................................................................................................. 17 
2.1.5 Tørke/lav grunnvannstand ............................................................................................................ 18 
2.1.6 Askesky etter vulkanutbrudd på Island ......................................................................................... 18 
2.1.7. Hetebølge over tid og tørke ......................................................................................................... 19 

2.2. VIRKSOMETSBASERT SÅRBARHET ....................................................................................................................... 20 
2.2.1 Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd/Strømrasjonering ............................................................. 22 
2.2.2. Ulykke med transportmidler - hendelse på vei, jernbane, med luftfart eller på vann ................... 25 
2.2.3 Akutt forurensning ........................................................................................................................ 28 
2.2.4. Uønsket hendelse knyttet til bygning/konstruksjon, brannobjekt eller arrangement ................... 30 
2.2.5 Dyresykdommer ............................................................................................................................ 32 
2.2.6 Plantesykdommer ......................................................................................................................... 34 
2.2.7 Avløp og renseanlegg .................................................................................................................... 35 
2.2.8 Brudd i vannforsyning ................................................................................................................... 37 

2.3 HELSEBEREDSKAP, SMITTSOMME SYKDOMMER OG EPIDEMIER ................................................................................... 39 
2.3.1 Helse og sosial beredskap ............................................................................................................. 40 
2.3.2 Smittsomme sykdommer via næringsmidler, - herunder vannbåren smitte ................................... 42 
2.3.4 Smittsomme sykdommer, - epidemier, pandemier ........................................................................ 45 
2.3.5 Radon ............................................................................................................................................ 48 

2.4.TERROR OG SABOTASJE.................................................................................................................................... 50 
2.4.1 Terror og sabotasje ....................................................................................................................... 51 

2.5 CBRN-E (CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, NUCLEAR, AND EXPLOSIVES) ........................................................... 54 
2.5.1 Radioaktiv forurensing .................................................................................................................. 55 

2.6 ANBEFALTE TILTAK PR. D.D. (IKKE PRIORITERT REKKEFØLGE) ...................................................................................... 56 
2.7 STYRENDE DOKUMENTER: ................................................................................................................................ 56 
2.8 AKTUELLE KARTVERK ....................................................................................................................................... 58 

3.  HELHETLIG OG SYSTEMATISK SAMFUNNSSIKKERHETS- OG BEREDSKAPSARBEID ...........62 

4.  BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE ..............................................................63 

4.1 PLANHIERARKI ............................................................................................................................................... 65 
4.2 OVERSIKT OVER ANDRE AKTUELLE OFFENTLIGE ELLER PRIVATE BEREDSKAPSPLANER .......................................................... 65 
4.3 ROTSTRUKTUR PLANVERK (KOMMUNENS SERVER) .................................................................................................. 66 
4.5 KRISELEDELSE ............................................................................................................................................ 67 
4.6 OPPGAVER OG FULLMAKTER ..................................................................................................................... 68 

4.6.1 Ordførers rolle ............................................................................................................................... 68 
4.6.2 Varaordførers rolle ........................................................................................................................ 68 
4.6.3 Rådmannens rolle ......................................................................................................................... 69 
4.6.4 Kommunalsjefenes rolle ................................................................................................................ 69 



3 
 

4.6.5 Kommuneoverlegens rolle ............................................................................................................. 69 
4.6.7 Kommunikasjonsrådgivers rolle .................................................................................................... 69 
4.6.8 Beredskapsansvarligs rolle ............................................................................................................ 70 
Ekspedisjonstjenesten ............................................................................................................................ 70 
4.6.9 FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE .................................................................................... 71 
4.6.10 SKJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV KRISELEDELSENS OPPGAVER ......................................... 72 

4.7 LOKALISERING AV KRISELEDELSEN ............................................................................................................. 73 
4.8 OPPDRAG (PLANLEGGES OG ØVES I DEN ENKELTE AVDELING) ................................................................................... 74 
4.9 EVAKUERING ............................................................................................................................................. 76 
4.10 KRISEKOMMUNIKASJON .......................................................................................................................... 77 
4.11 RESSURSOVERSIKT ................................................................................................................................... 79 
4.12 VEDLEGG 1 - VARSLINGLISTER..................................................................................................................... 80 
4.13 VEDLEGG 2 - SCENARIOBASERTE PROSEDYRER/TILTAKSKORT ........................................................................... 83 

4.13.1 Scenario 1: Evakuering av deler av kommunens befolkning ........................................................... 84 
4.13.2 Scenario 2: Voldshandlinger av alvorlig karakter ........................................................................... 85 
4.13.3 Scenario 3: Stor brann .................................................................................................................. 86 
4.13.4 Scenario 4: Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi ...................................................................... 87 
4.13.5 Scenario 5: Flom i hovedvassdrag ................................................................................................. 88 
4.13.6 Scenario 6: Flom i mindre sidevassdrag ........................................................................................ 89 
4.13.7 Scenario 7: CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) .......................... 91 
4.13.8 Scenario 8: Storm/orkan ............................................................................................................... 92 
4.13.9 Scenario 9: Langvarig bortfall av strøm/telefon/IKT ...................................................................... 94 
4.13.10 Scenario 10: Større trafikkulykke ................................................................................................ 95 
4.13.11 Scenario 11: Olje/Kjemikalieforurensning ................................................................................... 96 
4.13.12 Scenario 12: Svikt i vannforsyningen ........................................................................................... 98 
4.13.13 Scenario 13: Jord/Leirskred i bebygde områder ........................................................................... 99 
4.13.14 Scenario 14: Mottak av større grupper mennesker/flyktninger uten overnattingstilbud ............. 100 

4.14 VEDLEGG 3 - OVERSIKT OVER SAMLINGSPLASSER V/EVAKUERING ............................................................. 101 
4.15 VEDLEGG 4 - SITUASJONSSKISSE OPERASJONSROM, - KRISELEDELSEN ....................................................... 102 
4.16 VEDLEGG 5 - SJEKKLISTE VED TRUSSEL OVER TELEFON .......................................................................................... 103 

5. SAMARBEID MELLOM KOMMUNER ............................................................................... 104 

6. OPPDATERING OG REVISJON ......................................................................................... 104 

7. ØVELSER OG OPPLÆRING .............................................................................................. 105 

8. EVALUERING .................................................................................................................. 105 

9. DOKUMENTASJON ......................................................................................................... 106 

10. TILSYN .......................................................................................................................... 106 

 

 

 

 



4 
 

 

Forord og definisjoner 
Alle uønskede hendelser skjer nødvendigvis i en kommune, og kommunene utgjør det lokale 

fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. 

Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er derfor meget viktig og skal bidra til at kommunen 

står bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 

1. januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Loven endret navn fra 

«Lov om Sivilforsvaret» til «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)». Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 

7. oktober 2011, heretter kalt «Forskriften». 

Det nye i loven er at kommunen pålegges en generell beredskapsplikt, noe de tidligere ikke har hatt. 

Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike 

områder. Den kommunale beredskapsplikten pålegger imidlertid kommunen en sektorovergripende 

kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger 

samfunnssikkerhet og beredskap i er mer helhetlig perspektiv.  

Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal være en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, 

der kommunen kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten 

for at slike hendelser inntreffer og hvordan slike hendelser vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Med 

utgangspunkt i analysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan som skal være 

samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Det er også en forutsetning at analysen 

legges til grunn for og integreres i kommunale planprosesser. 

Det er viktig at det etableres en felles forståelse av sentrale begreper som karakteriserer arbeidet 

med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er derfor hensiktsmessig å definere noen av begrepene 

som benyttes i dokumentet nærmere: 

Samfunnssikkerhet kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige 

samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 

påkjenninger. 

Begrepet beredskap er definert som planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller 

håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte. 

Krisekommunikasjon: Når kriser oppstår, handler krisekommunikasjon om å formidle viktige og 

presise budskap på en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress. Kommunikasjonen skal 

begrense usikkerhet om ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og 

redusere krisens omfang, samt formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte. 

Krisekommunikasjon er altså en organisasjons kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne 

ansatte og befolkningen, i alvorlige situasjoner og kriser. 

Informasjonsberedskap: Den evnen virksomheter har til raskt å etablere systemer for å varsle, 

strukturere og utføre arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en krisesituasjon. Ansvar, roller 

og rutiner for dette skal fragå av beredskapsplanverket. 
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1. FORMÅL 

 

Forskriftens § 1: 
Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal 
jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, 
med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og 
som pådriver overfor andre aktører. 

 

Sivilbeskyttelsesloven gir i §§ 14 og 15 Ringerike kommune en generell beredskapsplikt. Dette 

innebærer at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og 

med utgangspunkt i denne skal det utarbeides en overordnet beredskapsplan. 

Det er kommunen som skal sikre og ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette innebærer at 

kommunen må arbeide tverrsektorielt, systematisk og helhetlig med sikte på å redusere risiko for tap 

av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 

1.1 Særtrekk ved Ringerike kommune 

Ringerike kommune er en langstrakt kommune på 1553 kvadratkilometer, og med 29712 innbyggere 

(20 476 mennesker i tettbygde strøk og 9 192 mennesker i spredtbygde strøk, 44 personer er ikke 

registret med bopel) pr. 1. januar 2015. 

Demografien i Ringerike er utfordrende, med landskap som strekker seg fra jordbruksområdene 

rundt Tyrifjorden, til områder med høyfjellspreg. I kommunen har vi de fleste naturtyper og 

bosetningsmønster. Hønefoss er et trafikknutepunkt for jernbane, og E16 og Rv 7 går gjennom 

kommunen. Foruten Tyrifjorden og Steinsfjorden har vi flere elver og tjern. De siste årene har 

båttrafikken tatt seg opp, spesielt på Storelva. På Eggemoen er det økende trafikk med småfly og 

helikopter. 

De siste årene har vi sett en tendens til økning i redningsoppdrag i.f.t. samferdsel. Flere av ulykkene 

har stort omfang som kan være utfordrende for brann- og redningstjenesten. En økning i transport av 

farlig gods på vei bidrar også til utfordringer. 

Ringerike er en av Norges største skogbrukskommuner, og ved langvarig tørke er vi utsatt for brann i 

gras, kratt og produksjonsskog. En del skogsområder er vanskelig tilgjengelig, og innsats mot brann 

vil være ressurs- og materiellkrevende. 

Kommunen har stor arbeidsinnvandring, særlig innen håndverk og landbruk. Kommunen er 

vertskommune for et relativt stort asylmottak, med stort gjennomtrekk av asylanter. Kommunen er 

også vertskommune for Ringerike omsorgssenter (mottak av mindreårige enslige asylsøkere).  

Innbyggernes feriemønster endret. Mange reiser i dag til eksotiske strøk, også gamle/syke med 

nedsatt immunapparat og toleranse for smitte. Ringerike er vertskommune for interkommunalt 

legevaktsamarbeid for 6 kommuner. Dette gir utfordringer ved akutte medisinske hendelser i andre 

kommuner. Likeens er kommunen vertskommune for sykehuset. Det gir en endret oppfattelse av 

sykdom i befolkningen, økt fokus mot sykehus og økt krav til stabilitet i infrastrukturer. 

Ringerike kommunes beliggenhet, og de vedtatte planer om utbygging av vei og jernbane mot 

Osloregionen, vil gi kommunen en stor befolkningsvekst og større utbygginger av intern infrastruktur. 
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Det er viktig å huske på at kommunen har et ansvar for alle som til enhver tid oppholder seg i 

kommunen. Dette gjelder ikke bare de som har fast bopel i kommunen, men også de som oppholder 

seg her for kortere perioder. Kommunen må i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ta 

høyde for også denne gruppen mennesker. Dette gir spesielle utfordringer for kommuner med 

mange fritidsboliger. Enkelte kommuner får mangedoblet sin befolkning i ferier. Videre kan 

kommunen ha store arrangementer som festivaler, idrettsarrangementer, politiske møter, stor 

studentmasse i semestrene, etablering av asylmottak, trafikknutepunkter, nye jernbanestrekninger, 

tunneler og lignende. Dette må gjenspeiles i kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Ringerike kommune er ansvarlig for en betydelig tjenesteproduksjon mot egen befolkning, både 

gjennom drift av blant annet brann- og redningsvesen, barnehager, skoler, barneverntjeneste, vann 

og avløp, alders- og sykehjem, primærhelsetjeneste og også der hvor kommunen har valgt å sette 

tjenestene ut til andre aktører/kommunale selskap eller interkommunale samarbeidsavtaler. Pliktene 

i forskriften gjelder kommunen som ansvarlig for denne typen virksomhet. Evnen til å opprettholde 

tjenesteproduksjon under uønskede hendelser, kontinuitetsplanlegging, oversikt over kritiske 

samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, gjensidige avhengigheter osv. må derfor integreres i 

kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Kommunen har også en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske 

område. Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske 

samfunnsfunksjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkespotensiale, nødetatene osv. 

Kommunen skal involvere disse i arbeidet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen og i 

oppfølging av funn som analysen avdekker. Videre skal kommunen påse at kommunens 

beredskapsplan er samordnet med relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner, jf. 

forskriftens § 2, fjerde ledd og § 4, første ledd. (På regionalt nivå er det Fylkesmannen som har denne 

pådriverrollen). 
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2. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) FOR RINGERIKE KOMMUNE 

 

Forskriftens § 2 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen 
og hvordan disse kan påvirke kommunen. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 
Analysen skal som et minimum omfatte: 
eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen 
hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 
særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 
behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

 
 

Ringerike kommunes planverk forholder seg til følgende føringer og prioriteringer: 

Prioritet 1: Liv og helse 

Prioritet 2: Miljø 

Prioritet 3: Materielle verdier.  

Det er viktigst å forebygge skader på mennesker direkte, eller indirekte f.eks. gjennom luft og 

drikkevann. Når det gjelder vern av miljøet, tenker vi at miljøressursene prioriteres slik: 

 Sårbare naturtyper 

 Sårbare arter 

 Kulturlandskap 

 Friluftsområder.  

Etter dette er det om å gjøre å begrense skader på materielle verdier, slik at det økonomiske tapet 

for samfunnet blir minst mulig. 

 

Definisjoner: 

Igjen vil det være hensiktsmessig å definere enkelte begreper: 

Risiko defineres som produktet av Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen inntreffer og 

Konsekvensen (mulige virkninger) av den uønskede hendelsen. Med andre ord; ønsker vi å eliminere 

risiko, - må vi gjøre noe med sannsynlighet og/eller konsekvens. 
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Sannsynligheten definerer vi slik: 

Begrep Intervall 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50.år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50.år 

Sannsynlig Mellom en gang i året og en gang hvert 10.år 

Meget sannsynlig En gang i året eller oftere 

 

Det er viktig at det i vurderingen av risiko inngår en kunnskapsdimensjon (hva vi vet noe/mye om, og 

hva vi vet mindre om). Det vi vet mye om gjør hendelsene mer håndterbare enn det som det knytter 

seg stor usikkerhet om. 

Konsekvensene for liv og helse, miljø og materielle verdier er vurdert etter følgende kriterier: 

 

Begrep 

 

Liv og helse 

 

Miljø 

Materielle verdier 

Ufarlig Få og små personskader Ubetydelig skade på miljøet Skader for inntil 1 mill. 

 

En viss fare  

Alvorlig personskade, 

dødsfall kan forekomme 

Miljøskader som krever 

mindre tiltak 

Skader for inntil 5 mill. 

Farlig Inntil 10 døde, inntil 20 

alvorlig skadde/syke 

Miljøskader som krever 

større tiltak 

Skader for inntil 20 mill. 

Kritisk Inntil 20 døde, inntil 40 

alvorlig skadde/syke 

Omfattende og langvarige 

skader på miljøet   

Skader for inntil 50 mill. 

Katastrofalt Over 20 døde, over 40 

alvorlig skadde/syke 

Omfattende og 

uopprettelige skader på 

miljøet 

Skader for mer enn 50 

mill. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen tar sitt utgangspunkt i tidligere ROS-analyser både egne og eksterne, 

FylkesROS-analyse og andre overordnede sikkerhets-sårbarhets- og beredskapsrapporter. 

Sårbarhet er et uttrykk for lokalsamfunnets evne til å fungere og oppnå sine mål under uforutsette 

påkjenninger. Denne ROS-analysen omhandler sårbarhetsvurderinger i forhold til 

Naturbasert sårbarhet 

Virksometsbasert sårbarhet 

Helseberedskap, smittsomme sykdommer og epidemier 

Store hendelser (ulykker) 

Tilsiktede hendelser/terror 
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 2.1 Naturbasert sårbarhet 

 

Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 

 Flom 

 Skred 

 Tørke/lav grunnvannstand 

 Askenedfall etter vulkanutbrudd 

 Liten skogbrann 

 Ekstrem nedbør 

 Hetebølge over tid og tørke 

 Stor skogbrann 

 

Et hovedelement innen årsaksforhold til naturbasert sårbarhet er ekstremvær. Ekstremvær er i 

Nasjonalt risikobilde beskrevet som situasjoner der været utgjør en fare for liv, sikkerhet, miljø og 

materielle verdier. Begrepet ekstremvær kan omfatte stormer, orkaner, is stormer, mye nedbør og 

ekstreme temperaturer.  

På grunn av klimaforandringer forventes det at man også i Ringerike kommune må forberede seg på 

et villere og våtere klima. De klimatiske forandringene de neste tiårene er forventet å ha en stor 

innvirkning der vi vil oppleve en hyppigere gjentagelse av de mest ekstreme værformene vi opplever 

her til lands. 

Vi har de siste årene opplevd en rekke hendelser som kan karakteriseres som ekstremvær. 

Ekstremværet Dagmar rammet Norge hardt 1. juledag og natt til 2. juledag 2011. Verst rammet var 

fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Mange steder blåste det godt over orkan styrke, og 

det førte til et meget høyt antall feil på alle nivåer i kraftforsyningsnettet. Antall husstander som 

mistet strømmen i Buskerud var 57 332. 4 142 husstander var uten strøm i over 12 timer, 2 800 

husstander over 24 timer og 300 husstander over 36 timer Naturskadeerstatningene på landsbasis 

ble anslått til nær en milliard og hundre tusener mistet strømmen på landsbasis. Store deler i 

Flesberg og Ringerike manglet strøm i dagevis. 

Det er nå liten tvil om at klimaet er i endring, og at vi som følger av dette vil bli mer utsatt for 

ekstremvær. Forebygging og beredskapsarbeid er derfor svært viktig i arbeidet med å forberede seg 

på hva morgendagen vil bringe.  

Den enkelte virksomhet i Ringerike kommune har et selvstendig ansvar for å redusere 

konsekvensene av klimaendringer innen eget ansvarsområde. Ansvaret for klimatilpasning ligger 

både hos det offentlige, næringslivet og privatpersoner. For å redusere konsekvensene er det viktig 

med både forebygging og en beredskap får håndtering av de uønskede hendelsene som oppstår, og 

kommunen, gjennom «forskrift om kommunal beredskapsplikt» og «sivilbeskyttelsesloven», spiller 

en sentral rolle i dette arbeidet. Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter er sentrale for å 

ivareta hensynet til nødvendige klimatilpasninger. 
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Foto: Energibransjen.no 

 

RISIKOMATRISE 

 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Meget 
Sannsynlig 

   
Liten 
skogbrann 
 

  

 
Sannsynlig 
 

 Flom 
 
Skred 
 
Tørke/lav 
grunnvannstand 
 

Ekstrem 
nedbør 

  

 
Mindre 
sannsynlig 

 Askenedfall etter 
vulkanutbrudd 

Hetebølge 
over tid og 
tørke 
 

 
Stor 
skogbrann 
 

 

 
Lite sannsynlig 
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2.1.1 Skogbrann 
 

 

Foto: NRK 

 

Skildring av uønsket hendelse Skogbrann 

 

Årsak til hendelse Naturbasert; lynnedslag, langvarig tørke, selvantenning. 

Ikke tilsiktet handling; bråtebrenning, fritidsaktiviteter, 

skogsarbeid, jernbane (ordinær drift/vedlikehold av jernbane). 

Tilsiktet handling; brannstiftelse. 

Årsaksreduserende tiltak Opplysningsvirksomhet. 

Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av utmark 

fra 15. april til 15. september. 

Restriksjoner på skogsarbeid i tørkeperioder. 

Flyovervåking ved skogbrannindeks >70. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Vil gi skader på produksjonsskog, verneområder, miljøet 

(forurensing), eiendom (bebyggelse). 

Konsekvensreduserende tiltak Brann- og redningstjenesten har spesialutstyr for 

skogbrannbekjempelse (kjøretøy, materiell, m.m.). 
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Skogbranntropper. 

Bistand fra skogbrannfly. 

Slokkebistand fra helikopter. 

Slokkeavtaler med nabobrannvesen. 

Støtte fra Sivilforsvaret (mannskap og materiell). 

Jernbaneverket har beredskap med tankvogn i sommerhalvåret. 

Samarbeid med de største private skogeierne. 

Jobbe for at brann- og redningstjenesten har tilgang til alle 

skogsbilveier. 

Registrering av ressurser som kan benyttes i 

skogbrannbekjemping (skogsmaskiner, tankbiler, gjødselvogner, 

ATV, o.l.).  

Konsekvensgradering En viss fare; brann i impediment. 

Farlig; brann i skog/utmark nær bebyggelse. 

Kritisk; brann i produksjonsskog. 

Ukjent; brann i verneområder. 

Klima Klimaendringer/ekstremvær kan gi økt fare for skogbrann 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

 

 

 

2.1.2 Flom 

Skildring av uønsket hendelse Oversvømmelse av bolig og landbrukseiendommer der eventuelt 

infrastruktur blir berørt med blant annet store materielle skader 

som følge. 

Årsak til hending Snøsmelting, store nedbørsmengder (over tid) Ekstrem nedbør. 

Årsaksreduserende tiltak Vassdragsreguleringer 

Sannsynlighet Store flommer er mindre sannsynlig,  

15 -50 års intervaller. 

Mindre flommer er derimot sannsynlig 

Konsekvensskildring Store skader på jordbruksområder, veier 

Konsekvensreduserende tiltak Varsling,  
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Flomsikring 

regulering av vassdragene og 

arealbruk som planlegges tilpasses flomfaren 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil gi økt risiko for flom. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Aktiv bruk av flomsonekart ved arealplanlegging og forebyggende tiltak i bygninger og 

flomsikringstiltak, er viktige tiltak i kommunen. 

Store og vedvarende nedbørsmengder kombinert med snøsmelting, eventuelt isgang. 

Fulle vannmagasin vil redusere muligheten for regulering og det kan oppstå udempet flom i 

vassdragene.  Store lokale nedbørsmengder med stor vannføring i sideelver til hovedvassdragene med 

opphoping der vannet går ut i hovedvassdraget vil også gi flom. 

 

Store flommer er mindre sannsynlig. Nye prognoser viser at større deler av året, og spesielt høst og 

vinter vil bli flomutsatt i fremtiden. Sannsynligheten for skadeflom blir vurdert som økende. 

Begnavassdraget med mange innsjøer og regulerte magasiner muliggjør styringen av vannføringen i 

vassdragene når det oppstår fare for flom, og ikke minst å redusere faren for storflom.  

Selv om Ringerike ligger slik til at to elver møtes i sentrum av Hønefoss er faren kun vurdert til farlig ut 

fra tidligere erfaring.  Vassdragsreguleringer kan redusere flomvannføringen på skadeutsatte 

strekninger.  Flom er vanskelig å forutsi, og skadene av en flom påvirkes av en rekke beslutninger som 

fattes av flere aktører. For å få risikoen for flomskader ned på et forsvarlig nivå må det satses på tiltak 

på flere områder. 

Arealplanlegging med mål om å unngå nyetableringer i fareutsatte områder vil være et viktig tiltak. 

Utarbeidet flomsonekart slik det foreligger i Ringerike vil være med å lette planleggingen i forhold til 

anbefalte sikkerhetsnivåer for flomutsatt bebyggelse. 

Bygging av flomvoller vil kunne være aktuelt på enkelte områder som Benterud, Støalandet og 

Schjongslunden. 
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2.1.3 Skred 

 

Foto: NGI 

Vi har flere forskjellige typer skred som kommer inn under dette punktet. Det kan være 

 Fjellskred 

 Kvikkleireskred 

 Snøskred 

 Jordskred/løsmasseskred 

 

Topografien i Ringerike tilsier lav sannsynlighet for både snø – og fjellskred. Mulig unntak kan være 

Vikerfjell, men heller ikke her har vi erfart store snøskred. Disse områdene er derfor ikke gitt 

oppmerksomhet som et sårbarhetstema i denne analysen. 
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Jord og løsmasseskred 

Skildring av uønsket hendelse Jord og løsmasseskred 

 

Årsak til hending Snøsmelting, store nedbørsmengder over tid 

Årsaksreduserende tiltak Bevare vegetasjonen og sikre naturlig drenering. 

Sannsynlighet Mindre sannsynlig 5- 15 års intervall 

Konsekvensskildring Skader på jordbruksområder, veier, infrastruktur bygg og 

eiendom. Forurensing 

Konsekvensreduserende tiltak Systematisk arealplanlegging og avslå søknader om utbygging i 

utsatte områder. 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil kunne føre til økt skredfare 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Begrepene jordskred, løsmasseskred og leirskred blir ofte brukt om hverandre. Løsmasseskred er et 

samlebegrep som omfatter skred i alle typer løsmasser. Jordskred blir ofte brukt om skred som utløses 

i de løsmassene vi finner i bratt terreng (som regel morenejord), og omfatter altså ikke leirskred. Et 

jordskred er masser av stein, grus, sand og jord med varierende innhold av vann som er i bevegelse. 

Vannrike jordskred langs mindre og større bekker blir gjerne kalt flomskred. 

Det er mange faktorer som kan bidra til at løsmassene i en dalside blir ustabile slik at skredfaren øker. 

En del prosesser er naturlige, slik som forvitring som gjør det øverste jordlaget løsere, men 

menneskelige inngrep kan også i stor grad påvirke jordas stabilitet. Eksempler på dette ber flatehogst, 

overbeiting og veibygging. 

Alle elementene som er nevnt foran kan føre til svekkelse av løsmassene styrke, men som regel må det 

en ekstra belastning til for å utløse skredet. Denne belastningen består nesten alltid av tilførsel av vann 

i form av regnvann og/eller smeltevann. 

Det var nettopp dette som utløste raset på Viul i 2000.  En stor skråning var hugget rent for trær som 

skulle brukes til ved.  Denne høsten regnet det store mengder over lengre tid, samtidig som en liten 

bekk plutselig tok endret avløp over en vei som gikk til et høyere liggende boligfelt. Lørdag morgen i 

begynnelsen november fikk så kommunen melding om at det hadde gått jordskred som hadde tatt 

med seg mesteparten av veien og var nær på å ta med seg to bolighus. 

Det er således ingen tvil om at dette kan skje igjen og regner med at hendelsen er sannsynlig og kan 

opptre hvert 5 til 15 år. Forebygging gjennom arealplanlegging og en oversikt over bratte områder slik 

at en om mulig unngår kraftig hugst. Ved store nedbørsmengder er det også viktig å sørge for at 

grøfter, stikkrenner m.m. er åpne slik at det er avløp for vannet og at overflatevannet ikke tar nye 

veier. 
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Kvikkleireskred 

Skildring av uønsket hendelse Kvikkleireskred 

Årsak til hending Store nedbørsmengder (over tid), menneskelig aktivitet som gjør 

grunnen ustabil 

Årsaksreduserende tiltak Stabiliserende tiltak 

Sannsynlighet  Lite sannsynlig 

Konsekvensskildring  Tap av menneskeliv 

 Skade på jordbruksområder og bebygde områder 

 Infrastruktur 

 Bygg og eiendom.  

 Forurensing 

Konsekvensreduserende tiltak Regulering av vassdragene og planlagt arealbruk som tilpasset 

faren. 

Konsekvensgradering Kritisk 

Klima Klimaendringer og ekstremvær kan medføre økt sannsynlighet 

for slike ras/utglidninger 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Kvikkleireras/utglidning utløses som oftest ved menneskelig aktivitet, men kan også utløses ved store 

nedbørsmengder. Ras kan starte av helt naturlige årsaker, men i våre dager er det oftest menneskelig 

aktivitet som forstyrer den naturlige likevekten og lager forutsetninger for ras. 

Dette kan skje ved økt belastning (oppfylling) ut mot toppen av en skråning som medfører økt 

påkjenning. Graving ved foten av skråninger svekker motholdet. Økt tilførsel av vann ut mot 

skråningen kan være risikabelt. 

Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som en væske hvis 

den blir overbelastet og omrørt.  Sannsynligheten for skred vil vesentlig være knyttet til menneskelig 

aktivitet i disse områdene. Hvis en unngår slik aktivitet vil det være liten sannsynlighet for at det skjer 

skred. 

I motsetning til håndterbare ras i faste leirer, har man de store dramatiske kvikkleirerasene. Det mest 

karakteristiske ved slike gigantiske ras er at massene blir helt flytende under selve rasforløpet og kan 

dekke store arealer. Det gis ingen forvarsler som for eksempel langsom sprekkdannelse. Skredene vil 

derfor komme overraskende på eventuelle innbyggere i og omkring rasstedet og få store 

konsekvenser. 

Sikkerheten er kartlagt i de viktigste leireområdene i Ringerike kommune.  Kartleggingen er 

gjennomført med 3 forskjellige klassifiseringer. 

 Faregradsklassifisering med alternativene:    Lav, Middels og Høy. 

 Konsekvensklassifisering med alternativene: Mindre alvorlig, Alvorlig og Meget Alvorlig. 

 Risikoklassifisering med alternativene:   1, 2, 3 og 4 hvor 1 er laveste risiko 
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Denne kartleggingen ligger inne på våre kartsystemer under tema samfunnssikkerhet. For å unngå 

store ulykker er det viktig at den den informasjon og kompetanse som foreligger tas i bruk. 

 

 

2.1.4 Ekstrem nedbør 

Skildring av uønsket hendelse Ekstrem nedbør 

Årsak til hending Kraftig nedbør over kort tid (over 70 mm pr. døgn), gjerne lokalt 

Årsaksreduserende tiltak - 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Kan gi store skader på skog og utmark, eventuelt på bebyggelse i 

området. 

Forurensning 

Konsekvensreduserende tiltak Vedlikehold av avløpsnett, ev. bedre dimensjonering. 

Konsekvensgradering Farlig. 

Klima Klimaendringer og ekstremvær medfører økt sannsynlighet også 

for helt lokale forekomster. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Store vannmengder over kort tid gir rask avrenning med store materielle skader og oversvømmelse i 

kjellere og overbelaster avløpsnettet, og sannsynligheten for at slike hendelser skjer vurderes å være 

økende. 

Vil kunne føre til skader på bygninger og materiell. Det kommunale avløpsnettet vil ikke ta                         

unna alt vannet, sluk og kummer tetter seg til, vann renner inn i kjellere og hager og kan ødelegge 

store verdier. Ekstrem nedbør kan også føre til sørpeskred og utrasing av stein og jord. 

Oppjustering av avløpsnett, bevaring av grøntområder, forebygge gjennom å vedlikeholde avløp mv. I 

tillegg kan sikkerhetssone langs vassdrag der oppføring av bygninger ikke er tillatt, være et tiltak. 

Generell informasjonsvirksomhet kan på sikt bidra til at skadene ved ekstremnedbør blir mindre. 
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2.1.5 Tørke/lav grunnvannstand 

Skildring av uønsket hendelse Tørke/Lav grunnvannstand 

Årsak til hending Tørr og kald periode på høst/vinter. Tidlig kulde kombinert med 

lite nedbør. Lang tørkeperiode i sommerhalvåret. 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Grunnvannsbrønner kan stå i fare for å gå tomme. Tilknyttede 

husstander, institusjoner og gårdsbruk kan miste 

vannforsyningen. 

Konsekvensreduserende tiltak God beredskap på tilkjøring av vann til berørte. 

Konsekvensgradering En viss fare 

Klima Klimaendringer kan gi økt fare gjennom mer ekstremvær. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Grunnvannsressurser i Norge blir i stor utstrekning utnyttet i distriktene, og for små og mellomstore 

vannverk. Mulighetene for en viss utnytting av grunnvannet finnes nesten overalt. Grunnvann blir 

foretrukket som vannkilde fordi vannet er naturlig renset i grunnen og har oppnådd stabil kvalitet. 

Fra borebrønner i fjell er det ofte bare mulig å ta ut små mengder med grunnvann. Typisk forsyner en 

brønn en husstand eller noen få hytter. For enkelte bergarter, langs bergartgrenser eller langs større 

sprekkesoner det mulig å ta ut større vannmengder der en kan forsyne en hyttegrend eller et lite 

tettsted. 

 

 

2.1.6 Askesky etter vulkanutbrudd på Island 

Skildring av uønsket hendelse Nedfall av aske etter vulkanutbrudd på Island 

Årsak til hending Stort vulkanutbrudd på Island med vindretning mot Norge 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Vulkanutbrudd i denne størrelsesorden er mindre sannsynlig, 

men dersom det skjer er det stor sannsynlighet for at askeskyen 

når Norge 

Konsekvensskildring Hindre flytrafikk inkludert luftambulanse og skogbrannhelikopter. 

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen 

Konsekvensgradering En viss fare 

Klima Ingen kjent påvirkning 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes av magma som kommer nært opp imot overflaten. 

På jorda forekommer dette ofte ved kontinentalplategrensene. Prosessen starter når magmaen stiger 

opp til overflaten under en vulkan og danner et magmakammer. Dette kammeret blir så trykket 

oppover og flyter gjennom avløp på fjellsiden som lava. 

En måte å klassifisere vulkaner er hyppigheten av vulkanutbrudd. Jevnlige utbrudd forekommer fra en 

aktiv vulkan, en sovende vulkan har sjeldne utbrudd, mens en utslukket vulkan ikke har hatt historisk 

kjente utbrudd. 

Norge/Buskerud/Ringerike er kun utsatt ved vulkanutbrudd på Island. Vulkanen må sende asken rundt 

6000 meter opp i luften for at den skal nå frem til Norge. Norge ligger i det såkalte Vestavindsbeltet. 

Dette er grunnen til at vi er utsatt for askeskyer fra Island. Østlandet blir ikke spart for slikt nedfall. 

Eyjafjallajökulls på Island hadde et kraftig utbrudd i 2010 som medførte askenedfall i store deler av 

Europa og i Norge. 

 

 

2.1.7. Hetebølge over tid og tørke 

Skildring av uønsket hendelse Hetebølge 

Årsak til hending Høy temperatur og tørke over tid 

Årsaksreduserende tiltak Ingen 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Fare for liv og helse, miljø og landbruk 

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen 

Tilgjengelig informasjonsmateriell 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer gir økt fare for ekstremvær 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Klimaforandringer medfører ulike typer helsetrusler. Risiko for uønskede hendelser med fare for 

dødsfall knyttet til hetebølger ansees derfor for å være sannsynlig. 

Sommeren 2010 lammet en hetebølge Europa i ukevis og drepte mange mennesker. Et nytt 

varslingssystem under utprøving vil automatisk advare myndighetene når hett og farlig vær er 

underveis. Et stillestående høytrykk med rekordvarme over flere uker kan føre til temperaturer opp 

mot 35-40 grader flere steder, og stor helsefare for syke og eldre med svak helse. Nyere forskning 

tyder på at slike dødelige hetebølger kan bli mer vanlig i framtiden. For ytterligere informasjon, se ny 

svensk studie om varmebølger og dødelighet på http://www.fhi.se 
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2.2. Virksometsbasert sårbarhet 
 

Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 Liten trafikk-ulykke  

 Liten bygnings-brann 

 Liten gasslekkasje 

 Brann- og bygningsskade på VAR- installasjoner 

 Lednings-brudd (lite havari) 

 Lednings-brudd (stort havari) 

 Mindre tunnelulykker 

 Mindre sprengnings-ulykker 

 Stor gasslekkasje 

 Liten ulykke farlig gods 

 Plante-sykdommer 

 Skrapesyke 

 Akutt forurensning 

 Stor trafikkulykke 

 Uønsket hendelse arrangement 

 Sykdom på svin 

 Kraftrasjonering 

 Stor ulykke farlig gods 

 Liten bygnings-kollaps 

 Lokal forurensning av vannkilde eller distribusjons-system 

 Tunnelulykke m/brann 

 Stor eksplosjon 

 Stor bygnings-kollaps 

 Langvarig svikt i energi-forsyningen 

 Rabies 

 Båtulykker 

 Munn og klovsyke 

 Sykdom på fjørfe 

 Omfattende forurensning av vannkilde eller distribusjons-system 
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Foto: Universitetet i Bergen 
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2.2.1 Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd/Strømrasjonering 

 

Skildring av uønsket hendelse Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd 

 

Årsak til hending Strømbrudd som følge av naturlige årsaker som flom, vind, stor 

snøfall og ekstrem kulde. 

Strømbrudd som følge av teknisk svikt og menneskelig svikt.  

Strømbrudd som følge av terror, brann og sabotasje 

Årsaksreduserende tiltak Oppgradering av høyspentnettet. 

Alternative innmatingsruter. Reservekapasitet fra Follum 

fabrikker som er tilgjengelig. Samtidig er det flere muligheter for 

å «rute» kraft alternative veier ved behov. 

Overgang til kabler i stedet for luftstrekk. 

Sannsynlighet Lengre strømbrudd (over 1 uke): Lite sannsynlig 

4 timers strømbrudd må påregnes; sannsynlig 

Ved Dagmar hadde mindre enn 100 abonnenter et strømbrudd 

som varte i 4 dager. 13 % av abonnentene hadde et strømbrudd 

som varte mer enn ett døgn. 

Kommuneadministrasjon og sykehus ble ikke berørt. 

Konsekvensskildring Viktige funksjoner som vann, kloakk, data/telekommunikasjon vil 

i deler av kommunen bli satt ut av drift. Vil kunne få betydning 

for liv og helse, miljø og økonomi. Avhengig av faktorer som: 

Varighet 

Demografiske forhold 

Sommer/Vinter 

 

Konsekvensreduserende tiltak God og tidlig varsling 

Omkoplinger 

Nødstrømsaggregater (Felles «aggregatpool» i Buskerud) 

Konsekvensgradering Fra «En viss fare» til «Kritisk» alt etter hvor lenge og alvorlig 

avbruddet er, og til hvilket tidspunkt. 

Klima   

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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Det finnes 7 innmatingsstasjoner i regionen hvor det mates inn kraft til Ringerike-Krafts 

fordelingsnett i kommunen. I tillegg kan det mates begrensede kraftmengder fra: 

Hafslunds nett over Sollihøgda via nettet i Hole 

Modums nett ved kommunegrensen i Nakkerud 

Sør-Aurdals nett ved fylkesgrense i Hedalen 

Fra kraftverkene ved Follum 

Det kan i tillegg mates betydelig med kraft fra egne vannkraftverk i Hønefossen og i Viul. 

De 7 transformatorstasjonene muliggjør kraftforsyning med full reservekraft til mest befolkningsrike 

deler av kommunen. Ved svikt i et av anleggene har de andre anleggene tilstrekkelig kapasitet til å 

overta forsyningen i de fleste lasttilfellene. Dette gjøres ved omkopling av forsyningen gjennom RiKs 

eget høyspentnett.   

Etter etableringen av Eikli transformatorstasjon i 2001 ble tosidig innmating til Hønefoss sentrum 

mulig, noe som i betydelig grad reduserte sårbarheten i strømforsyningen til Hønefoss sentrum.  

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at svikt i forsyningen fra overliggende nett, 

sentralnettet (Statnett) og/ eller regionalnettet (EB Nett) vil kunne ramme flere av de ovennevnte 

anleggene samtidig og dermed vanskeliggjøre forsyningen. Hvis skader på eget 22 kV nett skulle 

sammenfalle i tid med slike hendelser kan situasjonen bli krevende.  Ved slike situasjoner kan deler 

av kraftforsyningen opprettholdes ved å benytte kraftverk i kommunen til nødforsyning i sentrale 

deler av kommunen. Det er god erfaring med at dette fungerer.  

Forsyning til tynnere befolkede deler av kommunen er i større grad avhengig av at 

hovedforbindelsene i eget nett er i drift.  Sentrene Sokna, Nes og Tyristrand har primært god 

forsyning via transformatorstasjonene og kan avhengig av lastbehovet forsynes via eget nett ved 

svikt i forsyningen fra overliggende nett.   

I samsvar med forskrifter for beredskap foreligger det beredskapsplaner i Ringeriks-Kraft for å takle 

slike situasjoner. Planene er satt opp i samsvar med retningslinjene i KBO (kraftforsyningens 

beredskapsorganisasjon). Disse planene gjennomgås av NVE ved tilsynsbesøk. Herunder foreligger 

også detaljerte planer for rasjonering av kraft ved kraftmangel. Rasjoneringsplanene er basert på 

trinnvis eskalering.  Uprioritert kraft (kjelekraft) blir koblet ut først. Deretter forutsettes økonomisk 

rasjonering ved ekstremprising (kvoterasjonering). Til slutt vil roterende, sonevis utkobling kunne bli 

iverksatt etter etablert plan.   

I Ringeriks-Krafts beredskapsplaner er det forutsatt utstrakt kontakt med lokale, regionale og 

sentrale myndigheter i krisesituasjoner.  Her står kommunens beredskapsledelse sentralt.  

Det vil bli gitt informasjon om status og det vil bli gitt løpende oppdateringer etter hvert som en 

situasjon skulle utvikle seg. Det er videre viktig å motta informasjon om kommunens behov for 

prioritering i forsyningen i en beredskapssituasjon.  

Oppsummert vurderes strømforsyningen til Ringerike kommune som god med flere 

reservemuligheter ved utfall i innmatingsanleggene i store deler av kommunen. Spesielt er sentrale 

deler av kommunen inkludert Hønefoss sentrum i en god situasjon med mulighet for uavhengig 

forsyning fra egne kraftverk hvis forsyning fra sentralnett eller regionalnett skulle svikte.  
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Ringerike sykehus har nødstrømsaggregat for å sikre nøddrift. Det skilles mellom strøm i akuttfasen 

ved bortfall og reservestrøm som skal leveres senere og over lengre tid. Selv om det er opplegg for 

nødstrøm innebærer strømbrudd alltid en viss risiko.  

Flere av sykehjemmene i kommunen har egne nødstrømsaggregat (Hønefoss, Austjord 

behandlingssenter, Nes og Sokna, men det er fortsatt ikke full dekning. Bortfall av strøm kan ha 

store konsekvenser i sykehjemmene, da pasientene blir mer pleie/behandlingstrengende som en 

konsekvens av samhandlingsreformen.  Svært pleietrengende pasienter kan ha behov for apparater 

som er avhengig av strøm og vil blant annet raskt ha behov for manuell hjelp ved strømbrudd. 

Manglende lys kan i seg selv innebære en viss risiko, i tillegg vil strømbortfall i ved lave temperaturer 

kunne føre til uforsvarlig drift. 

Også for hjemmebasert omsorg vil strømbortfall kunne få store konsekvenser. I omsorgsboliger mv 

kan det være pasienter/klienter som er svært pleietrengende og har behov for elektriske apparater. 

Også hjemmeboende pleietrengende kan være koblet til hjelpeapparater som er avhengige av strøm 

som hjemmedialyse, oksygenapparater, forstøverapparater og slimsuging. For disse gruppene vil 

langvarig strømbrudd kunne gjøre det vanskelig å bo hjemme og det vil kunne være behov for 

«evakuering». 

Husstander som ikke har analoge fasttelefoner, men opplegg som krever strøm (isdn-telefon, 

internettelefon og lignende) vil miste kontakten utad ved et strømbrudd. 

RingeriksKjøkken er ikke utstyrt med aggregat. Ferdigvarelager har alltid et volum tilsvarende 2-3 

ukers leveranse. Ved strømbrudd over 18 timer, vil situasjonen her være kritisk. Dersom 

RingeriksKjøkken får en ukes forvarsel i forhold til kritiske situasjoner i kommunen vil 

ferdigvarelageret kunne «blåses opp» til 6 ukers forbruk. 

For boliger vil strømbrudd under kalde forhold om vinteren kunne bli svært alvorlig. Spesielt der 

store deler av boligmassen kun har tilgang på strøm som oppvarmingskilde. Dette gjelder bl.a. 

kommunens omsorgsboliger. Innetemperaturen i en dårlig isolert blokkleilighet vil synke fra 21,5 °C 

til 10 °C på under 12 timer ved en utetemperatur på – 20 °C.)  
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2.2.2. Ulykke med transportmidler - hendelse på vei, jernbane, med luftfart eller på vann 

 

Foto: Statens veivesen 

Skildring av uønsket hendelse Samferdselsulykke 

Årsak til hendelse Vei; hastighet, værforhold, hastighet, veistandard, slitasje, 

vedlikehold, kapasitet, kollaps bru/tunnel, brann i tunnel, 

masseutglidning, menneskelig årsak, kollisjon med vilt/fugl. 

Jernbane; slitasje, vedlikehold, kollaps bru/tunnel, 

masseutglidning, solslyng, menneskelig årsak, brann i tunnel. 

Luftfart; menneskelig årsak, feil navigering, teknisk årsak, 

kollisjon med vilt/fugl, tilsiktet handling. 

Vann; hastighet, værforhold, grunnstøting, menneskelige forhold, 

feil navigering. 

Årsaksreduserende tiltak Vei; Informasjon og motivasjon, tilsyn og kontroll, 

trafikksikringstiltak, fartsgrenser, vedlikehold og tilstrekkelig 

utbedring av ulykkesbelastede veistrekninger. Reguleringsplaner. 

Oppgradering av sikkerheten i tunneler. 

Jernbane; vedlikehold, sikring av planoverganger, oppsett av 

gjerder, oppsyn ved ekstremvær. 

Luftfart; Tiltak som hindrer vilt i å komme inn på rullebaner. 

Vann; Informasjon og motivasjon, tydelige skiller mellom 

badeområder og leder, merking av grunner, forbedring av 

kartverk.  
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Sannsynlighet 

 

Meget sannsynlig; Liten ulykke vei, bilbrann, stor ulykke vei, 

båtbrann, liten ulykke med farlig gods på vei/jernbane (se egen 

analyse for Akutt forurensing). 

Sannsynlig; Stor ulykke vei, bilbrann i tunnel, påkjørsel 

jernbaneovergang, togavsporing, liten ulykke båt, stor ulykke 

med farlig gods på vei/jernbane (se egen analyse for Akutt 

forurensing). 

Liten ulykke luftfart, havari småfly/helikopter, utglidning av vei- 

eller jernbane, liten ulykke jernbane. 

Mindre sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Lite sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Konsekvensskildring Liten ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader.  

Denne type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt. 

Ulykker med jernbane, luftfart, vann og i tunneler vil normalt 

være mer ressurskrevende enn ulykker på vei. 

Stor ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader.  

Denne type hendelser håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt med hjelp fra støttestyrke 

eller nabobrannvesen. 

Beredskapsmessig bør man dimensjonere for slike hendelser med 

en frekvens på 1 -10 år. 

Førsteinnsats ved store ulykker med jernbane, luftfart og vann 

kan i stor grad håndteres med samme beredskap og etter samme 

reaksjonsmønster som for stor trafikkulykke. 

Konsekvensreduserende tiltak Kompetanseheving og materielltilførsel på bistasjonene innen 

frigjøring, tunnelbrann, vannredning, førstehjelp og ulykker med 

farlig gods. 

Slokkeavtale med andre brannvesen.   

Regelmessige samøvelser med andre nødetater. 

Utstyr for redning utenfor vei. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til katastrofalt (se egen analyse for Akutt 

forurensing). 
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Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ringerike brann- og redningstjeneste har slokkeavtaler med alle nabobrannvesen som sikrer 

nødvendig bistand ved store og krevende innsatser. Dette gjelder blant annet dykkertjenesten, hvor 

vi har avtaler med Drammensregionens brannvesen og Oslo brann- og redningsetat. 

Brann- og redningstjenesten har ikke egnet utstyr for å kunne håndtere en stor brann i tunnel. 

 

 

Foto: Regjeringen.no/NSB 
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2.2.3 Akutt forurensning 

Skildring av uønsket hendelse Akutt forurensning 

Årsak til hending Utslipp, eller fare for utslipp, av farlige stoffer som følge av 

transportulykke, lagring, omlasting, bruk eller brann og 

eksplosjon. 

Utslipp fra næringsvirksomhet/kraftverk 

Kjøleanlegg 

Landbruk 

Drivstofftanker 

Gassanlegg, herunder forbrukergassanlegg 

Gassdrevne kjøretøy 

Kjemisk eller biologisk forurensing 

Utilsiktet handling (materialtretthet, uaktsomhet ved håndtering, 

o.l.) 

Tilsiktet handling (kriminell handling eller terror) 

Årsaksreduserende tiltak Informasjon og motivasjon, kontroll og tilsyn, destruering av 

tanker og anlegg som ikke er i bruk, øke antall sikkerhetsbarrierer 

mot sårbare installasjoner 

Sannsynlighet Se merknader, kommentarer og utfyllende opplysninger 

Konsekvensskildring Ulykker med farlige stoffer kan gi meget store konsekvenser for 

liv, helse og miljøet, type stoff og mengde vil være avgjørende for 

skadeomfanget redningsmannskapene blir stilt ovenfor. 

Farlig gods deles i 9 klasser, for produksjon, transport og lagring. 

På veier og jernbane i vårt distrikt er hovedvekten av stoffene 

som transporteres i klasse 3 (brannfarlige væsker), klasse 2 

(gasser) og klasse 8 (etsende stoffer). 

Konsekvensen for miljøet vil variere ut fra faktorer som nærhet til 

sårbare områder (f.eks. verneområder og vannkilder) og årstid. 

Konsekvensreduserende tiltak Beredskapsplaner, 

IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot akutt 

forurensing) 

Kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten 

Slokkeavtaler med nabobrannvesen, 

Kartlegging av lagring og bruk 
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Gode innsatsplaner 

ELS - lederstøtte ved større hendelser. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til katastrofalt. 

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er 

tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. 

Meget sannsynlig 

Liten gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller fyringsolje 

(<3.000 liter), lekkasje fra drivstofftank på tunge kjøretøy som følge av transportulykke som ikke 

krever evakuering av tilliggende områder, men kan kreve overflatesanering/oppsamling av stoff. 

Mindre gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller lite utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som 

krever evakuering av et rom eller et avgrenset område, ingen behov for dekontaminering av 

mennesker. 

Sannsynlig 

Stor gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller fyringsolje 

(>3.000 liter), lekkasje fra transportbeholder (<20.000 liter) som følge av transportulykke, eller 

lekkasje fra lager som krever evakuering av tilliggende områder og/eller sanering av grunn. Større 

gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever 

evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av <5 

mennesker, og med <5 skadde/døde. 

Mindre sannsynlig 

Liten brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), liten brann i tank for drivstoff eller 

fyringsolje (>3.000 liter) med <5 skadde/døde. Liten brann i transportbeholder (>20.000 liter) som 

følge av transportulykke, eller liten brann fra lager/depot som krever evakuering av tilliggende 

områder og/eller sanering av grunn, og skadeomfang <5skadde/døde. Stor gasslekkasje giftig- eller 

miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, 

installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av >5 mennesker. 

Lite sannsynlig 

Stor brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), stor brann i tank for drivstoff eller 

fyringsolje (>3.000 liter), stor brann i transportbeholder (>20.000 liter) som følge av transportulykke, 

stor brann i lager/depot som krever evakuering av tilliggende områder og/eller sanering av grunn, 

og skadeomfang >5skadde/døde. Større gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av 

kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og 

behov for dekontaminering av >5 mennesker, og med >5 skadde/døde).  
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2.2.4. Uønsket hendelse knyttet til bygning/konstruksjon, brannobjekt eller arrangement 

Skildring av uønsket hendelse Diverse uønskede hendelser knyttet til bygning/konstruksjon, 

brannobjekt eller arrangement. 

Årsak til hending Teknisk/mekanisk årsak; konstruksjonsfeil, materialtretthet, 

teknisk svikt, brann i elektrisk anlegg, gasslekkasje. 

Naturbasert; lynnedslag, flom, skred, snøfall. 

Ikke tilsiktet handling; varme arbeider, sprengningsulykke, 

organisatorisk, menneskelig svikt, panikk ved evakuering. 

Tilsiktet handling; brannstiftelse, opptøyer, sabotasje, kriminell 

handling, terror. 

Årsaksreduserende tiltak Brann; kartlegging av utsatte objekt og grupper, informasjons- og 

motivasjonsarbeid, øvelser, feiing og tilsyn, håndhevelse av 

byggeforskrifter, risikoanalyse  

Bygningskollaps; informasjon- og motivasjonsarbeid, tilsyn, 

håndhevelse av byggeforskrifter, beredskapsplaner, kartlegging 

av utsatte områder. 

Sprengningsulykke; kontroll, plassering av 

lager/produksjonslokale, tilsyn med anleggsområder, 

risikoanalyse, dialog med entreprenører, befaring av 

anleggsområder. 

Uønsket hendelse ved arrangement; utarbeidelse av 

risikoanalyse, beredskapsplaner, tilsyn med arrangementer. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde), branntilløp særskilt brannobjekt. 

Sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde/døde), stor brann i særskilt 

brannobjekt, /brann i flermannsbolig, liten ulykke/kollaps 

scene/tribune (<5 skadde/døde), liten sprengningsulykke (<5 

skadde/døde). 

Mindre sannsynlig 

Stor brann i særskilt brannobjekt (<5 skadde/døde), stor ulykke 

kollaps scene/tribune eller bygningskollaps (>5 skadde/døde), 

stor sprengningsulykke (>5 skadde/døde), kriminell handling eller 

terror som krever ressurser tilsvarende liten brann/ulykke. 

Lite sannsynlig 

Kriminell handling eller terror som krever ressurser tilsvarende 

stor brann/ulykke. 
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Konsekvensskildring Liten brann/ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader. Denne 

type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt. Brann/ulykker i særskilte 

brannobjekter, flermannsbolig, tett bebyggelse eller på steder 

hvor et stort antall mennesker oppholder seg vil i tillegg kreve 

innsats fra støttestyrke og/eller nabobrannvesen 

Stor brann/ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader. Denne type 

hendelser håndteres av brann- og redningsmannskapene som er 

på vakt med hjelp fra støttestyrke eller nabobrannvesen. Ved 

bygningskollaps vil det være aktuelt å be om bistand med Oslo 

brann- og redningsetat sin USAR-styrke (Urban Search and 

Rescue). 

Konsekvensreduserende tiltak Brann; kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen, 

vedlikehold og fornying av vannledningsnettet, sikker 

vannforsyning ved strømbrudd, krav om etablering av 

brannkummer ved eiendomsutvikling, ingen utbygging i områder 

som ikke har forskriftsmessig brannvannsdekning, sikre tilgang 

for slokkemannskaper, tekniske- og organisatoriske tiltak i 

særskilte brannobjekt, beredskapsplaner som ivaretar 

sikkerheten til utsatte brukergrupper, håndheve krav om varsling, 

rømningsveier og slokkeutstyr. 

Brann- og redningstjenesten tar med tankbil på utrykning til 

områder med dårlig brannvannsdekning. 

Bygningskollaps; ekstraordinære tiltak ved ekstremvær, 

kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen. 

Sprengningsulykke; innsatsplaner for aktuelle 

objekt/anleggsområder 

Uønsket hendelse ved arrangement; befaring i forkant av 

arrangement, representant i stab, samarbeid med arrangør og 

politi. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til farlig. 

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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2.2.5 Dyresykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Omfattende sykdomsutbrudd blant dyrebestander/besetninger. 

Årsak til hending Sykdom som kan ramme en husdyrbesetning blant annet på 

grunn av kommersialisert landbruk, eller spredning fra blant 

annet villfugl (fugleinfluensa) 

Årsaksreduserende tiltak Forebyggende tiltak, tilsyn. 

Liten kunnskap om dyresykdommer, zoonoser, smittebeskyttelse 

og regelverk kan føre til at personer i ren uvitenhet kommer i 

skade for å spre smitte. Det er en stor utfordring å gi tydelig og 

god informasjon. 

Fokus på hygiene etter omgang med husdyr og håndtering av 

slakt. 

God informasjon i forhold til reisevirksomhet med dyr 

Vaksinasjoner 

Sannsynlighet Gruppe A-sykdommer (f eks svinepest, rabies og blåtunge): Noe 

sannsynlig 

Gruppe B-sykdommer (f eks salmonella, kverke (hest)): Meget 

sannsynlig 

Konsekvensskildring Enkeltpersoner vil kunne bli utsatt for fare/smitte.  

Fare for store økonomiske tap 

Konsekvensreduserende tiltak Varsling, 

Beredskapsplaner 

Isolasjon av grupper av befolkningen 

Stansing av møtevirksomhet 

Ved utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer og 

zoonoser kan konsekvensene bli svært store dersom ikke 

sykdommen oppdages tidlig og tilfellet rapporteres allerede på 

mistanke. Ved munn- og klauvsjukeutbruddet i Storbritannia i 

2001 gikk det lang tid (tre uker) fra første syke dyr ble registrert 

til situasjonen ble håndtert som et munn- og klauvsjuketilfelle. 

Dette sammen med den utstrakte forflytningen og omsetningen 

av dyr gjennom livdyrmarkeder, gjorde at myndighetene kom på 

etterskudd og konsekvensene ble enorme.  

Konsekvensgradering Munn- og klovsyke: 

Katastrofale økonomiske konsekvenser 
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Skrapesyke:  

Alvorlige økonomiske konsekvenser 

Salmonella:  

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 

Sykdom på svin: 

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 

Rabies:  

Alvorlige, vil forringe den generelle 

smittevernberedskapen 

Sykdom på fjørfe: 

Med de nye virusvariantene (fugleinfluensa) vil dette være 

katastrofalt   

Klima Klimaendringer medfører at smittsomme sykdommer som for få 

tiår siden bare fantes i varme strøk, nå også er aktuelle i Norden. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for bekjempelse av dyresykdommer. Ved 

store sykdomsutbrudd, - utbrudd av alvorlige, smittsomme dyresykdommer - og zoonoser, kan 

Mattilsynet ha behov for bistand fra andre statlige og kommunale myndigheter. 

Situasjonen med hensyn til smittsomme dyresykdommer og zoonoser i Norge er god. Det er flere 

årsaker til dette, men de viktigste begrensende faktorene for sykdommer på produksjonsdyr er 

effektive overvåkningsprogrammer, gode rapporteringsrutiner, næringsstruktur som medfører lite 

innenlands forflytninger - og lite import av levende dyr. 

Importen av produksjonsdyr har den senere tiden vært liten fordi Norge gjennom overvåkning og 

kontrollprogrammer har kunnet dokumentere fravær av viktige sykdommer, og derigjennom også 

har kunnet kreve karantene og prøvetaking av importdyr. 

Det kan være svært ressurskrevende og i noen tilfeller umulig, å bekjempe smittsom dyresykdom 

når den først har etablert seg i et område. Dette gjelder særlig for sykdommer der viltet kan være 

smittereservoar; f.eks. rabies (rev), fugleinfluensa (ville fugler) og svinepest (villsvin).  

Samfunnsutviklingen med økt internasjonal handel med næringsmidler og import av utenlandsk 

arbeidskraft, er faktorer som medfører økt risiko for spredning av sykdommer. 

Folks stadig økende reisevirksomhet bidrar også til raskere spredning av zoonoser som nå hyppig 

opptrer som truende, verdensomspennende sykdomsutbrudd – pandemier (f.eks. fugleinfluensa og 

svineinfluensa). Reisevirksomheten har utviklet seg til reiser over lengre avstander enn før og til 

verdensdeler med sykdommer som er ukjente for norske myndigheter og helsepersonell. At sports – 

og kjæledyr er med på feriereiser, eller kjøpes i utlandet innebærer risiko for at smitte kommer med 

hjem som «nissen på lasset». Handel med levende dyr gjennom internett øker, men er ikke å 
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anbefale hvis man ikke kjenner selgeren, siden det ved netthandel er vanskeligere å avsløre useriøse 

selgere enn når kontakten skjer ansikt til ansikt. 

At Norge og Skandinavia er” høykostland” medfører at folk fristes til å smugle både varer og levende 

dyr. Norske og svenske tollmyndigheter har avdekket tilfeller der valper uten helsepapirer er forsøkt 

smuglet inn. Dette skjer fordi prisdifferansene er store og strafferammene lave i forhold til 

alternative smuglervarer. Smugling innebærer risiko for innslepp av sykdommer. 

Sykdomsrapportering blir ofte utsatt og epidemiologisk utredning vanskelig, når det ligger straffbare 

forhold i historikken. 

I forbindelse med politisk og religiøs fanatisme kan terrorhandlinger med spredning av smittestoff 

dessverre være aktuelt. Dersom eksempelvis miltbrannsporer skulle bli spredt, kan dette få 

katastrofale følger for et stort antall dyr og mennesker. 

Å beregne sannsynligheter for uønskede hendelser er vanskelig når det gjelder smittsomme 

sykdommer og zoonoser. Dette fordi mange av de nevnte faktorene raskt endres av grunner som 

norske myndigheter har liten eller ingen innflytelse på. Dyrehelsesituasjonen i andre land kan endre 

seg mye på kort tid og dette kan medføre total endring av premissene for 

sannsynlighetsberegninger. Mattilsynet bruker Veterinærinstituttet som faglig forvaltningsstøtte til 

beregning av sannsynligheter, men tallene vil i mange tilfeller bygge på usikre forutsetninger. 

 

2.2.6 Plantesykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Planteskadegjørere får rotfeste i norsk fauna 

Årsak til hending Import, naturlig spredning 

Årsaksreduserende tiltak Forebyggende tiltak, tilsyn. Følgende tiltak kan vurderes: 

Begrensinger i transport av skogsutstyr inn og ut fra etablerte 

soner 

Det er krav om å rydde alle nåletrær i områder med påvisninger. 

Kartlegge betydning 

for verneområder, rødlistearter osv. 

Finne forbrenningsanlegg som kan ta i mot skogsavfall til 

forbrenning 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Angrep på naturlig flora 

Konsekvensreduserende tiltak  

Konsekvensgradering  

Klima Klimaendringer kan føre økt spredning av plantesykdommer 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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I løpet av det siste 10-året har det vært en rekke større utbrudd av karanteneskadegjørere i Norge. I 

de fleste tilfellene har skadegjørerne blitt bekjempet, men det har ført til store kostnader for både 

bransjen og det offentlige. 

Karanteneskadegjørere er planteskadegjørere som kan være vanskelig å bekjempe, og som kan gi 

vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, nærmere bestemt miljømessige og økonomiske 

konsekvenser hvis de får etablere og spre seg. Forekomst av karanteneskadegjørere i et land kan 

dessuten skape vanskeligheter ved eksport av planter og plantedeler til andre land.  

I tillegg til å hindre innførsel til Norge er det også viktig å hindre videre spredning av 

karanteneskadegjørere, som er etablert i Norge. 

Et viktig mål med Mattilsynets tilsyn på plantehelseområdet er å redusere faren for introduksjon og 

spredning av karanteneskadegjørere, effektivisere utrydding av disse, redusere behovet for bruk av 

plantevernmidler, redusere private og offentlige tap og kostnader ved utbrudd og legge til rette for 

eksport av plantemateriale. Selv om Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret vil 

det kunne oppstå situasjoner som vil berøre fylkesmannens og kommunenes ansvarsområder. 

Handelen med planter i Norge er økende. En konsekvens av det er at også import av levende planter 

til Norge har økt. Endringer i handelsmønsteret har også økt sannsynligheten for å importere 

planteskadegjørere som har opphav i mer fjerntliggende strøk, eks Asia, økt. 

Plantemateriale som emballasje eks, trekasser, trepaller m.fl. kan også føre med seg viktige 

planteskadegjørere. De viktigste skadegjørerne er skadegjørere som angriper naturlig flora.  

 

2.2.7 Avløp og renseanlegg   

Skildring av uønsket hendelse Akutt lokal forurensning 

Årsak til hending Langvarig strømutfall 

Mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer 

Brudd på ledningssystem 

Massive overløp fra ledningsanlegg 

Innbrudd 

Hærverk 

Terror eller terrorlignende anslag. 

Årsaksreduserende tiltak Risikovurderinger før anlegg bygges. 

Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på anlegg og 

infrastruktur 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 

Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 
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Konsekvensskildring Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk gir akutt 

forurensning lokalt og kan ha regionale konsekvenser for 

drikkevannskilder nedstrøms i vassdraget.  

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd:  

Faste og mobile nødaggregater 

Akutt forurensning:  

Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 

Havari og ledningsbrudd:  

Lagerføre kritiske reservedeler 

Konsekvensgradering En viss fare;  

Farlig; Brann og bygningsskade 

Kritisk; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som resulterer i 

akutt forurensing. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Akutt lokal forurensning fra avløp- og renseanlegg kan finne sted ved langvarig strømutfall, 

mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer, ved brudd på ledningssystem eller også ved 

massive overløp fra ledningsanlegg som følge av ekstrem nedbørintensitet. 

Ringerike kommunes renseanlegg og innsamlingssystem i de mindre tettstedene (Nakkerud, 

Tyristrand, Sokna, Hallingby, Ringmoen og Nes) er små og vil påvirke avgrensede geografiske 

områder og et begrenset antall mennesker. 

Innsamlingssystemet i Hønefoss og omegn og Monserud renseanlegg behandler over 3 mill.  m3 /år 

og har større konsekvenser ved havari/strømstans. Felles for de fleste overløp og renseanlegget er 

at de munner ut i Begna, Randselva eller Storelva og dermed konsentrerer mulige utslipp på 

strekningen Hønefoss-Tyrifjorden. 

Risikoen for slike hendelser vurderes som «Mindre sannsynlig» med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. 

Konsekvensene vurderes som ”En viss fare” med noen skadde og et økonomisk tap i størrelsen 1-5 

mill. 
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2.2.8 Brudd i vannforsyning   

Skildring av uønsket hendelse Brudd i vannforsyningen 

Årsak til hending Naturbasert; Økning i jern/mangan i grunnvannskilde, storm, 

skred eller flom. 

Ikke tilsiktet handling; Strømbrudd, farlige stoffer i 

kilde/distribusjonssystem, brann eller fysisk bygningsskade, 

innlekking av avløpsvann i drikkevannsystem, havari i maskiner 

eller styresystem samt ledningsbrudd i hovedledninger. 

Tilsiktet handling; Innbrudd, hærverk, terror eller terrorlignende 

anslag. 

Årsaksreduserende tiltak Risikovurderinger før anlegg bygges. 

Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på anlegg og 

infrastruktur. 

Kontroll med fyllmasser nær vannkilder og uttak av grusmasser 

som kan ødelegge barrierene. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 

Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 

Konsekvensskildring Avbrudd i vannforsyning medfører bortfall i drikkevann, bortfall 

av sanitærvann som transportmedium for kloakk samt bortfall av 

brannvann. 

Mangel på hygienisk sikkert vann til drikke, matlaging og 

personlig hygiene øker sterkt risiko for sykdomsspredning. 

Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk øker risiko for 

bakteriell forurensning. 

Manglende brannvannsdekning reduserer evnen til å 

slokke/begrense brann. 

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd: 

Faste og mobile nødaggregater 

Forurensning kilde/distribusjonssystem: 

Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 

Havari og ledningsbrudd:  

Lagerføre kritiske reservedeler 

 

Konsekvensgradering En viss fare; Brann og bygningsskade 

Farlig; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 
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Kritisk; Forurensning kilde/distribusjon 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som resulterer i 

brudd i vannforsyningen. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Kommunale vannverk er sikret mot forurensning gjennom klausulering av vannkilde og hygieniske 

barrierer etter krav i «Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 

ROS-analyser gjennomføres på temaene Kilde, Inntak, Behandlingsanlegg og Distribusjonsanlegg 

(KIBD). Vannforsyning fra grunnvannsbrønner gir høy grad av beskyttelse mot mikroorganismer og 

bakterier fra råvann, og analyserte hendelser på tema kilde, inntak og behandlingsanlegg har enten 

lav sannsynlighet og/eller liten konsekvens. 

Distribusjonsnettet er sårbart på særlig 2 områder: 

Svikt i leveranse som følge av brudd på ledninger. 

Innlekking av forurenset vann med sykdomsfremkallende organismer. 

Gjennom Hovedplan vann er risikomomenter identifisert og prioriterte tiltakslister for planperioden 

utarbeidet med sikte på å redusere risiko for uønsket hendelse og konsekvensnivå dersom uhellet 

likevel skjer. 

Det er mange private vannverk i kommunen, de flest av disse er små < 50 personer. Kommunen vil 

kunne bidra med vann fra tank ved avbrudd i forsyningen ved disse. Unntaket er Tyristrand vannverk 

som forsyner Tyristrand/Nakkerudområdet med mange hundre abonnenter – her kan 

kapasitetsproblemer oppstå. 

Totalvurderingen er at brudd i vannforsyningen eller sykdom spredt med drikkevann er i gruppen 

«mindre sannsynlig» med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. Konsekvensgruppen er ”En viss fare” med 

noen skadde og et økonomisk tap i størrelse 1-5 mill. 
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2.3 Helseberedskap, smittsomme sykdommer og epidemier 
Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 

 Årlig influensa 
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smittsom sykdom som: 

 Legionella 

 Tuberkulose 

 Større utbrudd av alvorlig smittsom 

sykdom som f.eks. tuberkulose 
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 Større utbrudd av legionella 

 Pandemisk influensa 
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2.3.1 Helse og sosial beredskap 

Skildring av uønsket hendelse Plutselige hendelser som uvarslet avgjørende påvirker enkelt 

individer eller gruppers mestringsevne. 

Årsak til hending Selvmord, uventede dødsfald, plutselig spedbarnsdød, mord 

Vold, ran 

Uhell (trafikk, fritidsaktiviteter) med skade/død. 

Terror. 

Brann, ras, flom og ulike naturkatastrofer. 

Årsaksreduserende tiltak Ulike og til dels lite spesifikke for dette området.  

Velfungerende primær helsetjeneste, inkl. psykisk helsevern. 

Velfungerende spesialisthelsetjeneste med godt samarbeid. 

Sannsynlighet Sannsynlig. Daglig forekommende begivenheter, men typisk uten 

behov for omfattende og koordinert bistand. 

Konsekvensskildring Enkelt individer, i noen tilfelle større grupper og lokalsamfunn 

rammes av en enkeltstående hendelse som uvarslet og i 

avgjørende omfang reduserer mestringsevnen og gir et akutt 

behov for bistand psykisk, sosialt og helserelatert. 

Økonomisk belastende for enkelt individer 

Omdømme bygging for kommunen 

Konsekvensreduserende tiltak Lett tilgjengelig akutt medisinsk allmennlegetjeneste og 

kriseteam (psykososial bistand).  

Konsekvensgradering Alvorlig for enkelt individer/grupper.  

Klima Ikke relevant 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Viser til Ringerike Kommunes «Beredskapsplan helse», «Beredskapsplan legevakt» og «Plan for 

kriseteam». 

Dette er «hverdagskriser», som rammer enkelt individer og grupper i samfunnet. Behovet for 

bistand avhenger av hendelsens karakter og omfang, av de berørtes evne til å håndtere hendelsen 

og den enkeltes nettverk.  

Kriseteamet er organisert som del av hjemmetjenesten, og aktiveres av politiet, legevakten eller 

kommunens kriseledelse ved behov for bistand. Kjernegruppen er sykepleiere i hjemmetjenesten, 

som alle er dedikerte til oppgaven. De avgjør omfanget av bistand fra andre faggrupper; typiske 

eksempler er helsesøster og prest. Kriseteamet ledes av en koordinator, som også er leder av 

styringsgruppen, som fungerer som et koordineringsorgan for kriseteamet (deltakere: politi, prest, 

brann, legevakt, kriseteam, helsesøster).  
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Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for følgende institusjoner, og som øker behovet for 

tilgjengelig psykososialt og allmenn medisinsk beredskap: 

Utdanningsinstitusjoner: Høgskolen i Buskerud, Videregående skoler, Folkehøgskolen. Ved skolene 

er mange unge mennesker fra hele landet og utlandet samlet; alle utenfor sin normale sosiale og 

familiære nettverk.  

Ringerike Fengsel er et høg sikkerhets fengsel med 160 plasser. Innsatte i norske fengsler har en 

dokumentert redusert generell helseprofil. 

Hvalsmoen transitt mottak. Er landets største transittmottak, med plass til mer enn 400 asylsøkere. 

Det er en arena med grobunn for helse og psykososiale utfordringer. 

Interkommunalt krisesenter 
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2.3.2 Smittsomme sykdommer via næringsmidler, - herunder vannbåren smitte 

Skildring av uønsket hendelse Smitte via næringsmidler (vann, mat), som rammer større 

befolkningsgrupper. 

Årsak til hending Inntak av næringsmidler (vann, mat) som inneholder 

sykdomsutløsende mikroorganismer eller toksiner. 

Kan være utløst av forurensede råvarer, eller forurensning under 

tilberedning/servering, inkl. smitte fra smittebærer. 

Årsaksreduserende tiltak Hånd og kjøkken hygiene 

Optimal vannforsyning (kilde, og rørsystemer) 

God kontroll med produksjon, tilberedning, oppbevaring og 

servering av næringsmidler. God kontroll med vannkilder. 

Kompetanse i flere grupper personell og hos innbyggere. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Ofte selvbegrensende med redusert varighet. 

Enkelt personer og grupper kan bli svært syke, inkl. med behov 

for sykehus innleggelse, risiko for varige men og død. 

Omfattende sporingsarbeid, økonomisk belastende  

Frykt i befolkningen  

Fravær fra jobb og skole. 

Vil kunne lamme samfunnsfunksjoner. 

Konsekvensreduserende tiltak Tidlig diagnostikk og behandling. Utredning og sanering 

Gode samhandlingsrutiner med mattilsynet og 

folkehelseinstituttet 

Håndhygiene  

Isolasjon av syke 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil påvirke smittefloraen. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ved utbrudd av næringsmiddel båren sykdom samarbeider kommunen med 

Mattilsynet (www.mattilsynet.no) 

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) 

Andre kommunale aktører er: Teknisk tjeneste (vann, kloakk), Landbrukskontoret.  

Viser til «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 
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Beskrivelse 

Mattilsynet er sentral i arbeid med alle næringsmiddelbårne sykdommer, og reguleres av eget 

regelverk. Mattilsynet har ansvar for kontroll og oppfølging av dyrehold (forproduksjon, dyrehold, 

håndtering av råvarer) og mathygiene (bearbeiding), i alle produksjonsledd fram til servering.  

Helsetjenesten har ansvar for de enkelte syke og for den delen av sporingsarbeidet som er relatert 

til individer. Folkehelseinstituttet er en sentral samarbeidspartner. 

Eksempler på matbåren smitte er:  

Norovirus infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Østlandet og et hotell 

i Oslo syke etter å ha spist muslinger; det skyldtes norovirus smitte i muslinger. I våren 2007 ble en 

håndballturnering avlyst i en liten vestlandskommune. Det skyldtes uheldig håndtering av mat 

servert på hotellet før turneringen. I en gruppe gjester var en syk av norovirus, personalet ble 

smittet – og bar smitten videre via mat og berøringsflater i hotellet. Vinteren 2012 ble avdelinger 

ved et sykehus i Oslo steng pga. norovirus infeksjon. Personale og pasienter ble syke, slik driften ikke 

kunne opprettholdes. Det var uforsvarlig å ta imot pasienter, dels pga. manglede driftsmulighet, dels 

pga. smittefare.  Norovirus er veldig smittsomt, og smitter mellom mennesker. 

E. coli infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Ringerike syke etter å ha 

spist eggerøre. Det skyldes turistdiare bakterien ETEC (en e.colitype), som sandsynlig ble introdusert 

i eggerøren via gressløk, som var kraftig infisert med bakterien. 

Særlige forhold 

Ringerike kommune har flere institusjoner, som håndterer matvarer, eks.: 

Hoteller, restauranter, cateringfirmaer, cafeer og gatekjøkkener 

Ringeriks Kjøkken, er Ringerike kommunes eget storkjøkken som betjener alle matserveringer i pleie 

og omsorgstjenesten, samt enkelt serveringer. 

Ringerike Sykehus 

Sykehjem, barnehager og skoler. Transitt mottak Hvalsmoen. 

Matvarebutikker, dels stormarkeder, dels detaljbutikker. 

Vann 

Vann er en særlig sårbar kilde til smittsomme sykdommer, eksempelvis legionella, e-coli, giardia. 

Samarbeid med Teknisk tjeneste er derfor sentralt ved mistanke om vannbåren smitte. Vann 

forsyning er en av vårt samfunns mest sårbare områder.  

Årsaker til forurensning av drikkevann kan være: 

Forurensning av vannkilde 

Forurensning av vannføring (f.eks. lekkasje fra avløpsledning i drikkevannsledning, feilkobling fra 

industribedrifter) 

Forurensning pga. utslipp, f.eks. uhell ved transport av farlig gods, flom, ras og lignende. 

Langvarig strømbrudd  
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I Ringerike har vi i dag svært godt vann. Det skyldes i hovedsak en veletablert grunnvannskilde på 

Kilemoen. Der er i dag arbeid på gang for å finne fram til supplerende vannkilde, dels i tilfelle av svikt 

i hovedvannkilden, dels i tilfelle av plutselig økt behov for vann (se avsnitt relatert til vann).  

Tiltak for å forebygge smitte fra vannforsyning er bla.: 

Sikring av nedslagsfelt rundt drikkevannskilder. Sikre 2 hygieniske barrierer.  

Sikre ledningsnett for vann (obs. vannrør fra før 1970 ligger sammen med kloakknettet).  

Gode driftsrutiner. Kontroll av drikkevannskvalitet. 
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2.3.4 Smittsomme sykdommer, - epidemier, pandemier 

Skildring av uønsket hendelse Utbrudd av smittsomme sykdommer, som oppfattes kritiske for 

grupper i befolkningen og/eller i et omfang som påvirker viktige 

samfunnsfunksjoner. 

Årsak til hending Eksponering av befolkningen for en allmenn farlig smittsom 

sykdomsfremkallende mikroorganisme. Smitte kan skje: 

Direkte kontakt, nærkontakt, dråpesmitte 

Smitte via matvare, drikke, avføring, blod, forurenset miljø. 

Årsaksreduserende tiltak Høy vaksinasjonsdekning i befolkningen, inkl. asylsøkere, eldre, 

rusmisbrukere, andre risikogrupper 

Håndhygiene, renhold. 

Gode sosiale rammebetingelser: næringstilstand, boforhold 

Overvåking av sykdommer og smitteførende kilder  

Vann hygiene (temperatur, rørsystemer) 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Alvorlig sykdom hos enkelt individer eller grupper, med risiko for 

varige men og død. 

Utbredelse i store befolkningsgrupper med påvirket 

samfunnsfunksjon, inkl. helsetjenesten. 

Økonomisk eksklusiv behandling, sporing og begrensende tiltak 

Konsekvensreduserende tiltak Behandling og isolasjon av syke. Smitteregime i omgang med 

syke. 

Vaksinasjon, evt. forebyggende behandling (f.eks. 

meningitt/hjernehildebetennelse) 

Håndhygiene. 

Unngå større forsamlinger 

Karantene bestemmelser 

Konsekvensgradering Alvorlig 

Klima Klimaendringer vil antagelig kunne påvirke utbredelsen av 

enkelte sykdommer, men er lite utredet. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ved utbrudd av allmennfarlige smittsomme sykdommer samarbeider kommunen med: 

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no): har ansvaret for overvåking av sykdom hos mennesker, 

rådgiving, og vaksineberedskap, inkl. kontakt med internasjonale miljøer.  
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Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no): har overordnet nasjonalt ansvar for koordinering og 

veiledning ved utbrudd av smittsomme sykdommer med nasjonalt trusselbilde. 

Mattilsynet (www.mattilsynet.no): ansvar for næringsmiddelsikkerhet (mat og vann), fra 

produksjonsledd til servering.  

Veterinærinstituttet: har ansvar for dyresykdommer, fjærkre og villfugl.  

Viser til Ringerike kommunes: «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 

En epidemi betegner en sykdom som sprer seg raskt i en befolkningsgruppe. Sykdomsutbruddet 

regnes som en epidemi dersom tallet på nye sykdomstilfeller blir doblet på en uke. En epidemi som 

sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. 

Smittsomme sykdommer representerer et bredt spekter av vidt forskjellige sykdommer og forløp, 

spredningsmønstre og tiltaksmuligheter. I ROS analysen gis et generelt overblikk, med enkelte 

eksempler til illustrasjon. 

Beskrivelse  

En erkjent stor risiko i dag er relatert til reiseaktivitet og befolkningsmigrasjon:  

Via smittebærere, som bringer sykdommer til landet, som vi enten har betraktet som svært sjeldne 

(f.eks. tuberkulose, der Norge i 2010 avviklet rutine screen og vaksinasjon av barn og unge med 

henvisning til at sykdommen er utryddet). Det er nå en økt forekomst bl.a. relatert til 

arbeidsinnvandring/flyktninger, asylsøkere. Vi ser også problemstillinger som ikke har vært en 

utfordring tidligere (f.eks. motstandsdyktige bakterier som MRSA). 

Via arbeidsinnvandring, flyktninger og asylsøkere, der befolkningens grunnhelse og 

vaksinasjonsstatus ikke er lik den norske (redusert vaksinasjonsdekning for f.eks. meslinger, har 

resultert i utbrudd av meslinger i større befolkningsgrupper i Oslo i 2011).  

Pga. økt reisevirksomhet (f.eks. raskere og mer tilfeldig spredning av influensa ved epidemier, 

importering av smittsomme sykdommer). 

 

Klima som faktor i forhold til smittsomme sykdommer i Norge er lite utredet. Det er kjent at noen 

sykdommer sprer seg ut i nye miljøer og som kan være relatert til klimaendring: F.eks.: mygg, som 

bærer smittsomme sykdommer nå har etablert seg utenfor tradisjonelle risikoområder.  

Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for: 

Hvalsmoen transitt mottak og boliger for mindreårige asylsøkere. Representerer en betydelig arena 

for spredning av smittsomme sykdommer. Stor gruppe ikke vaksinerte beboere. 

Ringerike Sykehus. Alvorlig syke fra egen og nærliggende kommuner vil bli innlagt på lokalsykehus; 

en stor gruppe av ansatte er hjemmehørende i Ringerike Kommune. 

Arbeidsinnvandring, i forhold til smittsomme sykdommer spesielt fra Øst-Europa. Det er bl.a. 

arbeidskraft i landbruk og byggeindustri.  

Ringerike Fengsel. Økt forekomst av flere kroniske smittsomme sykdommer blant innsatte. 
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Beskrivelse av mal for håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer 

Felles for alle smittsomme sykdommer er at de krever et SMITTESTOFF. Det må være en bakterie, 

virus eller annen mikroorganisme til stede, for at smitten kan forekomme. Dette smittestoffet må 

bæres av en SMITTEBÆRER. For å bli til en allmenn farlig smittsom sykdom må smittestoffet kunnes 

spres fra smittebæreren – dvs. det må ha en UTGANGSPORT; en TRANSPORTVEI og en 

INNGANGSPORT hos et individ, som kan være SMITTE MOTTAKER.  

Tiltak for å begrense smitte rettes mot hvert trinn i denne prosessen. Mest effektivt for å stoppe 

spredning av smittsomme sykdommer er vaksinasjon. Da brytes smittekjeden ved 

smittemottakeren. Håndhygiene er et annet generelt tiltak, som vil begrense smittestoffets vei fra 

den smittede til smittemottaker. Behandling av smittebæreren vil kunne eliminere smittestoffet hos 

bæreren, og dermed smitteveien. Bruk av hansker og munnbind begrenser så vel smitte via 

utgangsport, som mottak via inngangsporten.  

Eksempler: 

Vaksinasjon for meslinger har stort sett utryddet sykdommen i Nord-Europa. Det er små «lommer» 

av barn som er uten vaksinasjonsdekning, typisk pga. foreldres motstand mot vaksine. I midlertid er 

disse grupper så små, at de stort sett i hverdagen beskyttes av at øvrige barn er vaksinerte.  

Influensa er et virus som opptrår i ny utgave hvert år. Det opparbeides derfor ikke varig immunitet 

overfor sykdommen. For å redusere smittespredning tilbys vaksinasjon til risikogrupper og til 

kontakter av risikogrupper. Det settes økt fokus på håndhygiene. Rutiner som «å nyse i albuen» er 

tiltak i denne kategorien. 

Norovirus er et svært smittsomt virus, som gir gastroenteritt/omgangssyke. Det opparbeides ikke 

immunitet, og man kan få sykdommen flere ganger. Den smitter lenge etter symptomene er 

forsvunnet, og det tilrås derfor at isolasjon av den syke fra andre i arbeids og institusjonsliv i 48 

timer etter at symptomene er borte.  
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2.3.5 Radon 

Skildring av uønsket hendelse Langvarig eksponering for radon gass i et omfang som er 

helseskadelig. 

Årsak til hending Radon gass, frigitt fra radium i bergarter og løsmasser inkl. 

alunskifer. 

Kilder: grunnfjell, løsmasser 

Årsaksreduserende tiltak Radon kartlegging i Arealplanlegging 

Radonsperrer og tiltak i nye bygg basert på kunnskap om stråling 

på tomt. Unngå bruk av fyllmasse med radium holdig materiale. 

Kartlegging i eksisterende boliger og institusjoner med 

iverksetting av tiltak for reduksjon 

Tiltaksnivå: 100 Bq/m3. 

Sannsynlighet Sannsynlig. 

Radonforekomst i Ringerike ikke kartlagt detaljert. Alunskifer 

finnes i Buskerud. 

Konsekvensskildring Økt risiko for utvikling av lungekreft.  Staten strålevern anslår at 

100-300 tilfeller av lungekreft pr år kan tilskrives radon som 

sandsynlig årsak. 

Økonomisk belastning: nybygg anslått kostnad 10 000 kr. 

Korreksjon av eksisterende bygg er betydelig dyrere. 

 

Konsekvensreduserende tiltak Syke: utredning og behandling 

 

Konsekvensgradering Alvorlig 

 

Klima Klimaendringer vil ha liten eller ingen effekt. 

 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 

 

Helsetjenesten, ved kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern er kommunens 

rådgiver i spørsmål om radon, og bidrar i utredning ved mistanke om radon utløst sykdom. Den 

kurative helsetjeneste i varetar utredning og behandling av enkelt individer.   

I spørsmål om radon og annen type bestråling samarbeider kommunen med  

Statens strålevern 
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Norges geologiske undersøkelser (NGU) 

Beskrivelse 

Radon er en fargeløs, luktfri radioaktiv gass, som dannes ved nedbryting av radium. Radium finnes 

naturlig i alle typer bergarter og løse masser, spesielt alunskifer og noen granitter.  

Radon øker risikoen for lungekreft, når den innåndes. Det er spesielt relevant og dokumentert for 

eksponering av høge konsentrasjoner i innemiljøet. Nivået av radon varierer fra bolig til bolig, 

avhengig av årstiden og bruk av byggematerialer. Kartlegging av radon gjøres optimalt i 

vinterhalvåret, over en 4 måneders periode. 
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2.4.Terror og sabotasje  
Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 Datasabotasje mot kommunens datanett 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Skoleskyting 

 Gisseltaking i barnehage 

 Kidnapping 

 Bombeanslag 

 Terrorangrep mot infrastruktur 
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Meget 
Sannsynlig 

Datasabotasje 
mot 
kommunens  
datanett 
 

  
 

  

 
Sannsynlig 
 

 Datasabotasje 
mot viktige  
anlegg 
 
 

   

 
Mindre 
Sannsynlig 
 

  
Kidnapping 
I barnehage 

 
Gisseltaking i 
barnehage 
 

 
Bombe-
anslag 
 
 

 

 
Lite sannsynlig 
  

    Skoleskyting 
 
Terrorangrep 
mot 
infrastruktur 
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2.4.1 Terror og sabotasje 

Skildring av uønsket hendelse  Terrorangrep mot infrastruktur/større 

 bygninger/store folkemengder 

 Bombe eksplosjon 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Gisseltaking i barnehage 

 Kidnapping/bortføring i barnehage 

 Skoleskyting/skoleterror 

Årsak til hending Enkeltpersoner/gruppers behov for å synliggjøre og markere 

ytterliggående meninger  

Mennesker i psykisk ubalanse 

Store familiære konflikter/barnefordelingssaker 

«Hat mot samfunnet»/hevn 

Årsaksreduserende tiltak Generell årvåkenhet i forhold til enkeltpersoner («tikkende 

bomber») og ytringer i sosiale media av ekstrem karakter. 

 

Sannsynlighet Terrorangrep mot infrastruktur/større 

bygninger/store folkemengder vurderes fortsatt som mindre 

sannsynlig, men er under kontinuerlig vurdering. 

 Bombe eksplosjon: Mindre sannsynlig 

 Datasabotasje mot kommunens datanett: Meget 

 sannsynlig (1 gang i året eller oftere) 

 Datasabotasje mot viktige anlegg: Sannsynlig 

 Gisseltaking: Mindre sannsynlig 

 Kidnapping: Mindre sannsynlig 

 Barnehager: Mindre sannsynlig 

 Skoleskyting: Mindre sannsynlig 

 

Konsekvensskildring Terrorangrep mot infrastruktur/større bygninger og store 

folkemengder 

 Bombeeksplosjon 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Gisseltaking 

 Barnehager 

 Terror og trussel mot elever, lærere og skolens materiell 

 

Konsekvensreduserende tiltak Ansvarsprinsippet gjelder også for beredskapen mot terror og 

sabotasje. Det betyr at alle virksomheter på alle nivåer i 
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samfunnet har ansvar for å håndtere konsekvensene av slike 

handlinger innenfor sine ansvarsområder. 

Samtlige skoler utarbeider beredskapsplan for å håndtere evt. 

eventuell skoleskyting. 

Barnehagene utarbeider beredskapsplan for bortføring/-

kidnapping og gisseltaking. 

Konsekvensgradering Terrorangrep mot infrastruktur/større 

bygninger/store folkemengder: Katastrofal 

Bombeeksplosjon: Kritisk 

Datasabotasje mot viktige anlegg: Farlig 

De tre overstående punktene, kan alle påvirke infrastrukturen 

 Gisseltaking: Farlig 

 Kidnapping: En viss fare 

 Skoleskyting: Katastrofal 

 

Klima Klimaendringer antas ikke å ha påvirkning 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Opplegg i forhold til terror og sabotasje ligger i dag i politiets planer. Risikonivået blir løpende 

vurdert. Rene terrorhandlinger vil ofte rette seg mot hendelser der skadeomfanget blir størst mulig 

spektakulært. Internasjonal terrorisme er i endring. 

Norge stiftet bekjentskap med alvorlig terror 22. juli 2011 ved anslaget på regjeringskvartalet og på 

Utøya. Vi ser allikevel ikke store endringer i trusselbildet, men det viser hvor vanskelig det er å 

forutse slike hendelser. Kontinuerlig overvåking av nettet og ekstreme ytringer pågår, men det er 

vanskelig å forutse bl.a. totalt irrasjonelle handlinger ofte påvirket og eller forsterket av rusmidler.  

Organiserte og kriminelt belastede MC-klubber, har på få år spredd seg over hele Norge. På tross av 

en nedgang i antallet aksjoner, øker dødstallene og skadeomfanget ved aksjonene som 

gjennomføres. Voldsmidlene blir sterkere og handlingene skjer mer vilkårlig enn tidligere. Nye 

gjerningsmenn med nye motiver og terrormetoder kan representere utfordringer for vår felles 

forståelse og bekjempelse av terrorisme. 

Terrormål kan også være rettet mot viktige samfunnsmessige funksjoner å sette disse ut avdrift. 

Enkelte kriminelle grupper med internasjonale tilknytninger, kan være en trussel mot 

samfunnsøkonomiske interesser og styring. For enkelte funksjoner er trusselen spesielt 

vurdert (i egne rapporter fra NSM og PST). Faren for alvorlige terroranslag mot 

vannforsyningen i Norge antas blant annet å være meget liten selv om trusselbildet har vært i 

endring de siste årene. Hendelsen bombeeksplosjon er vurdert som mindre sannsynlig og 

konsekvensen som kritisk. De samme vurderinger som ved tidligere analyse legges fortsatt til grunn, 

men bør regelmessig vurderes. 
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Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved bombe /eksplosjon: 

Planlegging av opptreden ved bombetrussel: Virksomhetseier/kommunen 

Informasjon om opptreden ved gisseltaking og utdeling av sjekkliste til bruk ved mottak av telefon 

om bombe. Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved gisseltaking: Politiet  

Planlegging av opptreden/beredskapsplan ved gisseltaking. Gjelder også planlegging av opptreden i 

barnehager og skoler: Virksomhetseier/kommunen 

Informasjon om opptreden ved gisseltaking: Politiet 

Generelt vil det være nyttig med et fleksibelt planverk som er skalerbart fra mindre, tilfeldige 

hendelser til omfattende og villede terrorangrep. Hovedutfordringen på plansiden kan knyttes til 

ressurstilgang, og beredskapsplanleggerens tilbakevendende spørsmål vil alltid være knyttet til hvor 

«stort» man skal dimensjonere for. 

I Norge får MC-gruppene vokse i fred gjennom små og kriminelle undergrupper for å bevise troskap 

før de blir tatt opp som reelle medlemmer til noen av hovedklubbene. I forhold til en rekke av disse 

hendelsene vil vi vise til analysene i virksombasert risiko og sårbarhet. Mange medlemmer bruker 

trusler og vold for å skaffe seg makt. Frykten gjør vitner og ofre tause. I mange andre land defineres 

klubbene som en samfunnstrussel og mafialignende forhold. 

Både i Norge og Nederland finnes grupper i ekstreme bevegelser som ønsker sivil ulydighet og som 

beveger seg i retning terrorisme. Noe av det som kjennetegner de mest ekstreme 

gruppeelementene, er at de har mistet troen på evnen til å påvirke samfunnet med lovlige midler og 

tradisjonelle organisasjonsprinsipper. 

Hells Angels (HA) er blant landets beste organiserte kriminelle nettverk. Denne utviklingen betyr at 

de ekspanderer ytterligere og får en enda bredere organisasjon over hele landet. Det er en ny 

utvikling som av flere årsaker er sterkt bekymringsfull. 

I løpet av kort tid har HA etablert på seg på 27 nye tettsteder og byer i Norge. Norske kommuner 

frykter at det vil føre til mer vold og kriminalitet kommunene. KS har i mange år forsket på 

kriminalitet og kommunesektoren, og sier utviklingen er svært bekymringsfull.  

NRK Brennpunkt (publisert 1.2.2011) har fått tilgang til en rekke interne møtereferater fra flere HA 

avdelinger i Norge. Dokumentene viser at HA i et helt år har arbeidet aktivt for å formalisere 

samarbeidet med MC-klubber over hele landet, fra Alta i nord til Mandal i sør. 27 lokale MC-klubber 

har sagt ja til å bli offisielle støtte-klubber for HA i Norge. 24 nye kommuner i Norge får dermed 

nærvær av en MC-klubb med formell tilknytning til HA`s nettverk. 

Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS) har ansvar både i forbindelse med å 

forebygge trusler mot viktige samfunnsverdier og i forbindelse med utøvelse av 

krisehåndtering. EOS-tjenestene består av Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets 

sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 
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2.5 CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 
 

 

Foto: Teknisk ukeblad/AFP 

 

 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Meget 
sannsynlig 
 

     

 
 
 
Sannsynlig 

   Ulykker ved: 
Kjernekraftverk 
Atomdrevet fartøy 
Satellitter 
Forskningsreaktor 
Nedfall 

 

 
Mindre 
Sannsynlig 
 

     

 
Lite sannsynlig 
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2.5.1 Radioaktiv forurensing 

 Skildring av uønsket hendelse Befolkningen utsettes for uakseptable høye strålingsverdier over 

tid. 

Årsak til hending  Uhell ved kjernekraftverk 

 Uhell med atomdrevet/ atombærende fartøy 

 Nedfall av satellitter med kjernekraftreaktorer 

 Uhell ved norske forskningsreaktorer 

 Forurensing fra radioaktivt nedfall 

 Andre hendelser 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Sannsynlig 

 

Konsekvensskildring  

 

Konsekvensreduserende tiltak Se merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 

nedenfor. 

Konsekvensgradering Hendelsen vurderes å være kritisk.  

 

Klima Ekstremvær og klimaendringer kan øke 

sannsynligheten for slike uønskede hendelser. 
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 2.6 Anbefalte tiltak pr. d.d. (ikke prioritert rekkefølge) 

 

Nødstrøm 

Nødstrøm til vitale objekter sikres enten ved etablering av nødstrømsaggregat eller etablering av 

hensiktsmessig «påkoplingspunkt» på objektet. 

På RingeriksKjøkken planlegges implementert nødstrøm til kjøling av ferdiglager i 2017. 

Dermed er det kun Ringerike rådhus, Hvelven Sykehjem og Tyribo der dette ikke er tilfredsstillende. 

Det etableres i samråd med politiet en «Intervjumal» ved kommunale sentralbord som antas å kunne 

være mottaker av eventuelle meldinger om forestående terror, for å sikre et best mulig tilfang av 

opplysninger. 

Politiet oppdateres med plantegninger av alle bygninger som kan være potensielle mål for 

terroranslag/gisselsituasjoner. Dette er: 

 Barnehager 

 Skoler 

 Ringerike rådhus 

 NAV 

 

2.7 Styrende dokumenter: 
 

Ad. 2. Naturbasert sårbarhet 

 

http://www.skrednett.no 

http://www.nve.no 

 

Ad. 3. Virksometsbasert sårbarhet 

 

Dyresykdommer/Zoonoser: 

FOR 1965-03-19 nr. 9941: Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av 

matloven. 

Forskriften grupperer dyresykdommene i gruppe A, B, C og D, der gruppe A er de alvorligste. 

Det er særlig ved utbrudd av en av de 28 sykdommene som (p.t.) er listet i gruppe A at 

Mattilsynet i forbindelse med begrensning og bekjempelse, vil ha behov for assistanse fra 

andre etater og organisasjoner. Dette gjelder særlig sykdommer med høy smittsomhet 

(munn og kløvsyke, svinepest, newcastle disease, aviær (fugle) influensa m flere), og/eller der 
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sykdommen er en zoonose dvs. smitter mellom dyr og mennesker (f.eks. miltbrann og 

pandemisk influensa). 

FOR 2002-06-27 nr. 732: Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer 

FOR 2008-05-07 nr. 438: Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme 

dyresykdommer 

FOR 1990-02-05 nr. 144: Forskrift om instrukser for A-, B- og C- sykdommer (dyresykdommer) 

 

Plantesykdommer: 

Planteskadegjørere som er å anse som karanteneskadegjørere er beskrevet i matloven § 18 

og i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 4 

vedlegg 1 og 2. 

 

Vann: 

” Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 

 

Ad. 4. Helseberedskap, - smittsomme sykdommer og epidemier 

 

Smittevern plan for Ringerike Kommune. 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) 

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven) 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell oven) 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Ad. 6. Atomulykker: 

Dimensjonering av atomberedskapen – regjeringsbeslutning. Det kongelige helse -og 
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omsorgsdepartementet av 9.8.2010 (se Statens strålevern, Årsmelding 2010) 

Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering. Kgl. Res. av 17.2.2006. 

(Rev. Utgave av Kgl. Res. av 26.6.1998 for bedre å møte dagens trusselbilde) 

Forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 ) 

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 

St.meld. nr. 25 (1997-98) 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) helsemessig og sosial beredskap Lov- 2010-06-25-45 

Se også Statens strålevern sine nettsider: www.nrpa.no 

 

2.8 Aktuelle kartverk 

 Kart over flomfare (situasjonskart 10 og 100-årsflom) 

 Kart over flomfare (situasjonskart 200-årsflom) 

 Kart over rasfarlige områder (Kvikkleire) 
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3.  HELHETLIG OG SYSTEMATISK SAMFUNNSSIKKERHETS- OG 

BEREDSKAPSARBEID  
 
§ 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 
På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 
a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 
b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 

 

Paragraf 3 er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven § 14 annet ledd som sier at «Risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging 

og byggesaksbehandling (plan – og bygningsloven)». 

§ 3 bokstav a gir kommunen en plikt til å integrere samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den 

ordinære, langsiktige virksomhetsstyringen, på lik linje med kommunens oppfølging av annen 

sektorlovgivning/ annet sektoransvar. Av dette følger at plan- og bygningslovens plan- og prosesskrav 

legges til grunn. Dette gjelder uavhengig av om kommunen velger å utarbeide den helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalysen som en kommunedelplan. 

§ 3 bokstav b pålegger kommunen å gjøre en vurdering av om det er risiko- og sårbarhetsforhold som 

er avdekket i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, som bør integreres i planer og prosesser 

etter plan- og bygningsloven. Kommunen plikter å dokumentere at denne vurderingen er foretatt. 

Slik dokumentasjon forefinnes i de aktuelle planer. 
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4.  BEREDSKAPSPLAN for Ringerike kommune 

 

 
§ 4. Beredskapsplan 
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i 
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens 
overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. 
Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og 
beredskapsplaner. 
 

 

«Tenk stort nok, - umiddelbart» 
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PLAN 
FOR LEDELSE AV RINGERIKE KOMMUNE UNDER 

STØRRE UØNSKEDE HENDELSER OG I KRISE. 
Innledning 

I henhold til § 15 i “Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret” 
av 25. juni 2010 nr. 45, skal kommunen utarbeide beredskapsplan med utgangspunkt i 
gjeldende ROS-analyse. 
 
Beredskapsarbeidet i Ringerike kommune har som formål at kommunen skal være en trygg 
kommune å oppholde seg i, både for innbyggere og besøkende. Kommunen skal til enhver tid ha 
et planverk og en beredskap som kan håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan 
inntreffe. 
 
Ringerike kommune har godt kvalifiserte organisasjoner innen brann og redning, tekniske 
tjenester og helsetjenester. Kommunen er også vertskommune for et akuttsykehus, og sammen 
er vi godt rustet til å handtere store og små kriser og uønskede hendelser som måtte skje 
døgnet rundt.  
 
Allikevel kan det skje hendelser som er så store/alvorlige at disse etatene trenger hjelp og 
administrativ støtte. Større uønskede hendelser vil trenge samordning og koordinering. Likeens 
vil informasjonsbehovet og behovet for strategiske føringer være stort. 
 
For å sikre kommunens operative enheter og for å optimalisere samarbeidet med nødetatene vil 
kommunen kunne «sette» kriseledelse. En slik kriseledelse skal ikke være en operativ ledelse, 
men en koordinerende og samordnende ledelse som ivaretar behovet for informasjon, 
rapporteringer, logistikk og strategisk planlegging. 
 
Dette er en plan for hvordan Ringerike kommune vil ivareta dette. Planen er enkel og kortfattet. 
Den inneholder ingen målsettinger eller definisjoner, men gir aktørene nødvendig informasjon 
og opplysninger som er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb og treffe nødvendige 
avgjørelser i en uoversiktlig krisesituasjon. Det er tross alt ikke planene som løser krisen, - men 
menneskene. 
 
Er du ny og uerfaren i kriseledelse, skal jeg gi deg noen råd: 
 

 Det er avgjørende at du raskt skaffer deg oversikt over situasjonen, og definerer 
eierskapet. 

 Ikke «vent og se». Legevakt og kriseteam bør forhåndsvarsles slik at de ikke kommer 
på etterskudd dersom det er behov. 

 Krisemaksimer tidlig og vær forberedt på at det verste kan skje. 

 Utøv tydelig lederskap. Det må ikke være flaut å bli kalt autoritær i slike situasjoner. 

 Ha stor fleksibilitet, og «refokuser» når situasjonen endrer seg. 

 
Lykke til! 
 

Tore Isaksen 
Rådmann 
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4.1 Planhierarki 

 

 

 

 

 

Fagplaner 

 

 

  

 

 

 

4.2 Oversikt over andre aktuelle offentlige eller private beredskapsplaner 

Beredskapsplan Aktør Kontaktperson/Tlf. 

Beredskapsplan  

vannverk 

   

Beredskapsplan for 

strømforsyning 

RingeriksKraft Ole Sunset    

Kjell Steinbakken     

Jan E. Brattbakk   

  909 11 

286   

909 13 788 

 

970 96 206 

Smittevernplan Kommuneoverlegen Karin Møller 95899205 

Beredskapsplan for vern mot 

akutt forurensing i Buskerud 

fylke 

IUA (interkommunalt utvalg 

mot akutt forurensing) 

v/brannsjefen i Drammen 

110-sentralen i Drammen  

Støtte til lokalsamfunnet Røde Kors Benedikte Thaulow 938 12 194 

Plangrunnlag for kommunal 

atomberedskap 

Fylkesmannen i Buskerud, 

Statens strålevern 

http://www.kriseinfo.no/Utslip

p-Forurensning/Atomhendelse/ 

 

 

HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

RINGERIKE KOMMUNE 

Delplaner: 

 Beredskapsplan Brann og redning 

 Beredskapsplan vannforsyning 

Delplaner: 

 Smittevernplan 

 Beredskapsplan 

Helse 

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN 

RINGERIKE KOMMUNE 

BEREDSKAPSPLAN 

BRANN/REDNING 

BEREDSKAPSPLAN 

SAMFUNN 

BEREDSKAPSPLAN 

HELSE/KRISETEAM 

Delplaner: 

 Beredskapsplan 

IUA, region 4 
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4.3 Rotstruktur planverk (Kommunens server) 
Felles (\\fs02) (Q:) 

       KRISEBEREDSKAP      Q:\KRISEBEREDSKAP 

              Risiko og Sårbarhetsanalyse, Ringerike  Q:\KRISEBEREDSKAP\ BEREDSKAP \ROS-Analyse    

                  Risiko og Sårbarhetsanalyse, Fylke  Q:\ KRISEBEREDSKAP\ BEREDSKAP \FylkesROS                       

                        BEREDSKAP     Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP                              

                               Overordnet Beredskapsplan  Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\PLAN                                              

                                        FAGPLANER           Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\fagplaner  

                                                   Beredskapsplan Samfunn1 

                                                              Beredskapsplan Brann – Redning    2                                          

                                                              Beredskapsplan vannforsyning 

                                                              Beredskapsplan IUA3 region 4 

             Beredskapsplan Helse - Kriseteam 

                                                  Smittevernplan 

 

                                                    

Enhetlig ledelsessystem (ELS)  

Redningstjenesten i Norge baserer seg i hovedsak på bruk av ELS. ELS har som hensikt at 

organisasjonen skal kunne håndtere kortvarige hendelser og vil kunne trappes opp slik at store 

hendelser kan håndteres innenfor samme system. En av suksessfaktorene ved systemet er at alle 

hendelser håndteres etter samme system, og det er en rød tråd gjennom i organiseringen gjennom 

hele opptrappingen. Informasjonen følger tjenestevei. 

 

Kommunal beredskaps- og kriseledelse  

Beredskapsledelsen i CIM kommune tar utgangspunkt i ordfører og rådmannens ledergruppe som 

består av rådmann og hans kommunalsjefer samt informasjonsansvarlig, kommuneoverlege og 

beredskapsansvarlig.  

Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen. 

Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med enhetsledere og eksterne aktører. 

 

                                                             
1 Beredskapsplan Vannforsyning er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på 
server. 
2 Beredskapsplan Brann og redning er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på 
server. 
3 Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning 
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4.5 KRISELEDELSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prinsipper for krisehåndtering:  

Ansvarsprinsippet 

Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret for nødvendige 

skadeforebyggende tiltak, kriseforberedelser og iverksetting av tiltak ved en krise. 

Nærhetsprinsippet 

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen 

Likhetsprinsippet 

Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører en 

samfunnsoppgave til daglig, har også beste forutsetninger for å håndtere oppgavene i en krise. 

Samvirkeprinsippet 

Myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med 

relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 

Kommunalsjef 
 

 

 

Rådmann 

Beredskaps- 

ansvarlig 

Kommunalsjef 
SAMFUNN 

Informasjons-

rådgiver 

Ordfører 

Kartverk 

 

IT-ansvarlig 

Medisinsk- 

faglig 

rådgiver 
Kommunalsjef 

HELSE/OMSORG 

Kommunalsjef 
OPPVEKST Loggførere 

Situasjonsbetinget suppleres kriseledelsen med følgende 

ekspedisjonstjeneste: 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

a) En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør 
kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som 
har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. 

 

Sentralbord 

Servicetorg 

Kommunalsjef 
ØKONOMI 

Kommunalsjef 
HR 



68 
 

4.6 OPPGAVER OG FULLMAKTER 

Kommunens rolle i krisesituasjon (hvem eier krisen?) 

Ved starten av en kriseinnsats må kommunens kriseledelse klargjøre hva kommunens rolle(r) er.  

 

1. Er kommunen en støtteenhet?  

Dersom politi/Lokal Redningssentral (LRS), eventuelt Fylkesmann, har overordet operativ 

kriseledelse/redningsledelse, skal kommunen være støtteenhet og bistå med ressurser, kompetanse, 

oppgaveløsning osv.  

Som støtteenhet skal kommunen ivareta egen virksomhet i forbindelse med krisesituasjonen, blant 

annet ved å sikre, forebygge, avhjelpe og informere med hensyn til egne brukere, ansatte, bygninger, 

anlegg med videre. Utgangspunkt for håndteringen er kommunens beredskapsplaner.  

 

2. Har kommunen hovedansvar? 

I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet vil kommunen ha hovedansvaret for 

krisehåndteringen. 

 

De enkeltes roller er forhåndsdefinert (Bruk gjerne dette oppsettet som sjekkliste): 

4.6.1 Ordførers rolle 
Representerer kommunestyret/formannskap iht. krisefullmakt dersom det er nødvendig og det ikke 

er tid og mulig å kalle sammen til et beslutningsdyktig kommunestyre/formannskap.  

Er kommunens «ansikt utad» og vil som hovedregel være kommunens talsperson i media. 

Ordføreren har en viktig ombudsfunksjon som krever tilstedeværelse blant annet på skadested, 

evakueringssenter og pårørendesenter.  

Vil representere kommunen i ulike offisielle sammenhenger i forbindelse med hendelsen. 

Lede pressekonferanser.  

Samarbeider tett med rådmann og informasjonssjef i forhold til krisekommunikasjon, informasjons- 

og mediehåndtering.  

 

 

4.6.2 Varaordførers rolle 

Varaordfører trer inn i ordførerens sted ved dennes fravær.  

Skal kunne dekke ordførerfunksjonen sammen med ordfører slik at denne funksjonen kan være 

operativ på døgnbasis.  

Utfører ellers sin funksjon i samarbeid med ordføreren.  

 Deltar i informasjonshåndtering i samråd med ordfører, rådmann og informasjonssjef.  
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4.6.3 Rådmannens rolle 

Rådmannen er ansvarlig for kommunens administrasjon og har det øverste operative ansvaret for 

håndtering av krisen og er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at organisasjonen klarer å 

håndtere situasjonen.  

Lede kriseledelsen gjennom å få den til å fungere som et team og ta de rette beslutningene. 

Formulere strategi for krisehåndteringen.  

Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste  

 

4.6.4 Kommunalsjefenes rolle 

Avhengig av situasjonen og eierskapet til hendelsen fordeles operativt lederskap i kriseledelsen til 

ansvarshavende kommunalsjef, som også er rådmannens stedfortreder dersom denne forlater 

kriseledelsen. 

Organisere og koordinere sine enheter iht innøvde planer (sørge for at enhetene organiseres mest 

mulig likt som i daglig virke og etter kjente prosedyrer)  

Sikre loggføring i egen avdeling  

Innhente informasjon fra sin enhet og videreformidle til kriseledelsen  

Formidle tiltak til sin enhet gitt fra beredskapsledelsen. Formidlingen av tiltakene bør gis mest mulig 

likt som i daglig struktur (Linjeorganisasjonen brukes i størst mulig grad som i daglig virke der dette er 

mulig). 

 

4.6.5 Kommuneoverlegens rolle 

Kommuneoverlegen er medisinsk - faglig rådgiver for kriseledelsen.  

Kommuneoverlegen har ansvar for kommunikasjon i helsetjenestelinja til overordnet fagmyndighet 

(Fylkeslegen), kommunal kriseorganisasjonen (fagleder helse (skadested), legevakt, psykososialt 

kriseteam) og spesialisthelsetjenesten.  

Kommuneoverlegen skal i kriseledelsen til enhver tid ha oversikt over omfang/antall skadde og 

helsetjenestens ressursbehov/situasjon. 

 

4.6.7 Kommunikasjonsrådgivers rolle 

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for at det blir utformet og formidlet informasjon om krisen og 

krisehåndteringen internt og eksternt. 

Kommunikasjonsrådgiver koordinerer med øvrig kriseledelse hva som til enhver tid skal 

kommuniseres og formidler dette videre til ansvarlig for informasjon/web.  

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for organisering av pressekonferanser og eventuelle 

presseomvisninger i innsatsområdet. 
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Kommunikasjonsrådgiver utformer og formidler budskap til presse/media og publiserer meldinger på 

kommunens egen web www.ringerike.kommune.no/beredskap.  

Kommunen vurderer om kriseweb skal tas i bruk. Kriseweb skal til enhver tid ligge klar med faste 

data oppdatert. I en krisesituasjon erstatter kommunens kriseweb kommunens webforside, med 

samme adresse www.ringerike.kommune.no, og publisering skjer på denne siden. 

Kommunikasjonsrådgiver formidler hvilken informasjon som til enhver tid kan gi ved 

telefonhenvendelser, og hva kommunen legger ut på web og om tidspunkt for pressekonferanser.  

Kommunikasjonsrådgiver deltar i organisering av pressekonferanser, mediekontakt osv. 

 

4.6.8 Beredskapsansvarligs rolle 

Beredskapsansvarlig har ansvar for at denne planen er tidsmessig og oppdatert, og for at de 

materielle forutsetningene for kriseledelsens arbeid til enhver tid er på plass og at 

ekspedisjonstjenesten fungerer 

Videre skal beredskapsansvarlig fungere som koordineringsansvarlig når kriseledelsen er i aksjon og 

ha ansvar for evaluering og rapportering i etterkant av krisesituasjoner.  

Innhente grunnlag for beslutninger  

Lede og koordinere hendelser etter gitte fullmakter  

Koordinere med eksterne aktører  

Rapportere til fylkesmannen  

 

Alle enhetsledere i kommunen må sørge for at deres enhet er forberedt til enhver tid å kunne utføre 

sine gjøremål i en krise/ hendelse. Kommunalsjef er ansvarlig for at avdelingene har oppdaterte 

rutiner for eventuelle hendelser. 

 

Ekspedisjonstjenesten  

Ekspedisjonstjenesten er støttefunksjon og sekretariat for kriseledelsen og ivaretar flere 

administrative og praktiske funksjoner:  

 

Oppgaver og ansvar  

 Etablere en kriselogg hvor all viktig informasjon i forbindelse med hendelsen skal 

journalføres og dokumenteres  

 Starte loggføring i kriseloggen så tidlig som mulig. Berører alle steder som mottar 

henvendelser og som iverksetter tiltak knyttet til krisehåndteringen  

 Være sekretariat for kriseledelsen hele døgnet og skaffe best mulig oversikt over situasjonen  

 Føre kart og oversikter som gjør at situasjonen lett og raskt kan leses  

 Bistå kriseledelsen med å etablere kontakt med fylkesmannen og avgi rapport om 

situasjonen. 

 Bistå kriseledelsen i å etablere kontakt med andre offentlige og frivillige samarbeidspartnere.  
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Alle henvendelser til kriseledelsen skal kanaliseres til ekspedisjonstjenesten. Inngående telefoner skal 

vurderes og bare svært viktige telefoner skal settes over til kriseledelsen.  

Føring av en manuell kriselogg/telefonnotater bør etableres raskt slik at man ikke går glipp av de 

første informasjonsbevegelsene under en krise/katastrofe.  

Alle registreringer skal foretas systematisk og vil hjelpe kriseledelsen til å skaffe seg det riktige 

informasjonsbildet, holde oversikt over situasjonen og gjøre de riktige prioriteringene. Det er bedre 

med en registrering for mye, enn en for lite.  

Ringerike kommune har innført krisestøtteverktøyet CIM (www.dsb-cim.no).  Det skal opprettes 

«Hendelse» i CIM snarest mulig. Når CIM er tatt i bruk skal de manuelle loggføringene legges inn, 

deretter skal CIM benyttes videre under hendelsen. 

 

4.6.9 FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE  
 

I krisesituasjoner har ordfører fullmakt til å iverksette nødvendig hjelp til kriserammede, tiltak for å 

begrense skade og sikre liv, verdier og miljø, samt innsats ved akutt behov for opprydding og 

utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Fullmakten omfatter:  

Disponere inntil kr 5 millioner kroner på formannskapets vegne 

Omdisponere kommunalt personell, maskiner og redskaper  

Midlertidig stanse utførelsen av kommunale oppgaver for å omdirigere ressurser  

Pålegge overtids- og ekstraarbeid.  
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4.6.10 SKJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV KRISELEDELSENS OPPGAVER 

Tiltak Ansvar 
 Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan 

 Varsle leder av kommunens psykososiale kriseteam 

Rådmannen 

 Opprette kontakt med politiet/innsatsleder fra 
nødetatene 

 Innhente status (omfang, lokalisering) for situasjonen 

 Avklare behov for bistand 

 Kommunal bistand til politiet/nødetatene 

 Bistand fra andre til kommunen 

 Opprette kontakt med berørte eksterne aktører  

 Vurdere behov for tiltredelse av eksterne instanser til 
kriseledelsen 

 Varsle Fylkesmannen/vurdere behov for samordning  

 
 
 
 
Kriseledelsen 
 

 Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern 
hjelp  

Kriseledelsen 

 Klargjøre materiell og utstyr ift. situasjonen Aktuelle enhetsledere 

 Bemanne ekspedisjonstjenesten/Iverksette loggføring i 
CIM 

Kriseledelsen   

 Bemanne informasjonstjenesten 

 Overvåke nyhetsoppdateringer og meldinger fra relevante 
informanter ift. hendelsen 

 
Informasjonsansvarlig 

 Statusoppdatering (basert på logg + annen tilgjengelig 
informasjon) 

 For kriseledelsen og egne involverte 

 For samarbeidende instanser (nødetatene, frivillige m.fl.) 

 
Kriseledelsen 
 

 Lage situasjonsrapport i CIM (www.dsb-cim.no) 
 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 

 Fortløpende å vurdere: 

 Iverksettelse av tiltak iht. fagplaner el. annet 

 Behov for å be Fylkesmannen om assistanse 

 
Kriseledelsen 

 Vurdere/iverksette informasjonstiltak iht. plan  

 Avklare innhold med politiet 

 Innbyggervarsling  

 Nettsider/face-book/Kriseweb 

 Medietiltak 

 Lage pressemelding 

 Tillyse pressekonferanse (sammen med politiet) 

 Pressekonferanse 

Informasjonsansvarlig 
 
 
 
Informasjonsansvarlig + 
ordfører + politiet 

 Etter 4 timer: Etablere forsyningstjeneste (mat, utstyr) 

 For egne mannskaper, eksterne mannskaper etter 
anmodning 

Kriseledelsen 
 

 Etter 8 timer: Iverksette rulleringsplaner for egne 
mannskaper 

Kriseledelsen 
 



73 
 

 Fortløpende å vurdere/iverksette kontinuitetsplaner for 
drift av samfunnskritiske funksjoner 

 Pkt. 7-12 Rulleres/gjentas avhengig av hendelsens 
varighet 

 Avvikling av kriseledelse 

 Utkvittering av loggførte meldinger og oppgaver 

 Avtakking av mannskaper og samarbeidspartnere  

Kriseledelsen 
Rådmann/ordfører 

 Evaluering 

 Hendelsen (sammendrag av opplevelser/erfaringer) 

 Krisehåndteringen 

 Forbedringspunkter  

 Interne rutiner 

 Samhandling/rolleforståelse 

 Planverk 

Kriseledelsen + inviterte 
samarbeidsinstanser 
 
 
Beredskapsansvarlig 

 

4.7 LOKALISERING AV KRISELEDELSEN 
Når kriseledelsen settes i «fullskala», etableres denne på rådhuset, i underetasjen 

(undervisningsrom, møterom) innenfor kantina, jfr. oversiktsskisse (vedlegg 4).  

Dersom rådhuset ikke kan benyttes (satt ut av drift), skal kriseledelsen flytte m/stab til forberedte 

lokaliteter i servicedelen av IT-tjenestens nye lokaler (Hønefoss Bru). 

På denne måten skjermes kriseledelsen fra de lokaliteter informasjonstjenesten disponerer i forhold 

til presse og informasjon (kommunestyresal, formannskapssal og leseværelse) med egne innganger. 

Rommene brukes daglig som undervisningsrom og møterom, og vil kunne tilrettelegges på kort 

varsel.  Arealene forhåndplanlegges slik: 

1. Møterom 

Utstyrt med lerret, prosjektor og tilkoblingsmulighet for PC og TV. 

2. Operasjonsrom 

Etablert sikret tilgang til Internett og CIM. 

Etablert prosjektor og lerret suppleres med 2 (to) stk. storskjermer m/alle tilkoblingsmuligheter, 

veggmontert. Skjermene skal tåle å stå med stillestående bilde 24 timer/døgnet. 

Det etableres tavle/skjerm for å markere tilstedeværelse 

Kontinuerlig visning av logg sikres på storskjerm. 

3. Ekspedisjon  

Ekspedisjonslokalene etablerer adgangskontroll i forhold til kriseledelsen. 

Utstyrt med PC-tilkoplinger, telefon og nødnett (2 terminaler). 

Som eventuelt «ventearealer» benyttes kantina. 

Det etableres hensiktsmessig kontakt/samband med servicetorg, sentralbord og rådhusets 

ekspedisjon, som nå er samlokalisert på rådhuset. 
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4.8 OPPDRAG (planlegges og øves i den enkelte avdeling) 
 

Følgende ressursene skal være til disposisjon for kriseledelsen når kriseledelsen trenger disse: 

Avdeling Oppdrag 

Helse og omsorg  Vær forberedt på 

 At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert 

evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige boliger med 

heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

 At kriseteamet kan bli aktivisert og at det kan bli behov for 

erstatningspersonell. 

 å avgi liaison til Ringerike sykehus 

 å motta pasienter fra Ringerike sykehus for å frigjøre kapasitet 

ved sykehuset i en akuttsituasjon. 

Ringerike kommunes 

kriseteam  

Vær forberedt på 

 Å etablere EPS (pårørende og/eller evakueringssenter) i 

henhold til plan. 

Oppvekst og Kultur  Vær forberedt på  

 Å etablere døgnkontinuerlig drift i en barnehage med opptil 

en dobling av antall barn. 

 At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert 

evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige barnehager og 

skoler. 

Servicetorget Vær forberedt på 

 Å styrke sentralbordet for betjening av samtlige linjer samt 

etablere loggførere for sentralbordets tjenester på CIM. 

Miljø og Areal  Vær forberedt på:  

 Å avgi en medarbeider m/vara for å betjene kriseledelsen 

behov for kartservice. 

NAV Ringerike  Vær forberedt på:  

 å hjelpe befolkningen i en krisesituasjon også utenfor 

kontortid 

 å bistå i drift av evakuerings- og pårørendesenter 

 

Økonomiavdelingen Vær forberedt på:  

 Å avgi inntil 5 medarbeider til kriseledelsen. 
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Org. – og personal 

 

 

 

Vær forberedt på:  

 Å innkalle bedriftshelsetjenesten. 

 Å avgi 3 medarbeidere m/CIM-kompetanse til kriseledelsen. 

 Å avgi inntil 2 medarbeidere som presseverter til 

kriseledelsen. 

IKT Vær forberedt på:  

 Å avgi en person m/vara med faglig kompetanse til å bistå 

Web-ansvarlig opp i mot kriseledelsen. 

 Å etablere og drifte data og telefonløsninger i kriseledelsens 

operasjonsrom iht plan.  

Vaktmester  Vær forberedt på:  

 Assistanse i forhold til etablering av operasjonsrom og 

data/telefonløsninger. 

RingeriksKjøkken 

 

Vær forberedt på:  

 Å overta ansvaret for kantina på Rådhuset for bespisning av 

kriseledelse m/stab, presse og besøkende. 

 Utkjøring av mat til hjelpepersonell og innkalte aktører 

Tildelingskontoret Vær forberedt på: 

 Å avgi liaison til Ringerike sykehus 
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4.9 EVAKUERING 
Med evakuering menes organiserte tiltak for å flytte mennesker (evt. også husdyr og/eller materiell) 

fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område. 

Behov for evakuering vil som oftest oppstå akutt og må derfor gjennomføres raskt. Hendelser som 

kan ligge til grunn kan være: 

 Trafikkulykker med farlig gods 

 Akutt forurensning 

 Skredhendelser 

 Flom 

 Store branner o.l. 

 

Det er politiet som har myndighet til å beslutte iverksetting av evakuering av et eller flere områder, 

og å gi pålegg til befolkningen. Politiet kan også tvangsevakuere. Det er videre politiet som har ansvar 

for å lede evakueringen (varsling, organisering, transport, registrering mv.). Selv om politiet har et 

klart ansvarsforhold, vil som oftest mange av disse oppgaven måtte utføres av kommunen. 

Alle større bygningsmessige installasjoner med mye personell har utarbeidet egne 

evakueringsplaner. Dette kan gjelde sykehjem, større omsorgsboliger/bofellesskap, skoler, 

barnehager og kontorbygg. Vedlegg 3 inneholder en oversikt over samtlige evakueringsplaners 

samlingsplasser, slik at det enkelt kan iverksettes videretransport dersom behovet tilsier dette. 

Ringerike kommune vil måtte trekke veksler på hoteller i nærområdet. Både Ringerike hotell og 

Klekken hotell vil være aktuelle samarbeidspartnere dersom situasjonen ikke betinger evakuering ut 

av kommunen. Sundvollen hotell er et alternativ (hotellet har god erfaring fra slike situasjoner 

tidligere) og hotellkapasiteten på Norefjell er formidabel. 

Da kommunen har et ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, er det viktig å huske på de som 

ved større uønskede hendelser andre steder kan bli evakuert til Ringerike kommune, ikke minst på 

grunn av sykehusets beliggenhet. 

Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) initieres av politiet og etableres av kriseteamet etter egen 

plan. 
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4.10 KRISEKOMMUNIKASJON 
Kommunens informasjonsansvar gjelder allmennheten og sekundærvirkningene av hendelsen. 

Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er politiets 

ansvar.  

Krisekommunikasjon er kommunens kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne ansatte 

og ikke minst befolkningen, ved alvorlige uønskede hendelser og kriser.  

God krisekommunikasjon skal hindre unødig usikkerhet og frykt i befolkningen, hindre 

ryktespredning og skape tillit hos mediene, publikum og egne ansatte, forhindre informasjonskriser 

og bidra til at de som skal løse den egentlige krisen får nødvendig arbeidsro og handlingsrom. Videre 

skal krisekommunikasjon gi befolkningen informasjon om hva de skal gjøre/ikke gjøre for å minimere 

konsekvensene av hendelsen eller krisen. 

Et overordnet mål for kommunens krisekommunikasjon er å gi alle berørte aktører, samt medier og 

befolkningen for øvrig, et så riktig og oppdatert bilde av hendelsen eller krisen som mulig. Det bidrar 

til å gi aktørene og befolkningen best mulig forutsetninger for å treffe gode beslutninger innen 

områdene de har ansvar for eller er berørt av. På liknende måte kan etater og virksomheter som ikke 

direkte er berørt av hendelsen, få oppfylt sine behov for saklig og oppdatert informasjon om 

hendelsen eller krisen. 

Krisekommunikasjonen organiseres i Ringerike kommune under Kriseledelsen, med 

kommunikasjonsrådgiver som ansvarlig.  

Pressesenter: Ved behov organiseres et pressesenter, som organiseres og ledes av en «pressevert» i 

henhold til vedtatt beredskapsplan. Pressesenteret lokaliseres til kommunestyresalen. Her avholdes 

også pressekonferansene og andre større orienteringer. 

«Leseværelset», «Formannskapssalen» og «foajé» øremerkes som arbeidsrom og «myldreareal» for 

pressesenteret, og benyttes til utforming av informasjon, pressemeldinger, forberedelser til 

presskonferanser o.l. 

Internett -redaksjon: Vil holde til på kontoret til kommunens Web-redaktør, og bli forsterket med 

ressurser fra IT-avdelingen med nødvendig kompetanse og tilganger. 

Intern informasjon vil i stor grad foregå gjennom Intranettet, via telefon og ved oppslag. 

Informasjonsansvaret internt følger administrativ linje som ved daglig drift, men sekretariatet må 

være forbered på en noe hyppigere bruk av intranett og på oppdrag legge ut mer informasjon rettet 

mot ansatte. Sekretariatet vil også kunne formidle informasjon til pårørende av ansatte som er 

opptatt med krisehåndtering. 

Det er viktig at en uønsket situasjon ikke genererer informasjonskrise, og det er derfor viktig at alle 

aktører (både ansatte med ansvar for informasjon og overordnet ledelse) tar dette inn over seg, og 

sikrer at vi ikke 

- undervurderer informasjonsbehovet, ofte som et resultat av at selve alvoret i situasjonen 

undervurderes 

- havner i et informasjonsvakuum som følge av det media og publikum oppfatter som mangel 

på informasjon fra kriseeier 

- Etablerer fravær av fakta, kan føre til spekulasjoner internt og i nyhetsbildet 

- Kommer i en situasjon der ulike aktører uttaler seg forskjellig og skaper usikkerhet om 

hvordan berørte grupper skal forholde seg til krisen 
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- Presenterer for store mengder med informasjon fra ulike aktører som gjør det vanskelig for 

publikum å orientere seg. 

Ofte kan vi oppleve at ansvarlig organ er bevisst sitt informasjonsansvar, men kjenner ikke 

situasjonen før andre har etablert seg som informasjonsleverandører, for eksempel mediene. Dette 

kan også skyldes at ansvarlige organ har et ønske om å kvalitetssikre informasjonen bidrar til at 

informasjonen kommer for sent og at virksomheten havner på «hælene». 

Uklare ansvarsforhold internt kan bidra til at ingen tør å ta ansvar utad, eller at flere tar ansvar 

samtidig uten å koordinere budskapet slik at virksomheten går ut med flere motstridende budskap. 

Dårlig trening i å takle mediene/publikum gjør at de som skal uttale seg blir stresset og ikke får til den 

kommunikasjonen som er planlagt. Ringerike kommune har etablert gode systemer for 

befolkningsvarsling som kan benyttes i en slik sammenheng. 
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4.11 RESSURSOVERSIKT 

 

 

 

 

 

Ressurs Lokalisasjon Kontaktperson Telefon 

Minibuss 11 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 11 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 12 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 12 seter 
m/sjåfør 
Personbil 9 seter 

 
Dagsenter Heradsbygda 

 
Mette Bjerkesmoen 

 
918 00 640 
 

2 redskapsbærere 
5 lastebiler ≥ 7,5 T 
6 Traktorer 
1 Veghøvel 
2 Gravemaskiner 
3 Feiebiler 
1 Truck 
1 traktorhenger 
1 vanntank 
1 Kompressor 
14 biler ≤ 7,5 T 
1 bergingsbil 
1 beltebil (2-seter) 

 
Teknisk drift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follum 

 
Per Gulbrand Dysterud 
Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

 
916 41 410 
901 36 029 
930 04 098 

2 stk. 150 kwa 
nødstrømsaggregat 
på henger. Vann og 
avløpsforsyningen 
har førsteprioritet 
på disse 

Beredskapslager 
Kilemoen 

Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 

Vanntank 9 m3 på 
traktorhenger. Er 
klargjort for 
trykkøkningspumpe 
Vanntank 800 l. Kan 
henges etter 
personbil 

Monserud Renseanlegg 
 
 
Beredskapslager 
Kilemoen 

Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 
 
Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 
 
901 36 029 
930 04 098 

Driftsutstyr, som 
lensepumper små 
aggregater osv. 

Follum Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen 
selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved 
uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører 
om bistand under kriser. 
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4.12 Vedlegg 1 - VARSLINGLISTER 

 

 

 

 

 

 

Varsling 

Kommunen varsles via telefon eller på e-mail: beredskap@ringerike.kommune.no 

Ved bruk av beredskap@ringerike.kommune.no, varsles: 

 Ordfører Kjell B. Hansen 

 Rådmann Tore Isaksen 

 Kommuneoverlege Karin Møller 

 Informasjonsansvarlig Mats Øieren 

 Beredskapsansvarlig Sveinung Homme 

Kommunen varsles som regel enten fra Fylkesmannen, Politi eller egne etater 

 

Kriseledelsen varsles kollektivt på kriseledelsen@ringerike.kommune.no 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

Leder av kriseledelsen Tore Isaksen Rådmann 41 50 50 13 

Ordfører Kjell B. Hansen Ordfører 95 75 26 35 

Kommunalsjef Christine Myhre Helse/omsorg 91 17 23 00 

Kommunalsjef Gunn Edvardsen Samfunn 93 40 70 21 

Kommunalsjef 
Kommunalsjef 

Marianne Mortensen 
Magnar Ågotnes 

Oppvekst 
Oppvekst 

41 51 97 82 
91 33 80 99 

Kommunalsjef  Trude Bredal Steinmo HR 90 60 59 60 

Kommunalsjef Gyrid Løvli Økonomi 91 12 83 79 

Medisinskfaglig rådgiver Karin Møller Kommuneoverlege 95 89 92 05 

Beredskapsansvarlig Sveinung Homme Seniorrådgiver 90 99 99 23 

Informasjonsansvarlig Mats Øieren Informasjonsansvarlig 92 29 23 93 

 

Ekspedisjonsressurser 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

IT-ansvarlig Torkjell Dahl IT-sjef 93 02 73 88 

Sambandsansvarlig Asle Bjerregård IT-konsulent 91 83 21 12 

Helpdesk@ringerike.kommune.no   32 11 77 70 

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

b) En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. 
Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i 
krisehåndteringen. 
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Egne ressurser 

Tjeneste Kontaktperson Telefon 

Legevakt/bakvakt Kine Mauseth/Karin Møller 32 11 11 11 

Brann Terje Reginiussen 110 

Psykiatri/rus Kjellaug Myrseth 90 92 49 13 

Psykolog Katrine Trongkleiv 40 91 78 42 

Barnevernsleder Mona Dalen 95 04 43 47 

Nav-leder Ringerike Bente Jansen 31 02 83 50 

Miljørettet helsevern Unni Suther 90 56 20 30 

 

Samarbeidspartnere 

Tjeneste Kontaktperson Telefon 

Politi 
Politi utlendings-
avdelingen 
 
Politi liaison 

Kun ved krise 
 
Gudrun Bråthen 
 
Jan Hatten 

jan.hatten@ringerike.kommune.no 

112 
32 14 57 61 
32 12 86 22/ 
413 98 048 
90 58 55 95 

Ringerike sykehus  32 11 60 00 

Beredskapsleder 
Ringerike sykehus 

May Janne Pedersen 984 16 639 

Sivilforsvaret Distriktssjef Johan Audestad 959  49 233 

Hotell Ringerike  32 17 16 20 

Drosje/taxi  32 12 19 00 

Hønefoss fjernvarme Ketil Bockmann, daglig leder 99 59 49 36 

Norsk radio og releliga Hans Arne Østlund LA4EU 90 83 97 72 

 

Tolketjeneste 

Språk Navn Telefon 

Albansk Sqhipe Daci 94 89 50 58 

Russisk Tatsiana Rusevich 40 67 09 78 

Polsk Ania Kedzior 90 29 55 45 

Indisk – hindi, punjabi Sharma Saroj 41 42 87 10 

Tysk Andreas Peach 45 63 26 46 

Tysk Martin Raastad 46 84 51 58 

Spansk Claudia M. Kristiansen 93 85 06 62 

 

Nøkkelfunksjoner egen organisasjon 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

Teknisk tjeneste Johan Johnsen Enhetsleder Teknisk 98 89 92 37 

Teknisk tjeneste Magne Lohre Enhetsleder Teknisk 97 19 24 17 

Kriseteam Tom Morten Nilsen Enhetsleder Helse/omsorg 94 84 24 44 

Kriseteam vakttelefon   468 45 725 

Pressevert Kari Veien Dennè HR 409 00 140 
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Nyhetsmedier 

Media E-mail Telefon 

Ringerikes Blad                       redaksjonen@ringblad.no                                          32 17 95 00/32 17 95 30 

NTB    vaktsjef@ntb.no 

vaktsjef@ntb.no                                                                                             

22 03 40 40/22 03 45 45 
22 00 32 00 

NRK Østafjells                       buskerud@nrk.no 
02345@nrk.no                                                                

32 27 22 00/32 27 22 10 
  02345 

NRK nyheter                          nyheter@nrk.no                                                             23 04 80 00 

NRK dagsnytt                         dagsnytt@nrk.no                                                           23 04 84 10 

NRK dagsrevyen                    dagsrevyen@nrk.no                                                      23 04 82 10 

VG                                            
 

2200@vg.no   

pressemeldinger@vg.no                                                                 

20 00 00 00 

TV2                                           02255@tv2.no                                                              02255/22 31 47 00 

Aftenposten                                                                                                                     22 86 30 00/SMS 2286 

 

Vakttelefoner 

Funksjon   Telefon 

Politiet   112 

Brannvesenet   110 

Helsevesenet   113 

Forsvaret HV 03   905 40 952 

Sivilforsvaret vakt   488 88 988 

Telenor   482 55 860 

Vakttelefon vann/avløp Ringerike kommune  911 53 799 

Barnevernsvakt Kl. 08-22  91 11 46 00 

Prest (døgnvakt  95 15 18 20 

Rik Strømbrudd Vakttelefon  
                                1) Kjell Steinbakken 
                                2) Jan Erik Brattbakk 

 91 17 54 36 
90 91 37 88 
97 09 62 06 

Rik Flom                1) Helge Bergstrøm  91 36 15 00 

Hønefoss fjernvarme  95 24 42 20 

 

Sentral varsling 

Organisasjon E-mail Telefon 

NVE Varslingstjeneste 
- Flomvarsling 
- Skredvarsling 

  
404 36 000 
400 28 777 

NVE Beredskapstelefon  90 99 22 31 
22 95 93 60 
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4.13 Vedlegg 2 - Scenariobaserte PROSEDYRER/TILTAKSKORT 

Gjennom ROS-analysen er det beskrevet flere typer hendelser som vil kunne får alvorlige 

konsekvenser for Ringerike kommune. For noen utvalgte hendelser er det utarbeidet prosedyrer. 

Prosedyrene gir ingen fullstendig «oppskrift» på hva som skal gjøres i forhold til den inntrufne 

hendelsen, men er ment som ei «huskeliste» for momenter som kan bli utfordringer for kommunen å 

håndtere.  

Erfaringer fra virkelige hendelser er at det tar tid før vi faktisk forstår hvilke konsekvenser en større 

uønsket hendelse kan få. Prosedyrene trekker opp noen «worst-case»-konsekvenser for å sette fokus 

og hjelpe kriseledelsen å komme raskt i gang med krisehåndteringen.  

Det er foreløpig utarbeidet prosedyrer på følgende scenario: 

 

  1. Evakuering av deler av kommunens befolkning  

  2. Voldshandlinger av alvorlig karakter 

  2. Stor brann  

  4. Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi 

  5. Flom i hovedvassdrag  

  6. Flom i mindre sidevassdrag  

  7. CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 

  8. Storm og orkan  

  9. Bortfall av strøm, tele og data  

10. Større trafikkulykker  

11. Olje og kjemikalieforurensning  

12. Svikt i vannforsyning  

13. Skredhendelser 

14. Mottak av større grupper mennesker (flyktninger) uten husly 
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4.13.1 Scenario 1: Evakuering av deler av kommunens befolkning 

 

Situasjon 

Mennesker må flyttes fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område. 
Evakueringen kan f.eks. skyldes jordras, større branner eller ulykke med farlig gods (eksplosjonsfare) 

Scenario/ worst case 

Deler av Hønefoss eller bygdene må evakueres 
Vanskelig å få kontakt/varsle innbyggerne 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Deler av befolkningen blir husløse 
Kommunen må overta ansvar for innkvartering, oppfølging og hjelp 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Beslutning om evakuering Politiet 

Varsling av berørte Politiet 

Transport ut av evakueringsområdet Politiet 

Vakthold og sikring av evakueringsområdet Politiet 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Etablering av mottakssenter for evakuerte og pårørende iht. plan  Kriseledelsen  

Ledelse av EPS-senteret Leder kriseteamet 

Registrering av evakuerte Politiet 

Opprettelse av telefon på EPS-senteret Leder kriseteamet 

Rekvirering av mat og drikke ved evakueringssenteret Kriseledelsen 

Pårørende telefon Politiet/leder 
kriseteamet 

Informasjon til evakuerte og pårørende 
En fra informasjonstjenesten skal være tilstede på senteret og håndtere 
informasjonsansvaret overfor de evakuerte. 

Kriseledelsen v/leder 
informasjonstjenesten 

Etablering av sanitetsenhet ved mottaket Kriseledelsen 

Evakuering over tid 
Avklarer overnatting, transport til overnattingssted, rullering av 
personell 

Kriseledelsen 

Hjemsending Kriseledelsen 
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4.13.2 Scenario 2: Voldshandlinger av alvorlig karakter 

 

Situasjon 

Voldshandlinger/terror er en samlebetegnelse for mange ulike villede hendelser, jfr. ROS-analysens 
pkt. 5. 

Scenario/ worst case 

Skadeverk/grovt skadeverk 
Organisert kriminalitet 
Ran, tyveri/innbrudd 
Gisselsituasjon 
Drapstrusler/bombetrusler 
Drap 
Familievold/voldtekt/incest/trusler om alvorlig voldsanvendelser 
Gjengvold 
Terrorisme 
Skoleskyting 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Tiltak Ansvarlig 

Enhver hendelse bør politianmeldes. Politiet gjør endelige 
vurderinger. 

Politiet 

Beslutning om evakuering Politiet 

Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting 
av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Sørge for at kriseteamet aktiviseres 

Kriseledelsen 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Kriseledelsen/Infotjenesten 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no,  

Informasjonsansvarlig 
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.3 Scenario 3: Stor brann 

 

Situasjon 

Storbrann som berører mange mennesker og/eller viktige samfunnsfunksjoner 

Scenario/ worst case 

Brann på helseinstitusjon/sykehjem 
Brann i skole/barnehage/idrettshall e.l. 
Brann i store boligkomplekser 
Stor skogbrann 
Flere døde/savnede/skadde 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsen, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Involverte bygningseiere 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m. 
Helsepersonell for å bistå nødetatene 

 
Kommunalsjef Teknisk 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infotjeneste 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, Nabokommuner, 
Helseforetak/legevakt, Frivillige 

 
Kriseledelsen 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.4 Scenario 4: Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi 

 

Situasjon 

Alvorlige utbrudd av farlig, smittsom sykdom 

Scenario/ worst case 

Tuberkulose 
Meningitt (hjernehinnebetennelse) 
Legionella 
MRSA (Multiresistente gule stafylokokker) 
SARS/MERS 
Influensa pandemi 
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Stort sykdomsfravær blant ansatte i kommunen/nedsatt drift 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare over tid 
Stor pågang fra publikum og media 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media. 

Tiltak Ansvarlig 

Kartlegger grad av utbrudd og lokale forhold som har betydning for 
faren for videre utbrudd av sykdom. Vurderer om lokale tiltak skal 
settes i verk. 

Smittevernlegen 

Informasjon utad Smittevernlegen 

Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting 
av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Helseforetak, legevakt 
Fylkeslegen 
Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS Kriseledelsen/Infotjenesten 

Vurdere/iverksette: 
Kontinuitetsplan for helsepersonell 
Øvrige fagplaner 

 
Helse- og sosialsjef 
Etatsjefer 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.fhi.no  

Infotjenesten/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.5 Scenario 5: Flom i hovedvassdrag 

 

Situasjon 

Høy vannstand i Tyrifjorden og hovedelvene. Omfattende oversvømmelser. 

Scenario/ worst case 

Lavtliggende vegstrekninger settes under vann – deler av bygdene isoleres 
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger 
Strømforsyning, telefon og datanett kan settes ut av spill i områder 
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av spill, fare for forurensning av privat vannforsyning 
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 404 36 000 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse,  

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling Kriseledelsen/- 
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr, merke- og 
sperremateriell, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.6 Scenario 6: Flom i mindre sidevassdrag 

 

Situasjon 

Bekkelukkinger tar ikke unna for vannmassene, vannet flommer sine egne veier. Omfattende 
oversvømmelser. 

Scenario/ worst case 

Omfattende skader på veier, jernbane og private eiendommer 
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger 
Strøm, telefon og datanett bryter sammen 
Utforkjøringer på veier, togulykke/avsporing 
Drikkevann blir forurenset eller det oppstår brudd i forsyningen 
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av funksjon 
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Deler av bygda må evakueres 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet på vei for egne mannskaper 
Folk som «strander» i trafikken må tas hånd om 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader 
Kommunens bemanning rammes pga. svikt i kommunikasjon  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering? 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 404 36 000 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr, merke- og 
sperremateriell, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
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Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

4.13.7 Scenario 7: CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 

 

Situasjon 

En CBRN-E-hendelse medfører fare for  forurensning i hele eller deler av kommunen. 

Scenario/ worst case 

Hele kommunen rammes av et nedfall fra en stor atomulykke 
Deler av kommune rammes av en lokal hendelse med utslipp av radioaktivitet  
Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan føre til helsemessige 
konsekvenser for befolkningen i form av akutte stråleskader, senskader og/eller psykologiske 
virkninger. 
Drikkevann og næringsmidler blir kontaminert 
Situasjonen kan bli langvarig 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Nedsatt framkommelighet pga. områdeavsperringer (lokale hendelser) 
Evakuering/varig fraflytting 
Stort behov for informasjon til innbyggerne, næringsmiddelprodusenter, husdyr m.m. 
Bistå andre myndigheter/aktører - eller på selvstendig grunnlag gjennomføre tiltak iht. plangrunnlag 

for kommunal atomberedskap http://www.nrpa.no/dav/d48a208e35.pdf 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse  

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Fylkesmannen i egenskap av leder av atomberedskapsutvalget i 
Buskerud 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(leverandører, helsepersonell, mannskaper) 
Helsestasjon, legevakt 
Bemanne servicetorg/informasjonstjeneste 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

 
 
Kommuneoverlegen 
Kommunalsjef Teknisk 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter (ved lokale hendelser) 

 
Kriseledelsen 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. lokalradio/UMS/SMS/web 
Generell innbyggervarsling 
Særskilt varsling til bønder med husdyr og med dyr på beite 
Næringsmiddelbedrifter 

 
Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 
Kriseledelsen                  

Klargjøre materiell og utstyr 
Rensestasjoner, Jod-tabletter m.m. 

Kommuneoverlege 

Overvåke nyheter fra situasjonsrelevante aktører: 
Fylkesmannen i Buskerud 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, Meteorologisk Institutt 
Nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.nrpa.no, www.kriseinfo.no, 

www.varsom.no,  www.yr.no,  www.met.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.8 Scenario 8: Storm/orkan 

 

Situasjon 

Kraftig vind forårsaker store skader 

Scenario/ worst case 

Nedblåsing av skog og trefelling som forårsaker personskader, stengte veier, omfattende skader på 
bygninger 
Strøm, tele og IKT-nett bryter sammen 
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. ødeleggelser/strømbrudd 
Etablering av alternativ vannforsyning 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Fylkesmannen 
Met.no (værvarslingen) 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Teknisk vakt/ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB! Hjemmeboende 
pleietrengende!) 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS Kriseledelsen/- 
informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Strømaggregater, lysutstyr, merke- og sperremateriell, vanntanker 
m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
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Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.9 Scenario 9: Langvarig bortfall av strøm/telefon/IKT 

 

Situasjon 

Hele eller deler av kommunen mister strøm og/eller telefon og/eller dataforbindelse over tid 

Scenario/ worst case 

Hendelsen skjer under sprengkulde – mange hjem blir ubeboelige pga. kulde 
All telefoni og datatrafikk bryter sammen 
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg 
Forsyning av mat og drivstoff innskrenkes kraftig 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Vanskelig å få tak i egne mannskaper pga. manglende kommunikasjon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon /hoteller 
Flere kommunale formålsbygg må stenges  
Etablering av alternativ vannforsyning 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Nettleverandørene 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Tekniskvakt/ingeniørvesenet/vaktmestere/vedlikeholds-avdeling 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  
Innkalle nødvendig helsepersonell 

 
 
Kommunalsjef Teknisk 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB Hjemmeboende!) 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, 
Nabokommuner/nettselskaper, Helseforetak/legevakt, Frivillige 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. radio, løpesedler, oppslag, 
utrop e.l. Norsk Radio og releliga er klar til å bistå, (se varslingsplan). 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Strømaggregater, lysutstyr, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no 

Infotjenesten/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.10 Scenario 10: Større trafikkulykke 

 

Situasjon 

Stor ulykke på vei eller jernbane med dødsfall eller omfattende personskader. Ulykke på 
vei/jernbane som medfører fare for liv/helse. 

Scenario/ worst case 

Togulykke eller bussulykke med mange omkomne/skadde personer 
Transport med farlig gods som forulykker og truer liv/helse i bebygde områder 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  
Helsepersonell for å bistå nødetatene 

 
Kommunalsjef Teknisk 
 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, Nabokommuner, 
Helseforetak/legevakt, Frivillige 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.11 Scenario 11: Olje/Kjemikalieforurensning 

 

Situasjon 

En hendelse medfører at olje eller kjemikalier lekker ut. Forurensningen truer liv og helse og/eller 
miljøverdier i Ringerike kommune. 

Scenario/ worst case 

Utslipp av farlig stoff som truer liv/helse i bebygde områder 
Stort utslipp av olje/kjemikalier til drikkevannskilder       
Utslipp med stort skadepotensial for kjente miljøverdier (verneområder, utvalgte naturtyper, 
prioriterte arter)  
Utslipp av olje/kjemikalier som forurenser jordsmonn og/eller vassdrag 
Konsekvensene kan være uopprettelige/bli svært langvarige 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. opprydding på skadested og normalisering av situasjon 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak 
iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
a. IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot akutt 
forurensing) tlf. 110 

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490 
b. Politi/innsatsledelse på skadested 
c. Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket 
d. Kystverket, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud 

Kriseledelsen 
 
IUA-Buskerud v/Drammen 
Brannvesen vurderer 
omfang og videre tiltak 
iht. plan (VEDLAGT) 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  

 
 
Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infoplan 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 
Aktuelle nettsteder:  
IUA Buskerud-

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490 

www.kriseinfo.no, www.varsom.no, www.miljodirektoratet.no, 

www.vegvesen.no,  

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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Opprydding på skadested og normalisering av situasjon Kommunen i ordinær drift 
i samarbeid med 
«problemeiere» og 
forurensnings-
myndighetene 
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4.13.12 Scenario 12: Svikt i vannforsyningen 

 

Situasjon 

En hendelse medfører avstenging eller svikt i forsyningen av drikkevann i hele eller deler av 
forsyningsområde for de kommunale vannverkene. 

Scenario/ worst case 

Institusjoner, skoler og barnehager mister vannforsyning 
Bortfall av brannvann  
Husdyrbesetninger får vannmangel  
Situasjonen kan vare over flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Etablere alternativ, midlertidig vannforsyning til de mest kritiske stedene 
Etablere fyllingspunkter for drikkevann 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering/flytting til reservelokaler kan bli aktuelt 
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. normalisering av situasjon 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Mattilsynet 
Fylkesmannen og IUA (110-sentralen) - ved forurensningshendelse 
NVE - ved dambrudd 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp  
Driftsansvarlig vannverk, rørleggervakt, Ingeniørvesenet, 
Vassdragsteknisk ansvarlig 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m 
Vurdere behovet for å be om assistanse/forsterkning av 
brannberedskap fra nabobrannvesen 

 
Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Beredskapsplan for vannverket 
Tiltak iht. øvrige fagplaner/infoplan 

 
Kommunalsjefer 
 

Vurdere/Iverksette varsling vha. lokalradio, TV-Modum, UMS + 
websider 
Generell innbyggervarsling 
Varsling til bønder m/husdyr på kommunalt nett 
Næringsmiddelbedrifter og RingeriksKjøkken/andre storkjøkken 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 
 
Kommunalsjef Teknisk 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
 

Opprydding og normalisering av vannverksdriften Kommunen i ordinær 
drift 
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4.13.13 Scenario 13: Jord/Leirskred i bebygde områder 

 

Situasjon 

Masser har rast ut i bebygd område. Skadeomfang og skadepotensial uvisst. 

Scenario/ worst case 

Flere hus er tatt av skred og det er trolig døde og/eller skadde personer 
Bebyggelse trues av ytterligere skredhendelser 
Vei og/eller jernbane blir brutt av skred 
Det oppstår brudd i vannforsyning, strøm, tele og datanett 
Skredmasser tilstopper vassdrag 
Deler av kommunen isoleres 
Evakueringsbehov 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Avsperring av farlig område 
Evakuering 
Dårlig framkommelighet for hjelpemannskaper 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/annen innsatsledelse på skadested 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 400 28 777 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 
Norges Geotekniske Institutt – sakkyndig kompetanse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Kalle ut mannskap og maskiner til å bistå arbeidet på skadested, 
primært ingeniørvesen – andre ved behov. 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m. 
 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner – herunder infotjeneste 
Opprettelse av EPS-senter 
Vurdere behov for bistand fra Fylkesmannen, Sivilforsvar/Røde kors, 
andre 

Kriseledelsen 
 

Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.nve.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.14 Scenario 14: Mottak av større grupper mennesker/flyktninger uten 
overnattingstilbud  

 
Situasjon 

En større gruppe migranter, 30-50 personer ankommer Ringerike kommune uanmeldt. De møter 
hos politiet for registrering. 

Scenario/ worst case 

Kommunen må innkvartere gruppen på forskjellige hoteller uten mulighet for oppfølgning. 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Kommunen må overta ansvar for innkvartering, oppfølging og hjelp 
Kommunen må ta ansvar for innfrysing av bagasje og utstyr. 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Registrering i henhold til lovverk Politiet 

Ved ankomst av opptil 10 flyktninger rekvireres plass på     Ringerike 
Hotel. Ved ankomst av flere enn 10 flyktninger rekvireres 
Ringerikshallen. Der er det gode toalett- og dusjmuligheter. Samt en 
kafeteria hvor man kan innta mat.  

Politiet 

Transport til Ringerikshallen. Flyktningen skal visiteres før transporten 
foretas, og fratas alle personlige dokumenter, mobiltelefon, kvitteringer 
etc. All bagasje skal gjennomgås før transport til venterom. Bagasjen må 
fryses ned (48 timer). 
Puttes i søppelsekker og merkes. 

Politiet 

Bagasje/klær transporteres til Tyribo omsorgssenter og fryses ned. 
Fryserom vil være klargjort på to timers varsel. 

Kriseledelsen 

Røde kors har bistå med bemanning med 2 personer i 24 timer for 
nødvendig tilsyn/brannvakt.  Sikkerhetsvurderes hvor mange 
polititjenestemenn som må være tilstede. Det skal være personell med 
politimyndighet tilstede. 

Politiet 
 

Det etableres nødvendige antall soveplasser i Ringerikshallen. Menova 
as har beredskapslager med 30 skumplastmadrasser lagret til enhver 
tid. Hvis større behov har Jysk lager hvor man supplere.  
Forpleining: RingeriksKjøkken, som leverer nødvendig mat. 

Kriseledelsen  

Overføring til transitt/ordinært mottak Politiet 
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4.14 Vedlegg 3 - OVERSIKT OVER SAMLINGSPLASSER V/EVAKUERING 
 Samlingsplass  

Elvegata bofellesskap Utenfor B.-blokka  

   

Tyribo Fellesrom I trygdeblokka 

Nes omsorgssenter Bygdehuset  

Hønefoss omsorgssenter Flaggstanga Stor hage bak sykehjem 

   

Hov alle (bofellesskap) Utenfor u. etg. Harald Hårfagresvei 15 

Hallingby bofellesskap Parkeringsplassen Hvalsbruveien 19/21 

Færdenmarka bofellesskap Skibrua Ligger inn fra Færdenveien mot gangstien som 
går fra Smeden og ned til skolene 

Hvelven 89 Parkeringsplassen  

Trygdeleilighetene 
Strømsoddveien 

Flaggstang  

Omsorgsboligene Sagveien Parkeringsplass Utenfor leilighetene 44 a-f 

Hvelven omsorgssenter 
Bofellesskap for demente/ 
dagsenter 

Parkeringsplass 
Utenfor 
inngangsdør 

Utenfor hovedinngang plan 1 
Plan 0 

Aurora Hønefoss Bakgården Storgt. 13/parkeringsplassen 

Aurora Hensmoen Parkeringsplassen  

Heradsbygda barnehage Utenfor porten Ved gangveien 

Tyristrand barnehage Parkeringsplassen Klubbhuset til Tyristubben 

   

   

Storgt. 13 Parkeringsplass Andre siden av gaten utenfor Servicetorget 

Krisesenteret Kantina Hov Gård  

Legevakta Rundkjøring Ved inngangspartiet poliklinikk 

   

Veienmarka skole Basketballbanen  

Hov ungdomsskole Fotballbanen  

Nes skole/barnehage Ved porten 
Asfaltert plass 

 
Mellom skolen og ballbingen 

Tyristrand skole 
Hallen 
Kulturhuset 

Grusbanen 
Grusbanen 
Skoleplassen 

 

Kirkeskolen Håndballbanen Nærmeste åpne plass øst for paviljongen. 

Eikli skole Langs gjerdet Ved Osloveien mot paviljongen 

Kulturskolen Parkeringsplassen På oppsiden av bygget, taxiholdeplassen 

Vang skole Fotballbanen  

Hallingby skole Fotballbanen  
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4.15 Vedlegg 4 - SITUASJONSSKISSE OPERASJONSROM, - KRISELEDELSEN 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager Lager Lager 

Møterom 

Ekspedisjon 

Operasjonsrom 

Lerret 

TV-Skjerm TV-Skjerm 

   

 

GARDEROBE Muligheter for 

adgangskontroll 

Ordfører 

Kom. Rådgiver 

Logg 

Rådmann 

Lege 
 

HR 

Oppvekst 

Helse Samfunn 

Oppvekst 

Kart

t 

 Lege 
 

Økonomi 

White-board 

Beredskaps-
ansvarlig 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Magnettav

le 

Flip-over 

Flip-over 

  Ur                                                                                                 

Smi

ttev

ern

plan

klok

ke 
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4.16 Vedlegg 5 - Sjekkliste ved trussel over telefon 

Hold forbindelse – ikke legg på! Vær rolig og vennlig! 

Still spørsmål for å avdekke om trusselen er troverdig 

Be vedkommende gjenta, om mulig (unnskyld deg med dårlig linje!) 

 

Hvor er trusselutøver: ………………………………………………………………… 

Når vil trusselen være her: ………………………………………………………………. 

Hva slags trussel er det: …………………………………………………………………. 

Hvordan ser trusselutøver ut: …………………………………………………………… 

Hvorfor gjør du dette: …………………………………………………………………… 

Hvem er du: ……………………………………………………………………………… 

 

Nøyaktig ordlyd av trusselen: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………….. 

 

Dato: ………….   Kl.: ………….  Telefonnr: ……………………………… 

Hvilket telefonnummer mottok du samtalen på: …………………………. 

 

Din vurdering: 

Melders kjønn: ……………………… Alder: ………. Språk: …………... 

Melders stemme: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. (sint/rolig/sakte/svak osv.) 

Beruset? …………………. Noe kjent med stemmen? ……………………………….. 

Bakgrunnslyder: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………….. (gatelyder/motor/maskiner/stemmer/musikk osv.) 

 

Hvem rapporterte du videre til: …………………………………………………………. 

Dato / kl: ………….  …………… 

Rapportskriver: ………………………………………………. 
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5. SAMARBEID MELLOM KOMMUNER 
§ 5. Samarbeid mellom kommuner 
Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale 
løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av 
de samlede ressurser. Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften. 

 

Ringerike kommune har i kraft av egen størrelse ikke noe uttrykt behov for å samarbeide med andre 

kommuner, dersom ikke hendelsesforløp oppstår på tvers av kommunegrensene. Nabokommunene 

er derimot små, Ringerike kommune har eget yrkesbrann og redningskorps, vi er vertskommune for 

et akuttsykehus, og skal selvsagt stille sine ressurser til disposisjon for nabokommuner og andre 

dersom situasjonen krever det, og det er ønskelig fra den som «eier hendelsen» sin side.  

Ringerike kommune kan særlig øke sin kapasitet til å håndtere egne uønskede hendelser eller kriser 

gjennom samarbeid om ressursoversikter, evakueringsplaner og krisekommunikasjon. 

 

6. OPPDATERING OG REVISJON 
§ 6. Oppdatering/revisjon 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første 
ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en 
gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når 
planen sist er oppdatert. 

 

Beredskapsplanen skal kontinuerlig vedlikeholdes/oppdateres/ajourføres. Ansvar for dette ligger til 

beredskapsansvarlig. 

Siste hovedrevisjon av denne planen ble gjort september 2016. 
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7. ØVELSER OG OPPLÆRING 
§ 7. Øvelser og opplæring 
Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra 
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre 
kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 
Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

 

Forskriften stiller et minimumskrav for hyppighet av øvelser av beredskapsplanen. Minimumskravet 

er ikke til hinder for at kommunen øver planen oftere enn hvert annet år. Det er viktig at kommunen 

avholder øvelse etter revisjoner av kriseplanen og i situasjoner hvor sentrale personer i kriseledelsen 

er nye i rollen, uavhengig av om det har gått to år siden forrige øvelse eller ikke. En øvelse vil teste 

om beredskapsplanen er hensiktsmessig og vil samtidig gi eventuelle nye personer i kriseledelsen 

nyttig erfaring og kunnskap. Her kan ofte enkle skrivebordsøvelser (table-top), som er enkle og 

planlegge og billige å realisere gi et godt utbytte. 

Likeens kan det være nyttig for kommuneledelsen å «henge seg på» øvelser som brann og 

redningsvesenet, politi sykehus og andre samarbeidsaktører arrangerer. 

De som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering må ha tilstrekkelig kunnskaper for å ivareta 

rollen og ansvaret på en god måte. Kommunen kan enten selv forestå opplæringen eller sikre 

kunnskap gjennom eksterne kurs i krisehåndtering. Nasjonalt utdanningssenter for 

samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) tilbyr en rekke relevante kurs hvert år. 

Ringerike kommune deltar i «Øvelse Bjørn» høsten 2017. 

 

8. EVALUERING 
§ 8. Evaluering etter øvelser og/eller uønskede hendelser 
Kommune skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen 
gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og 
beredskapsplaner. 

 

Tiltak: 

Allerede tidlig i planleggingsfasen av en øvelse bør det vurderes hva som skal evalueres og 

hvordan evalueringen skal gjennomføres. 

Øvingsmål og delmål må utformes slik at evalueringen gir en vurdering av måloppnåelsen. 

Utarbeid kriterier for evalueringen på forhånd. 

Benytt alltid anledningen til umiddelbart å dokumentere «førsteinntrykk». 

Utarbeid gjerne et spørreskjema på forhånd. 

Ved evaluering etter uønskede hendelser, vil alltid «loggen» være sentral, samt eventuelle 

spørreskjema og/eller innspill fra involverte parter. Vent aldri med å oppdatere/justere planverket til 

neste revisjon. Oppdater umiddelbart slik at planverket alltid er ajour. Glem ikke oppdateringer av 

ROS-analysen. 
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9. DOKUMENTASJON 
§ 9. Dokumentasjon 
Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 

 

Beredskapsplanverkets «ROS-analyse» og «Beredskapsplan» blir fortløpende ajourført og er 

tilgjengelig for alle på kommunens intranett. Dokumentasjonsplikten ansees derfor ivaretatt. 

 

 

10. TILSYN 
§ 10. Tilsyn 
Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter denne 
forskriften. Tilsynet skal følge bestemmelser i kapittel 10A i lov 25. september nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 

Tilsyn med at Ringerike kommune oppfyller bestemmelsene i denne forskriften er lagt til 

Fylkesmannen. Tilsynet skal påse at Ringerike kommune kan dokumentere at plikter og ansvar er i 

overensstemmelse med kravene i forskriften. 

Neste tilsyn er planlagt til 10. november 2016. 
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