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Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til orientering

Beskrivelse av saken
Etter innføringen av kommunal beredskapsplikt er det nå et krav i § 14 i
Sivilbeskyttelsesloven om at kommunene kartlegger sine sårbarheter i en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS). Denne vil ligge til grunn for kommunens planlegging og
utarbeidelse av beredskapsplaner.
Etter tilsyn fra Fylkesmannen våren 2013 ble det påpekt flere mangler ved dagens Risiko og
sårbarhetsanalyse (ROS). Vedlagt følger oppdatert og utfyllende Ros-anlyse for Ringerike
kommune.

Rådmannens vurdering
Ringerike kommune er en langstrakt kommune på 1553 kvadratkilometer, og med 29236
innbyggere pr. 1. januar 2013. 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 ift. 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 asyl transittmottak, som har stor gjennomtrekk av asylanter.
Kommunen er også vertskommune for Ringerike omsorgssenter (mottak av mindreårige enslige
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asylsøkere). Likeledes er 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.

Ros-analysen vil fortløpende bli gjenstand for revisjon etter som kommunens
erfaringsgrunnlag endres (som for eksempel dagens flomsituasjon).
Vedlegg


Risiko og sårbarhetsanalyse 2013

Ringerike kommune, 22.05.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
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