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Forord 

Samfunnssikkerhet er et viktig perspektiv i både planleggingen og drift i Gjesdal kommune. 

De siste årene har det vært en prosess med å implementere dette perspektivet i hele 

organisasjonen. Sammenhengene trer nå mer tydelig frem.  

Målet med dette arbeidet er å skape en robust kommune som takler fremtidens utfordringer 

på en god måte. Samtidig er vi klar over at det er også det «utenkelige» som kan skje.  

Ved å ta fatt i de mest grunnleggende utfordringer i vår kommune og ved å planlegge for og 

øve på håndtering av de mest forventede situasjoner, håper vi å være så godt forberedt som 

mulig. Denne nye ROS-analysen vil bli en bærebjelke i det videre arbeidet. 
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Oversikt over forkortelser  

CIM  Helhetlig digital styringssystem for sikkerhet og beredskap 

DSB  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

E  Europavei 

ELS  Enhetlig ledelsessystem: Innsats, operasjon, logistikk, plan 

EPS  Evakuerte- og pårørendesenter 

FK  Fylkeskommunen 

FM  Fylkesmannen 

Fv  Fylkesvei 

IKS  Interkommunalt selskap 

IVAR  Interkommunalt vann, avløp og renovasjon IKS 

IUA  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 

Kv  Kommunal vei 

NUSB   Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap 

NVE  Norges vassdrag- og energidirektoratet 

PLIVO  Pågående livstruende vold (for å beskrive skyte- eler terrorhendeler) 

PST  Politiets sikkerhetstjeneste 

RBR  Rogaland brann og redning IKS 

ROS   Risiko- og sårbarhet(sanalyse) 

SAMS  Felles vegadministrasjon (Statens Vegvesen) 

SLT  Samordningsmodell av lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet 

SV  Statens Vegvesen 
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Forklaring av viktige begreper 

Uønskede hendelser: Hendelser som avviker fra det normale, og som medfører eller kan 

medføre tap av liv eller skade på helse, miljø, natur, informasjonssikkerhet, omdømme eller 

materielle verdier. 

Risiko: Vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerheten 

knyttet til dette. 

Sannsynlighet: Mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe 

innenfor angitte tidsrom. 

Konsekvens: Effekten, resultatet eller utfallet av en hendelse for bestemte områder. 

 Liv og helse: Dødsfall, skader og sykdom 

 Stabilitet i tjenesteleveranse: Manglende dekning av grunnleggende behov og 

forstyrrelser i dagliglivet 

 Natur og miljø: Langtidsskade på natur- og kulturmiljøer 

 Informasjonssikkerhet: Lekkasjer, misbruk eller driftsforstyrrelser  

 Omdømme: Tap av omdømme og tillit 

 Materielle verdier: Økonomiske tap 

Sårbarhet: Uttrykk for de problemer et system får når det utsettes for en uønsket hendelse, 

samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen er 

inntruffet. 

Kritiske samfunnsfunksjoner: Oppgaver samfunnet må opprettholde for å ivareta 

befolkningens sikkerhet og trygghet; leveranser som dekker befolkningens grunnleggende 

behov.  

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner kan forsterke konsekvenser av en hendelse og føre til 

følgehendelser:  

Kritiske samfunnsfunksjoner er bl.a.: Forsyning av drikkevann, forsyning av mat og medisin, 

behov for husly og varme, forsyning av energi, forsyning av drivstoff, tilgang til elektronisk 

kommunikasjon, fremkommelighet for personer og gods, avløpshåndtering, oppfølging av 

særlig sårbare grupper, nødvendige helse- og omsorgstjenester, nød- og redningstjeneste, 

kommunens kriseledelse og – håndtering. 
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Usikkerhet: Hvor sikre vi er på det kunnskapsgrunnlaget vi har. 

Usikkerhet høy lav 

Relevante data og 

erfaringer 

utilgjengelig, 

upålitelig 

tilgjengelig, pålitelig 

Hendelsen er  dårlig forstått forstått godt 

Enighet bl. ekspertene er lav høy 

 

Styrbarhet: Hva vi kan gjøre med en hendelse  

Styrbarhet høy middels lav 

Kommunen kan  kontrollere påvirke ikke påvirke 

 

Sannsynlighetsreduserende tiltak: Tiltak som handler om forebygging og som reduserer 

sannsynligheten for at en hendelse inntreffer. 

Konsekvensreduserende tiltak: Tiltak som reduserer skadevirkningen av en hendelse, 

bl.a. god beredskap. 
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Kart over kommunen 
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1. Viktige forhold og utviklingstrekk i Gjesdal kommune  

a. Beliggenhet, natur og areal  

Gjesdal er en fjell- og innlandsbygd som ligger i overgangen mellom Jæren, Dalane og 

Ryfylke, ca. 30 km sørøst for Stavanger. Kommunen grenser nordvest mot Sandnes, i nord 

mot Forsand, i øst mot Sirdal i Vest-Agder, i sør mot Bjerkreim og i vest mot Time. 

Kommunesenteret Ålgård ligger ved E 39, 15 km sør for Sandnes. Ålgård sentrum er i ferd 

med å bli bygd ut til et helt nytt og attraktivt sentrum. På lengre sikt vil det komme på plass 

ca. 650 nye boenheter, ny næringsvirksomhet og offentlige funksjoner ved siden av nytt torg 

med restaurant og aktivitets- og grøntanlegg med kanal. Ut over sentrum er det planlagt 

utbygging på Ålgård øst. Forutsetningen for en større utbygging er at det bygges tunnel til 

Kodlidalen. Kommunen har knyttet muligheter for utbyggingen opp mot god nok kapasitet i 

barnehagene og skolene i området og ønsker kollektivtrafikk til nye områder.  

Det er ca. 700 hytter i kommunen på Giljastølen og i Hunnedalen.  

Gjesdal kommune omfatter et areal av 618 km2. 6% av arealet er jordbruksareal, 5% 

produktiv skog og 8% ferskvann. Gjesdal preges av to typer naturlandskap. I vest ligger 

Gjesdal helt i utkanten av Jæren med kupert terreng. Sør og sørøst for Ålgård ligger det flere 

innsjøer. I den sørlige enden av Edlandsvatnet ligger Langevatn hvor IVAR forsyner 

Nordjæren med vann fra vannkilder i Gjesdal og Bjerkreim kommune. En stor utbygging av 

dette anlegget begynte i 2014 og regnes ferdigstilt i 2017/2018. Grunnen er økt 

kapasitetsbehov pga. økende befolkning, ønske om å kunne fjerne farge, lukt og 

smaksstoffer fra vannet og behov for sterkere og flere hygieniske barrierer. I tillegg forsørger 

Oltedal vannverk tettstedet Oltedal. Dirdal vannverk forsørger områdene Gilja og Dirdal. 

Begge vannverkene inngår også i IVAR sin krisevannforsyning. 

Figgjoelva renner ut av Edlandsvatnet og videre inn til Sandnes kommune. I forbindelse med 

utbyggingen av nye Ålgård sentrum er det blitt etablert en ny flomsikring for 

sentrumsområdet som skal kunne verne mot 200-års flom pluss 20% klimatillegg.  

Lenger østover i kommunen erstattes Jærlandskapet av fjell og daler. Dalen i Oltedal går fra 

vest mot øst før den bøyer nordover og ut i Høgsfjord. Oltedalsvatnet er magasin for Oltedal 

kraftverk og lenger nede Oltesvik kraftverk. Det er også et kraftverk i Maudal med dam i 

Myrtjern som utnytter et fall fra reguleringsmagasinet Stora Myravatnet. Alle tre blir drevet av 

Lyse. Det er i tillegg en sperredam Akslaråtjern som tilhører Tjodanutbyggingen til Lyse. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Langevatn
https://no.wikipedia.org/wiki/Bjerkreim
https://no.wikipedia.org/wiki/Oltedal
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8gsfjord
https://no.wikipedia.org/wiki/Oltedalsvatnet
https://no.wikipedia.org/wiki/Oltedal_kraftverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Oltedal_kraftverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Oltesvik_kraftverk
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Et lite vannkraftverk i Ålgård sentrum eies av kommunen. Per dags dato blir elektrisiteten 

herifra ledet ut i Lyses nett.  

Helt sør i Oltedalsvatnet renner Madlandselva ut i vannet ved Ravndal. Øst for Oltedal ligger 

Dirdal og Gilja i en dal som strekker seg via Byrkjedal og Øvstabø til Hunnedalen. Ved 

Byrkjedal ligger Gloppedalsura, Nord-Europas største steinur. Elven renner her fra 

Hunnedalen til Høgsfjorden ved Dirdal. Rett nord for denne dalen ligger Frafjord som har 

tunnelen som eneste kjørbare veiforbindelse.  

Øverst i dalen munner Måndalen og Brådlandsdalen ut, og Månafossen, Rogalands høyeste 

foss, ligger ved Eikeskog. Frafjordelva renner i likhet med Dirdalselva og Oltedalselva også 

ut i Høgsfjorden. Frafjordheiene er vernet som landskapsvernområde. 

Det er tre dammer som kommunen har ansvar for. Dammen på Klugsvatnet er plassert i 

klasse 0 (uten tiltak), mens både Flassvatnetdammen og Edlandsdammen er i klasse 2 og 

blir jevnlig overvåket. I tillegg eier og drifter IVAR flere dammer hvor Gjesdal kommune vil bli 

berørt ved et eventult dambrudd: Langevatn (konsekvensklasse 3), Selstjern 

(konsekvensklasse 2) og Storevatn (konsekvensklasse 4).  

I kommunen finnes tre kaier: Frafjord, Dirdal og Oltesvik. Alle er egnet til større båter (blant 

annet ambulansebåt).  

Kommunen har opplevd flere naturhendelser de siste årene. Flom og ras er det mest 

fremtredende. Etter et ras i Oltedal har kommunen de siste årene rasvurdert alle områder 

hvor det er permanente boliger. Ti områder ble identifisert og seks nøyere vurdert. Et område 

på Gilja ble rassikret med bygd tiltak. Kommunen har også opplevd gress- og lyngbrann som 

er kommet ut av kontroll.  

Som resten av landet må Gjesdals helhetlige ROS-analyse ta kommende klimaendringer inn 

over seg. Det regnes med høyere temperatur og mere ekstremvær som igjen medfører økt 

nedbørsmengde, styrtregn, fare for erosjon, flom, ras og større sedimenttransport i 

vassdragene. Generelt må det regnes med 20% økning i vannføring i mindre elver. I tillegg 

kommer hyppigere høst- og vinterflommer og mer erosjon, da tidsrommet for skadeflommer 

utvides. Vinterflommer med overflateavrenning kan gi stor erosjon, spesielt på dyrket mark, 

fordi telelaget forhindrer infiltrasjon av vann i jorda. På lengre sikt kan klimaendringene føre 

til stigning av havnivået. Dette vil berøre de indre deler av Gjesdal kommune langs 

Høgfjorden.  

 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Madlandselva&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Ravndal_(Gjesdal)&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Dirdal
https://no.wikipedia.org/wiki/Gilja
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Byrkjedal&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98vstab%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Hunnedalen
https://no.wikipedia.org/wiki/Gloppedalsura
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Frafjord
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ndalen
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nafossen
https://no.wikipedia.org/wiki/Foss
https://no.wikipedia.org/wiki/Frafjordheiene
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b. Samferdsel 

Det er to store veier gjennom Gjesdal kommune. E39 går fra nord til sør, mens Fv45 går fra 

vest mot øst. Europaveien knytter Ålgård til Sandnes og Stavanger i nord, mens sørover går 

den mot Kristiansand. Ved siden av jobbpendling er E39 belastet med mye tungtrafikk og 

utfartstrafikk i helgene til Sirdal/Sørlandet. Mellom 2001 og 2010 har det vært 177 ulykker på 

strekningen Ålgård – Hove med åtte drepte og 22 hardt skadde. E39 er omhandlet i 

Vegvesenets VegROS. Den har trafikkberedskapsklasse 2 og det er utarbeidet 

beredskapsplaner for å sikre fremkommelighet etter denne klassen.  

Fv45 starter ved E39 ved Vaula bru rett sør for Ålgård og går via Lima, Lomeland, Oltedal, 

Dirdal, Gilja, Byrkjedal, Øvstebø og forlater Gjesdal i Hunnedalen. Også den veien er tungt 

trafikkert, særlig i helgene med hyttetrafikk sommer og vinter til Sirdal. Statens Vegvesen har 

gjennom SAMS-vegadministrasjon håndteringen av praktisk beredskap og kriseledelse ved 

fremkommelighetsbrudd.  

En mindre vei, Fv506 går fra E39 til Bryne. I hele Gjesdal kommune har det skjedd ca. 14 til 

15 ulykker per år de siste årene. Det har vært i snitt 20 – 25 skadde med nedadgående 

trend. Klart flest ulykker er det på E 39, deretter kommer Fv45 og kommunale veier. I 5% av 

alle ulykker er det myke trafikanter involvert. I de siste årene er sykkel- og gangveier blitt 

bygd ut men det gjenstår fortsatt noe, bl.a. mot Bollestad og langs Fv45 til Oltedal.  

Det planlegges ny trasé for E39 fra Hove til Ålgård. Ønsket er å få en firefeltsvei frem til 

Skurve. Endelig trasé av E 39 er ikke avgjort enda. Det er planlagt ny veiforbindelse til 

Bråstein og Foss Eikeland og videre til ny ringvei gjennom Kverneland. 

Fv45 til Sirdal har blitt utbedret de siste årene og det skjer en stor utbygging mellom tunnel i 

Røyrdalen og Dirdal kai i 2017. Veien er stengt i byggeperioden og det er utarbeidet ROS-

analyser og beredskapsplaner.  

Bussforbindelsene mellom Sandnes og Ålgård er forholdsvis bra med flere avganger i 

rushtiden om morgenen. Det er dårligere på ettermiddagen og i helgene går bussen sjelden. 

Buss innover mot Oltedal og Gilja går sjelden og er ikke et alternativ til bil for de fleste 

innbyggere. Bjerkreim Buss kjører via Ålgård mot Vikeså, og Ålgård er også stoppested for 

ekspressbusser på vei fra Stavanger sørover til Egersund og Kristiansand og østover til 

Oslo.  

Kommunen har fem tunneler: to i Oltedal, Røyrdalen, Frafjord og Giljajuvet, hvorav 

Frafjordtunnelen er den lengste med 3812 m. Pga. av mangel på nødnett i tunnelen og fordi 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fylkesvei_45
https://no.wikipedia.org/wiki/Sandnes
https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansand
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lima,_Gjesdal&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lomeland&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Bryne
https://no.wikipedia.org/wiki/Oltedal
https://no.wikipedia.org/wiki/Gilja
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Bjerkreim_Buss&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Vikes%C3%A5
https://no.wikipedia.org/wiki/Egersund
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansand
https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
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tunnelen er eneste kjørbar veitilgang til Frafjord er det utarbeidet en egen ROS-analyse for 

en hendelse, der tunnelen må stenges og skadde evakueres mot Frafjord. Nødetatene har 

laget beredskapsplaner for dette tilfellet, det er lagret bårer og førstehjelpsmateriell i Frafjord. 

I tillegg er det laget en ressursoversikt over kjøretøy og annet materiell i Frafjord. 

Tidligere hadde Ålgård jernbaneforbindelse til Ganddal og Sandnes. Ålgårdbanen er ikke 

nedlagt, men driften er innstilt. Banen brukes delvis til tungtrafikk i nordre del, ellers til dresin 

og museumstog. Kommunen, næringslivet og Foreningen Ålgårdbanens venner jobber for 

gjenåpningen av banen. 

 

c. Befolkningen 

Ved utgangen av 2. kvartal 2017 hadde Gjesdal 11.905 innbyggere. Ca. 75% av 

befolkningen bor på Ålgård ved E39. Befolkningsveksten har vært høy (over 2,6 %) de siste 

15 år. Veksten har pga. oljekrisen minsket betraktelig siden 2015.  

Ca. 30% av innbyggerne er under 18 år, noe som gir en av landets «yngste» befolkning. 

Andelen av eldre over 80 år er for tiden forholdsvis lavt. «Eldrebølgen» i Gjesdal vil slå inn 

senere enn i mange andre kommuner.  

Andelen av befolkningen som mottar sosialhjelp er 4,7%, og andel barn med barnevernstiltak 

er 3,1%, noe som er gjennomsnittlig i forhold til sammenlignbare kommuner. Litt under 15% 

av befolkningen har innvandrerbakgrunn, både vestlig og ikke-vestlig. De siste årene har 

kommunen bosatt flere flyktninger enn før. Vedtaket fra 2017 og fremover er på 35 per år. 

Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Kommunikasjon med personer og grupper som ikke 

kan det norske språket godt er viktig å ta særskilt hensyn til i et 

samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Folkehelseprofilen for Gjesdal kommune ligner de andre Rogalandskommuner. 

Bekymringsverdig er et stigende antall ungdommer som melder fra om utfordringer med sin 

psykiske helse (særlig angst og stress) og den generelle økningen i forekomsten av 

livsstilssykdommer. En fortsatt dreining av kommunale tjenester mot forebygging er derfor 

planlagt, jfr. ny kommuneplan.  

Befolkningen i Gjesdal som hele den norske befolkningen reiser mer enn tidligere. Dette 

fører med seg en økt fare for at flere blir utsatt for hendelser (naturhendelser eller tilsiktede 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jernbane
https://no.wikipedia.org/wiki/Ganddal
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85lg%C3%A5rdbanen
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hendelser som terror) utenfor kommunen eller i utlandet. Disse personer og deres pårørende 

må tas vare på og følges opp i kommunen.  

Faren for tilsiktede hendelser (terror, skyting, gisseltaking, sabotasje) som rammer 

enkeltpersoner eller grupper av befolkningen i kommunen vurderes fortsatt som liten. 

Samtidig har det også i vår kommune forekommet situasjoner som utløste behov for å 

arbeide mot radikaliseringstendenser hos enkeltpersoner. Et godt arbeid med 

oppvekstmiljøene i kommunen og i barnehagene og skolene ses på som svært viktig. Det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) sammen med det lokale politiet og lag og 

foreninger kan også nevnes.  

Det er et rikt foreningsliv i Gjesdal med mer enn 220 registrerte lag og foreninger. I bygdene 

er det sosiale samholdet spesielt høy, men også Ålgård har mange gode nettverk, noe som 

kan være en fordel i en beredskaps- eller krisesituasjon.  

På SSB sine sider finnes det mye nyttig statistikk om Gjesdal kommunes befolkning: 

https://www.ssb.no/kommunefakta/gjesdal 

 

d. Økonomi 

Kommunen hadde i 2016 hatt et driftsresultat på 3,6%. Generelt har Gjesdal en høy 

belastning med gjeld tilsvarende mange kommuner som har vært i sterk vekst med en ung 

befolkning. Fordi kommunen ikke skal slå seg sammen med andre kommuner forventes det 

inntekter under gjennomsnitt for kommuner som skal bli del av en større enhet. Omleggingen 

av inntektssystemet har heller ikke vært i favør av Gjesdal. Generelt er kommunen 

konfrontert med et krav om å levere bedre tjenester for mindre kostnader slik som hele 

Kommune-Norge. Om noen år vil det økende antall eldre byr på større utfordringer.  

 

e. Kulturminner 

Det befinner seg flere industrielle kulturminner på Ålgård fra tiden når ullvareindustrien ble 

etablert på 1870-tallet, bl.a. Veveriet og tilhørende kraftstasjon. Også kraftstasjonen i Oltedal 

er et slikt minne. I tillegg finnes det bygg fra tiden toget gikk til Ålgård, f. eks. 

stasjonsbygningen. Lokstallen blir nå brukt sammen med et tilbygg til restaurant og 

selskapslokale. 

https://www.ssb.no/kommunefakta/gjesdal
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Det er et 20-talls bygg som er registrert i SEFRAK-registeret. Ut over det er det registrert 15 

Jærhus. Limagarden, Byrkjedalstunet, Hellandtunet og nausta i Frafjord regnes som 

bevaringsverdige kulturmiljø.  

Statens Vegvesen driver Vegmuseet i Dirdal. Fram til 1890-tallet var Dirdal et viktig 

knutepunkt mellom land og sjø og i Giljajuvet kan man i dag se fire generasjoner veg mellom 

Gilja og Byrkjedal.  

Gloppedalsura er et viktig krigsminne. 

Automatisk fredede fornminner finnes i større antall fordelt over hele kommunen: Bl.a. på 

Ravndal, Homsland, Røyseland, ved Limagarden, Lindland, Frøyland, Kjerheiberget og 

Moen.  

Kommunen har utarbeidet en kulturminneplan som gir god oversikt: 

http://gjesdalkultur.no/wp-

content/uploads/2014/07/LAVopplosningKulturminneplanVEDTATTkommunestyre030912op

pdatert120214.pdf og http://gjesdalkultur.no/wp-

content/uploads/2014/07/Kart_Kulturminne_Gjesdal_A3.pdf 

 

f. Viktige institusjoner 

Det befinner seg tre barneskoler (Ålgård skole, Solås skole og Bærland skole) og Gjesdal 

ungdomsskole på Ålgård. På Oltedal er det en 1.-10.-skole og det samme på Dirdal. Det 

finnes 12 barnehager i kommunen, den største er Flassabekken barnehage på Ålgård med 

16 avdelinger. Det er ingen videregående skole i Gjesdal og elevene pendler derfor til 

Sandnes, Stavanger eller Bryne. 

Det er bo- og aktivitetssentre i Ålgård sentrum, på Solås og på Gilja. På Solås er det også 

sykehjem. Kommunen har to legesentre, begge på Ålgård.  

Boliger for vanskeligstilte er lokalisert spredt i kommunen (både eide og fremleide). Det er 

bygd to boliger for rusmisbrukere i Kyrkjevegen og det er planlagt flere i samme området.  

Kommunens administrasjon er hovedsakelig lokalisert til Storahuset og Rettedalen 7 ved 

utløpet til Figgjoelva. Teknisk drift som i dag er lokalisert i Grovika skal om kort tid 

samlokaliseres med ny brannstasjon i Kongsgata.  

http://gjesdalkultur.no/wp-content/uploads/2014/07/LAVopplosningKulturminneplanVEDTATTkommunestyre030912oppdatert120214.pdf
http://gjesdalkultur.no/wp-content/uploads/2014/07/LAVopplosningKulturminneplanVEDTATTkommunestyre030912oppdatert120214.pdf
http://gjesdalkultur.no/wp-content/uploads/2014/07/LAVopplosningKulturminneplanVEDTATTkommunestyre030912oppdatert120214.pdf
http://gjesdalkultur.no/wp-content/uploads/2014/07/Kart_Kulturminne_Gjesdal_A3.pdf
http://gjesdalkultur.no/wp-content/uploads/2014/07/Kart_Kulturminne_Gjesdal_A3.pdf
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Kommunen har organisert brannberedskap i det interkommunale selskapet Rogaland brann 

og redning. Det er tre deltidsbrannstasjoner plassert på Ålgård, Oltedal og Gilja. I Gjesdal er 

det registrert 80 særskilte brannobjekt. Kommunen har etablert en rutine for å oversende alle 

midlertidige brukstillatelser og ferdigattester til Rogaland brann og redning til vurdering. De 

siste årene har det vært i gjennomsnitt fem bygningsbranner per år.  

 

 

g. Næringsliv 

Gjesdal kommune har et variert næringsliv. Handelsnæringen har med bl.a. etableringen av 

Norwegian Outlet i 2015 hatt en meget sterk vekst de siste årene. Med utbyggingen av 

Ålgård sentrum kan dette fortsette. Handelssentrene er i sentrum, på Meierikrossen og på 

Myrå.  

Det er etablert flere næringsområder i kommunen hvorav Gjesdal næringspark Skurve er det 

største. ASKO som leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder og til serveringsmarkedet 

er registrert som samfunnsnyttig funksjon som kan involveres i matdistribusjon i en 

rasjoneringssituasjon. ASKO har mer enn 230 medarbeidere og et lager på 30.000 m2.  

På Opstad på Ålgård er det blitt etablert flere innovative industri- og teknologibedrifter.  

Gjesdal har noen av de mest besøkte turistmålene i Rogaland i Norwegian Outlet, 

Kongeparken, Byrkjedalstunet og Månafossen. I tillegg ligger friluftsområdet Brekko her. 

Kongeparken er klassifisert som risikofylte forbrukertjenester. Bedriften har et stort fokus på 

sikkerhet og beredskap og samarbeider internasjonalt om dette. 

En viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen er Gilje Tre som produserer vinduer og ytterdører 

og ligger på Gilja.  

I Dirdal ved Høgsfjorden har Cargill etablert et verdensledende forskningsanlegg for fiskefor.  

Det er ikke registrert oppbevaring av farlige stoffer i kommunen som kvalifiserer til fare for 

storulykke. Oversikt over lagring av farlige stoffer (database hos DSB) er tilgjengelig for 

kommunen og blir viktig i tilfelle brann.  

Landbruket står fortsatt sterkt i Gjesdal kommune med ca. 150 aktive jordbruksforetak. 

Melkeproduksjon og storfehold er sammen med sauehold den dominerende 

husdyrproduksjonen. Kraftforkrevende produksjoner som kylling og gris har økt i senere tid. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kongeparken
https://no.wikipedia.org/wiki/Byrkjedalstunet
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nafossen
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Landbruket er blitt automatisert og digitalisert i stor grad de siste årene og blitt veldig 

avhengig av uavbrutt tilgang på elektrisitet og mobiltelefonnett.  

 

h. Andre forhold 

Nødstrøm 

Kommunen har per dags dato kun ett fast nødstrømsaggregat på Solås sykehjem. Det finnes 

i tillegg et lite aggregat som kan brukes for vannpumper, ellers har kommunen ikke back-up 

for strømstans. 

Arrangementer 

Gjesdal er gjestgiver for flere større arrangementer, f. eks. det årlige Landstreffet i 

Kongeparken som samler rundt 13.000 russ i begynnelsen av mai hvert år. Nytt siden 2016 

er en etappe i Blinkfestivalen med tilhørende konsert på torget og folkefest. Beredskap ved 

arrangementer ivaretas i samarbeid med arrangøren og nødetatene.  

Vaktordning 

Det er etablert en 24/7 timers vaktordning i kommunen med ansvarlig vakt og bakvakt. 

Vakttelefonen er knyttet opp mot denne og anrop til sentralbordet blir viderekoblet utenom 

betjent tid. Denne vaktordningen ivaretar også krisevarslingen til beredskapsledelsen fra 

eksterne aktører eller innbyggere. Det er etablert et Gemini-varslingssystem hvor 

befolkningen kan varsles til fasttelefon eller mobil som er registrert på kommunale adresser. 

Kommunen vurderer å anskaffe et varslingssystem som kan varsle til mobiler som er 

lokalisert i forhåndsbestemte arealer sammen med nabokommuner. Per dags dato finnes tre 

nødnett telefoner i kommunen, en til kommunelegen og to til tjenesteområde helse og 

velferd. I krisesituasjoner skal de gå inn til kriseledelsen ved behov. Ut over det disponerer 

kommunen to satellittelefoner.  

Mobildekning 

Mobildekningen er ikke like godt utbygd i alle deler av kommunen. Ålgård sentrum kan regne 

med ca. fire til fem timer batterikapasitet om elektrisiteten skulle falle bort. Det er også 

mange basestasjoner langs E39. Dekningen i Oltedal og Dirdal mot Gilja vil forbedres med 

den pågående utbyggingen som er beregnet ferdigstilt i slutten av august 2017. Eikefjell og 

Ormatafjellutbyggingen vil dekke store deler av Fv 45 fremover. Også Skurve vil få dekning 
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med 4G. En av de største turistattraksjoner med opptil 100.000 besøkende hvert år, 

Månafossen, har ikke dekning. En utbygging er ikke planlagt fordi den ikke er økonomisk 

lønnsom ifølge Telenor. Andre deler av kommunen som har dårlig dekning er: Brekko og 

Sikvaland.  

Evakuering 

Kommunen er forholdsvis sårbar i en situasjon ved behov for evakuering av et stort antall 

personer. Per i dag eksisterer det avtaler med Gjesdal Gjestgiveri og Byrkjedalstunet. 

Evakueringsbehovet for et større antall personer vil mest sannsynlig gjelde for Ålgård. Her 

bor de fleste innbyggere, her er E39, Kongeparken og sentrum. Det er kjent at hotelldriften 

på Gjestgiveri skal legges ned i slutten av 2017. Derfor må det jobbes med alternativer nå. 

Blir det et større antall som må evakueres eller innkvarteres vil det være nødvendig å ta 

gymhaller i bruk. Innkvartering og forpleining vil da være avhengig av hjelp fra Sivilforsvaret. 

Det er lagt en handlingsplan for opprettelse av EPS som del av overordnet beredskapsplan. 

Rogaland brann og redning IKS og IUA 

RBR har følgende beredskap i Gjesdal: 

 Ålgård har deltid med vaktordning, dvs. totalt 16 + 2 personer  

 Oltedal har 12 + 2 personer uten vaktordning 

 Gilja har 14 personer uten vaktordning 

I løpet av 2018 vil ny brannstasjon bli tatt i bruk på Ålgård. Denne bygges og domensjoneres 

for fremtidig utvikling. 

Sammen med brannberedskap er det også etablert et interkommunalt samarbeid mot akutt 

forurensning (IUA) i Rogaland brann og redning. Kommunen deltar med personell i en 

akuttsituasjon og er med på opplæringstiltak og øvelser. 

http://www.rogbr.no/IUA%20informasjonsskriv.pdf 

Legevakt og kriseteam 

Det er etablert et legevaktsamarbeid med Sandnes kommune, og Gjesdal og Sandnes deler 

kommunelegen. Et øyeblikkelig hjelp-tilbud er etablert som interkommunalt samarbeid hvor 

også Klepp, Time og Hå deltar. Tilbudet er lokalisert i Sandnes sammen med legevakt og 

døgnbemannet brannstasjon og ambulansetjeneste.  

Kommunen har etablert et psykososialt kriseteam og avtaler om bistand både med 

akutteamet fra Jæren DPS (Bryne) og Sandnes legevakt.  

http://www.rogbr.no/IUA%20informasjonsskriv.pdf
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Organisering av beredskapsarbeid 

Kommunen har i 2015 etablert en ressursgruppe for beredskap som består av 

representanter fra alle tjenesteområder. Gruppen arbeider med implementering av 

beredskap i hele organisasjonen og med helhetlig ROS-analyse og overordnet 

beredskapsplan. I tillegg forbereder og gjennomfører gruppen en øvelse årlig sammen med 

beredskapsledelsen. 

Gjesdal kommune samarbeider uformelt med nabokommunene Sandnes, Time, Klepp og Hå 

om deler av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Det har vært et samarbeid både 

i forbindelse med utarbeidelse av noen ROS-scenarier, opplæringstiltak og kontaktmøter 

med nødetater. Det er disse kommuner som er mest aktuelle for å søke bistand hos i en 

krisesituasjon.  

Smart Gjesdal 

På bakgrunn av det generelle utfordringsbildet har kommunen valgt en smartstrategi som 

utviklingskonsept. Smartprosjektene krever at det etableres et samarbeid på tvers av 

sektorer med andre statlige og kommunale aktører, næringslivet, forskningsmiljøer og 

sivilsamfunnet. Ut over det skal ny teknologi brukes for å effektivisere tjenestene. Den tredje 

forutsetningen er at de som skal bruke tjenestene må være med på å utvikle løsningene. 

Smartstrategien vil også påvirke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Et fremtidig 

eksempel er bruk av sensorteknologi for å måle luftkvalitet eller vannføring. Andre er 

driftsløsninger for bygg eller tekniske anlegg eller responssenter for helsealarmer. Denne 

type ny teknologi vil skape et bedre beslutningsgrunnlag for å rigge beredskap i sårbare 

situasjoner. Det skal likevel ikke underslås at systemene kan være sårbare for brudd i el-

nettet eller hackerangrep.  
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2. Krav til kommunale ROS-analyser 

Sivilbeskyttelsesloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45 og Forskrift om 

kommunal beredskapsplikt https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894 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. 

Kommunen er forpliktet til å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), 

herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som 

kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Denne analysen skal 

gjennomføres minst en gang i løpet av en kommuneplanperiode (fire år) eller når risikobildet 

endrer seg.  

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.  

 Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i 

arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Kunnskap om risiko og sårbarhet er vesentlig for å redusere sannsynligheten for at en 

uønsket hendelse inntreffer og for å redusere konsekvenser dersom den inntreffer. 

Vår eksisterende ROS-analyse ble utarbeidet i 2012 og rullert og oppdatert med vedtak i 

kommunestyret i oktober 2014.  

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
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3. Organisering og fremdrift av arbeidet 

I oktober 2016 ble det vedtatt å lage en ny ROS-analyse for kommunen. Beslutningen var å 

følge en ny veileder som DSB har gitt ut i 2014:  

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-

informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-

kommunen.pdf 

Metodikk og scenarier samt sannsynlighets- og konsekvenskategorier ble fornyet. 

Kommunen har fått hjelp fra fagpersoner i NUSB for å definere sannsynlighets- og 

konsekvenskategorier og for å bestemme scenarier. Disse definisjoner tar særskilt hensyn til 

kommunens størrelse og viktige trekk ved kommunen.  

ROS-arbeidet ble planlagt i ressursgruppe for beredskap. Det ble gjennomført en workshop 

høst 2016 med deltakere fra alle tjenesteområder hvor de viktigste scenarier ble vurdert.  

Følgende skriftlige dokumenter har blitt brukt i utarbeidelse av ROS-analysen: 

 Diverse krisescenarioer fra DSB med bl.a. nasjonalt risikobilde 2014, risikoanalyse av 

regnflom i by, risikoanalyse av skoleskyting i Nordland, risikoanalyse av cyberangrep 

mot ekom-infrastruktur 

 Diverse veiledere fra DSB, bl.a. veileder for sikkerhet ved store arrangementer, 

klimahjelperen 

 Fylkes ROS Rogaland 2013 

 ROS-analyse Gjesdal kommune, revidert 23.10.2014 

 ROS for helsemessige og sosiale forhold, revidert 2017 

 Samfunnsdelen og konsekvensutredninger for kommuneplan for Gjesdal kommune 

2015-2027 

 Økonomiplan for Gjesdal kommune 2017-2020 

 Hovedplan for vann og avløp 2017 

 SSB-statistikk 

Beredskapskoordinator har hatt møte med eksterne samarbeidspartnere som Lyse AS, IVAR 

IKS, Gjesdal lensmannskontor, Rogaland brann og redning IKS og Telenor. I tillegg fikk vi 

skriftlige innspill fra Mattilsynet, Avinor og Statens Vegvesen, Telia og NVE. ROS og 

beredskap ble også diskutert i møter med Gjesdal bondelag, ressursgruppe i 

næringsforening for Gjesdal og Gjesdals handelsforening. I et uformelt møte med 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf
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nabokommunenes beredskapsansvarlige ble felles utfordringer knyttet til ROS og beredskap 

gjennomgått.  

ROS-analysen sendes ut til høring til alle samarbeidspartnere som vi har bedt om innspill fra, 

til Fylkesmannen og nabokommuner, og til de største bedriftene i kommunen samt 

foreningene for handelsstanden og det øvrige næringslivet og frivillige organisasjoner. 

Høringsinnspillene vil deretter bli vurdert og innarbeidet i ROS-analysen. Ny ROS-analyse er 

planlagt lagt frem for kommunestyret i oktober 2017. Ny ROS vil med dette være et viktig 

grunnlagsdokument for ny kommuneplan som skal vedtas i vår 2018.  

Når ny ROS er vedtatt, skal det vurderes  

 Om det er behov for å endre langsiktige mål, strategier, prioriteringer eller planer for 

oppfølgingen av samfunnssikkerhet og beredskap 

 Om det er nye momenter som krever at det integreres nye forhold i planer og 

prosesser etter plan- og bygningsloven 

 I hvor stor grad overordnet beredskapsplan må tilpasses eller endres.  
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4. Modell for analysen 

Gjennomgangen av denne ROS-analysen på bakgrunn av veileder fra DSB 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko-

-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/ og drøftinger med fagpersoner fra NUSB har vist en del 

svakheter ved eksisterende analyse: 

 Konsekvenskategorier er ufullstendige, det mangler omdømme, stabilitet i 

tjenesteleveranse (inkludert ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner), og 

informasjonssikkerhet.  

 Det mangler en sammenhengende fremstilling av forhold og utviklingstrekk i 

kommunen og hvordan disse påvirker samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Det er mangel på vurdering av kunnskapsgrunnlag og styrbarhet av de enkelte 

scenarier. 

 Det er ønskelig med enda mer involvering av eksterne aktører. 

 Det mangler noen uønskede hendelser. 

 Matrisen er «skjevt»: For mye «rødt» betyr at det kreves flere tiltak enn strengt tatt 

nødvendig.  

 

I arbeidet er det brukt følgende modell for analysen: 

 

 

Denne figuren er hentet fra DSB sin veileder for kommunale ROS-analyser (2012) og er et 

eksempel på et såkalt sløyfediagram.  

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/
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I midten av figuren er en uønsket hendelse. Til venstre for denne er illustrert  

hendelseskjeder (årsakskjeder) som kan føre til at den uønskede hendelsen inntreffer, samt 

barrierer og sikkerhetsfunksjoner (forebyggende tiltak) som er implementert for å hindre at 

den 

uønskede hendelsen inntreffer. Til høyre for den uønskede hendelsen er illustrert 

hendelseskjeder 

(konsekvenskjeder) som kan føre til konsekvenser for ulike verdier (liv og helse, miljø, mv.), 

samt barrierer og sikkerhetsfunksjoner (konsekvensreduserende tiltak) som er implementert 

eller skal implementeres for å redusere skadene dersom den uønskede hendelsen skulle 

inntreffe. Helt til venstre er også illustrert mulige kilder til risikobildet som etableres i den 

helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 

De enkelte scenarioanalyser er vedlagt denne sammenfattende ROS-analysen. 

Sannsynlighet og konsekvens er vurdert etter denne modellen for hver enkelt scenario.  

I tillegg til sannsynlighet og konsekvens er det foretatt vurderinger relatert til sårbarhet. 

Under dette punktet er det forsøkt fremstilt hvordan ulike sårbarhetsfaktorer kan påvirke 

hverandre.  

Videre er det systematisk vurdert om den vurderte hendelsen utløser et behov for 

befolkningsvarsling eller evakuering.  

Til slutt er det vurdert overføringsverdi for andre scenarier.  
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5. Scenarier, sannsynlighets- og konsekvenskategorier 

Ikke alle hendelser skal vurderes i helhetlig ROS. Scenariene velges ut ettersom de 

beskriver  

 Hendelser med potensiell stor fare. 

 Hendelser som berører flere sektorer eller ansvarsområder og som krever 

samordning. 

 Hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering med hjelp av 

ordinære rutiner og redningstjenesten. 

 Hendelser som skaper stor frykt eller bekymring i befolkningen. 

I denne ROS-analysen er det derfor vurdert følgende scenarier: 

Ulykker 1 Arrangementer 

 2 Eksplosjon 

 3 Hendelser utenfor kommunen 

 4 Radioaktivt nedfall 

 5 Dambrudd 

 6 Brann i offentlige bygg 

 7 Brann i kommunale boliger 

 8 Skipskollisjon/oljeutslipp 

 9 Luftforurensing 

 10 Transport av farlig gods 

 11 Naturbrann 

 12 Trafikkulykke i tunnel 

Infrastruktur 13 Bortfall av elektrisitet 

 14 Bortfall av drikkevann 

 15 Forurenset drikkevann/helsefarlig mat 

 16 Bortfall av telefoni/IKT 

 17 Langvarig mangel på fremkommelighet 

Natur 18 Epidemi/pandemi 

 19 Dyresykdom 

 20 Flom 

 21 Storm/orkan 

 22 Ras og skred 

 23 Ekstrem overvann 

Villet handling 24 Cyberangrep 

 25 Gisseltaking 

 26 Utro tjener 

 27 Skolehendelse 

 28 Vold i nære relasjoner - systemsvikt 
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For å beskrive sannsynligheten er det valgt følgende matrise: 

Kat Definisjon Tilsvarer 

1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 100. år 

2 Mindre sannsynlig En gang mellom hvert 50. og 100. år 

3 Sannsynlig En gang mellom hvert 10. og 50. år 

4 Meget sannsynlig En gang mellom hvert år og hvert 10. år 

5 Svært sannsynlig Mer enn en gang hvert år 

 

 

Den generelle beskrivelsen av konsekvens er som følgende: 

Kat Definisjon Tilsvarer 

1 ufarlig Ingen varige konsekvenser 

2 en viss fare Små konsekvenser, lett å rette opp 

3 farlig Betydelige konsekvenser, men mulig å rette opp 

4 kritisk Betydelige konsekvenser i stor skala, vanskelig/ svært 

vanskelig å rette opp 

5 katastrofalt Katastrofale konsekvenser som ikke kan rettes opp i 

overskuelig fremtid 
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For konsekvenskategorien liv og helse gjelder følgende matrise: 

Kat Døds-

fall 

Skader/sykdom Konsekvenser 

1 0 0 ufarlig 

2 0 Få, små, ingen alvorlig syke en viss fare 

3 0 Fa, men alvorlige skader/syke, 

få evakueringer 

farlig 

4 1-5 <100 alvorlig skadde/syke, 

<500 evakuerte 

kritisk 

5 >5 >100 alvorlig skadde/syke, 

>500 evakuerte 

katastrofalt 

 

 

 

For konsekvenskategorien natur og miljø gjelder: 

Kat Natur-/kulturmiljø/kulturminner Konsekvenser 

1 Ingen miljøskade ufarlig 

2 Mindre miljøskader lokalt en viss fare 

3 Omfattende miljøskade farlig 

4 Alvorlig skade på miljø kritisk 

5 Svært alvorlig og langvarig skade på miljø katastrofalt 
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For konsekvenskategorien stabilitet og kontinuitet i tjenesteleveransen gjelder følgende 

matrise som kombinerer varighet og antall berørte:  

Varighet/antall 

berørte 

<50 personer 50-200 

personer 

200-1000 

personer 

>1000 

personer 

< 1 dag 1=ufarlig 1=ufarlig 2=viss fare 3=farlig 

1-2 dager 1=ufarlig 2=viss fare 3=farlig 4= kritisk 

2-7 dager 2=viss fare 3=farlig 4=kritisk 5=katastrofalt 

> 7 dager 3=farlig 4=kritisk 5=katastrofalt 5=katastrofalt 

 

For konsekvenskategorien informasjonssikkerhet gjelder: 

Kat konfidensialitet: personvern, 

konkurransehensyn, 

kriminalitetsfare, tilgjengelighet 

Konsekvenser 

1 Fare for lekkasje, men blir 

oppdaget/forstyrrelser i noen timer 

ufarlig 

2 Interne lekkasjer/forstyrrelser < 1 dag en viss fare 

3 Lekkasjer med uklare 

konsekvenser/forstyrrelser 1-2 dager 

farlig 

4 Lekkasjer med åpenbar fare for 

misbruk, Forstyrrelser > 2 dager 

kritisk 

5 Lekkasjer og misbruk er åpenbar, 

forstyrrelser > 2 dager 

katastrofalt 
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For konsekvenskategorien omdømme gjelder: 

Kat Troverdighet og tillit Konsekvenser 

1 Noe negativ, påregnelig omtale, påvirker ikke kommunens 

omdømme 

ufarlig 

2 Negativ omtale i medier og fra overordnete myndigheter, 

kommunens omdømme debatteres offentlig 

en viss fare 

3 Betydelig negativ omdømme fra overordnete myndigheter, i lokale 

og nasjonale medier. Kommunens omdømme svekkes.  

farlig 

4 Massiv negativ omtale fra overordnete myndigheter, i lokale og 

nasjonale medier. Kommunens evne til å ivareta 

samfunnsoppdraget svekkes. Omdømme er svekket i vesentlig 

grad. 

kritisk 

5 Massiv omdømmelsesskade og uopprettelig tillitssvikt  katastrofalt 

 

For konsekvenskategori materielle verdier gjelder: 

Kat Økonomiske tap, mangel på likviditet Konsekvenser 

1 > 50.000 ufarlig 

2 50.000 – 5.000.000 en viss fare 

3 5.000.000 – 50.000.000 farlig 

4 50.000.000 – 100.000.000 kritisk 

5 >100.000.000 katastrofalt 
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Om man sammenstiller sannsynlighets- og konsekvenstall oppstår følgende matrise: 

Sannsynlig-

het og 

Konsekvens 

Ufarlig=1 En viss 

fare=2 

Farlig=3 Kritisk=4 Katastrofalt=5 

Svært 

sannsynlig=5 
5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig=4 
4 8 12 16 20 

Sannsynlig=3 3 6 9 12 15 

Mindre 

sannsynlig=2 
2 4 6 8 10 

Lite 

sannsynlig=1 
1 2 3 4 5 

 

Forklaringen på fargene: 

 Rødt: Risikoen for scenariet er uakseptabel og tiltak bør gjennomføres.  

 Gult: Risikoen for scenariet må vurderes, tiltak skal vurderes, om det foreligger en 

god plan, kan denne risikoen aksepteres 

 Grønt: Risikoen for dette scenariet kan aksepteres 
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Sannsynlig-

het og 

Konsekvens 

Ufarlig=1 En viss 

fare=2 

Farlig=3 Kritisk=4 Katastrofalt=5 

Svært 

sannsynlig=5 
 11 28 20, 23  

Meget 

sannsynlig=4 
 6 7, 21, 24, 26 22  

Sannsynlig=3 
  

9, 10, 16, 

17,  25 
3, 12, 13  

Mindre 

sannsynlig=2 
 8, 14 15, 19 2 1, 18 

Lite 

sannsynlig=1 
  5 4 27 

  

Ulykker 1 Arrangementer 

 2 Eksplosjon 

 3 Hendelser utenfor kommunen 

 4 Radioaktivt nedfall 

 5 Dambrudd 

 6 Brann i offentlige bygg 

 7 Brann i kommunale boliger 

 8 Skipskollisjon/oljeutslipp 

 9 Luftforurensing 

 10 Transport av farlig gods 

 11 Naturbrann 

 12 Trafikkulykke i tunnel 

Infrastruktur 13 Bortfall av elektrisitet 

 14 Bortfall av drikkevann 

 15 Forurenset drikkevann/helsefarlig mat 

 16 Bortfall av telefoni/IKT 

 17 Langvarig mangel på fremkommelighet 

Natur 18 Epidemi/pandemi 

 19 Dyresykdom 

 20 Flom 

 21 Storm/orkan 

 22 Ras og skred 

 23 Ekstrem overvann 

Villet handling 24 Cyberangrep 

 25 Gisseltaking 

 26 Utro tjener 

 27 Skolehendelse 

 28 Vold i nære relasjoner - systemsvikt 
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Det er 11 hendelser som er plassert på rødt i matrisen og med dette representerer en 

uakseptabel risiko som det må utvikles nye tiltak mot. Disse tiltak er oppsummert under 

punkt 7 i denne ROS-analysen. Det er både tiltak som har direkte økonomiske konsekvenser 

og tiltak som er av planmessig eller administrativ karakter. Noen av tiltakene er avhengig av 

et tett samarbeid med andre etater som NVE, Statens Vegvesen, Fylkesmannen, 

Fylkeskommunen og andre kommuner.  
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6. Hendelser og kritiske samfunnsfunksjoner 
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Arrangementer x x      x x x 

Eksplosjon x     x x x x x 

Hendelser utenf        x x x 

Radiokativt 
nedfall 

x x    x   x x 

Dambrudd x x x x x x x x x x 

Brann off bygg x x x x    x x x 

Brann k. bol. x x x x     x x 

Oljeutslipp x     x    x 

Luftforurensning x x      x x x 

Farlig gods x x x x  x x x x x 

Naturbrann x x x x x x x x x x 

Tunnel x x x x x  x x x x 

Bortf. 
elektrisitet 

x x x x x x  x x x 

Bortf 
telefoni/IKT 

 x  x x  x x x x 

Bortf. 
drikkevann 

     x x  x x 

Forurenset 
vann/mat 

x x    x x x x x 

Stengte veier x x x x x x x x x x 

Epidemi  x       x x 

Dyresykdom x x  x x x x x x x 

Flom x x x x x x x x x x 

Storm x x x x x x x x x x 

Ras og skred x x x x x x x x x x 

Overvann x x x x x x x x x x 

Cyberangrep     x    x x 

Gisseltaking x    x   x x x 

Utro tjener          x 

Skolehendelse x    x   x x x 

Vold i nære 
relasjoner 

x        x x 
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7. Oppsummering av risiko- og sårbarhetsvurderinger 

a. Ulykker 

Med måten vi bygger på i Norge er boligbrann fortsatt en av de hyppigste uønskede 

hendelser også i Gjesdal kommune. Heldigvis har vi ikke hatt dødsfall pga. brann de siste 

årene. Flere eldre og kronisk syke i kommunen vil øke sårbarheten. Vi har de siste årene 

hatt både brann på Solås bo- og aktivitetssenter og branntilløp på Gilja bo- og 

aktivitetssenter. Det er tydelig at det fortsatt er behov for å arbeide med gode rutiner for 

kontroll og overvåking og håndtering av brannfarlige situasjoner. Kommunens arbeid med 

boligsosiale formål er i en ny fase og gjennomgang av scenarier viser at det er behov for å 

ha fokus på oppfølgingen av sårbare personer og grupper med hensyn til brannvern. 

Rogaland brann og redning IKS har en enhet som arbeider forbyggende og er til god hjelp i 

dette arbeidet. Dette arbeidet omfatter også personer som bor i egne boliger. 

Flere ganger har kommunen opplevd lyngbrann som er kommet ut av kontroll. I flere tilfeller 

kom brannen farlig nær enkelte gårder eller tettere bebygde områder. Dette er et 

ressurskrevende slukningsarbeid. Lyng- og gress brennes med hensikt for å få frisk lyng som 

kan beites hele året. Her er det behov for å skjerpe inn rutiner om å melde inn brenning til 

brannvesenet.  

Kommunen har gode rutiner og planer for å følge opp dammene og her er det liten fare for 

en krisesituasjon.  

E39 og Fv45 gjennom kommunen øker faren for trafikkulykker med påfølgende brann. Brann 

er også en av de største farene i tunnel. Brenning av kjøretøy eller lasten kan medføre 

utslipp av farlige stoffer både til luft og til grunn. Det samme gjelder for en mulig ulykke med 

skip langs kysten hvor det er godstrafikk; evt. radioaktivt nedfall. Vaktordningen i avdelingen 

for teknisk drift i kommunen sørger for at det er umiddelbar tilgjengelige ressurser for å bidra 

i oppryddingsarbeidet. Kommunens deltakelse i IUA gir tilgang til nødvendig ekspertise i 

dette arbeidet. Rammeavtaler med entreprenører sørger for at det er redskap tilgjengelig ut 

over det som kommunen bruker i det daglige arbeidet. Kommunen har tilgang til databasen 

for farlige stoffer som er meldt i vår kommune. Det er ingen bedrift som er klassifisert med en 

fare for storulykke, men det er en del farlige stoffer som er lagret, f. eks. ammoniakk, oxygen 

og eksplosiver. Det er også en gassledning inn til Ålgård sentrum. Generelt er det behov for 

å arbeide med både varslings- og gjennomføringsrutiner i samarbeid mellom 

beredskapsledelsen og avdelingen for teknisk drift og for å øve disse. 
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Generelt er trafikkulykker en av de hyppigste hendelser. Det er laget en utførlig ROS-analyse 

for ulykke i Frafjordtunnelen sammen med nødetatene. Vi har ikke hatt storulykker med et 

stort antall involverte de siste årene, men det har forekommet ulykker med drepte og hardt 

skadde. En mulig bussulykke vil kreve store ressurser av kommunen i forhold til 

oppfølgingen av skadde og pårørende, informasjonsarbeid og mulig evakuering og 

forpleining. Her er kommunen sårbar ved at det ikke finnes mange muligheter for 

innkvartering på Ålgård. For tiden arbeider kommunen med å lage nye avtaler om samarbeid 

i en slik krisesituasjon. Om kommunen skal opprette et EPS (med innkvartering) for flere enn 

60 til 80 personer, må Gjesdalhallen tas i bruk og kommunen er avhengig av å få utstyrt 

hallen med hjelp av sivilforsvarets lager. Oppfølging av et slikt antall personer vil tære på 

kommunens personalressurser og det er sannsynlig at nabokommuner vil anmodes om 

bistand. 

Vi kan heller ikke se at det i Gjesdal befinner seg særskilte objekt som innebærer en direkte 

fare for nabokommunene. Det er ingen bedrifter som er underlagt storulykkesforskriften i 

Gjesdal kommune. Vi tror heller ikke at kommunen kan være i fare pga storulykker i 

nabokommuner. Unasett, skulle det oppstå en hendelse i en av Gjesdals fem 

nabokommuner der det er naturlig og nødvendig med bistand fra oss, vil dette selvsagt bli 

gitt. Det er all grunn til å tro at dette også vil gjelde ”motsatt veg”. 

Ulykker kan også skje ved store arrangementer. Russetreffet samler omtrent 13.000 unge 

mennesker hvert år. Arrangøren gjennomfører et utmerket arbeid for sikkerhet og beredskap 

ved dette arrangementet. Det er brukt både profesjonelt vakthold og det er hundrevis av 

frivillige som bidrar til å øke sikkerheten. Det gjennomføres alltid møter med nødetatene, 

arrangøren, frivillige og kommunen hvor erfaringene fra år til år blir gjennomgått og konseptet 

forbedret. Etter dette eksempelet arbeides det også med andre større arrangementer. Det er 

behov for å skriftliggjøre noen flere rutiner ved forberedelser av større arrangementer.  

Tsunamien i 2000, terroren på Utøya i 2011 og flyktningkrisen i 2015 viser at kommuner kan 

bli involvert i oppfølgingen av personer som blir utsatt for hendelser utenfor kommunen. 

Dette kan handle både om kommunens innbyggere eller et større antall flyktninger. 

Kommunen har arbeidet mye med organiseringen av sitt psykososiale kriseteam. Dette er nå 

fordelt på flere personer som til daglig jobber i virksomheten for psykisk helse og rusvern. 

Flere har deltatt i kompetansesøkende tiltak. Vårt kriseteam har avtaler med både 

akutteamet på Jæren DPS som holder til i Bryne og med Sandnes legevakt om bistand. 
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Samtidig er det ønskelig at det arbeides med en tettere integrasjon av de forskjellige 

kriseteam i regionen, slik at ordningen blir robust nok.  

Generelt sett er den psykososiale oppfølgingen en av kjerneoppgavene til kommunen i en 

gitt krisesituasjon. Både opprettelse av et EPS og oppfølging av personer over tid er noe 

som kommunen må kunne bidra med. Dette er derfor også en av de viktigste punktene i 

beredskapsplanen og vil få fokus fremover gjennom øvelser. Det er derfor svært viktig at 

ROS-analysen og beredskapsplanen for helsemessig og sosial beredskap er oppdatert til 

enhver tid og at virksomheten i helse og velferd også øver på planene sine. 

 

b. Infrastruktur 

Langvarig bortfall av elektrisitet vil føre til store utfordringer for kommunen, men vi opplever 

sjelden strømbrudd over lengre tid i store områder. (Gjennomsnittet forventet på årsbasis er 

ca. en time). Hyppigheten av avbrudd varierer i nettet og i soner med lengre luftlinjer kan det 

forventes flere avbrudd enn i områder som er mer sentrale. Ålgård er forholdsvis godt sikret, 

da det er flere muligheter til å forsyne Ålgård stasjon. I andre mer avsidesliggende områder 

er det ofte kun en linje, som gjør området mer sårbar for avbrudd. Tettstedene er forsynt med 

minst to muligheter.  

I henhold til NVE er det slik at de som er 100% avhengige av elektrisk forsyning har plikt til å 

sikre seg selv med egne aggregater eller avtaler med andre aktører.  Det er viktig å 

avstemme registrering av prioriterte objekter med Lyse Elnett. Med dette menes f. eks. 

sykehjem og rådhuset. 

Kommunen er likevel forholdsvis sårbar for disse tilfeller, da det er kun et 

nødstrømsaggregat i kommunen på Solås bo- og aktivitetssenter. Et mindre aggregat er 

tiltenkt brukt ved behov for å drive avløpspumper. Også her er det behov for å arbeide med 

rutinene og forholdsreglene i en slik situasjon. 

Mobilnettet er en utfordring i de mindre befolkede områder i kommunen. Dette byr på særlige 

utfordringer for enkelte gårder som er avhengige av både kommunikasjon og uavbrutt 

strømleveranse. I tillegg er disse steder mest utsatt for å bli utilgjengelige i en 

ekstremværsituasjon. Kommunen er fortsatt engasjert i å påvirke den videre utbyggingen av 

mobilnettet. 
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Om mobilnettet faller bort pga. mangel på elektrisitet vil Ålgård fortsatt kunne stole på en viss 

batterikapasitet (ca. 4 timer). I andre deler av kommunen vil mangel på strøm tilnærmet 

umiddelbar slukke mobilnettet. Deler av virksomheten har andre kommunikasjonsmuligheter: 

Fasttelefon eller nødnett. Nødnett vil være avgjørende for å kunne kommunisere med 

nødetatene. Det bør vurderes å utvide ordningen med nødnett til flere lokasjoner i 

kommunen.  

Det er noen få områder i kommunen med få abonnenter som får vann fra pumper. I disse 

områder er det montert aggregat som slår inn ved strømbrudd.  

Kloakkpumpestasjonen ligger på lavpunkt. Det er ingen kjente lavbrekk som må pumpes 

med vannpumper. Kommunen har noen små lensepumper i beredskap for drift av vann og 

avløp skulle strømmen blir borte. 

Det er sannsynlig at det forekommer brudd i vannforsyningen. Både gammelt ledningsnett og 

gravehendelser har ført til dette. Vaktordningen sikrer at slike situasjoner fort kan håndteres. 

Det er også planer for en forsyning av befolkningen med krisevann i en situasjon, der det må 

leveres fra tank. Gemini-varslingen sikrer at husstander fort kan informeres om problemer 

med vannforsyningen.  

Skulle vannet blir borte helt i deler av kommunen er det definerte plasser hvor vann kan 

delses ut. Kommunen har anskaffet tanker og poser til dette formål.  

Om en del av veinettet blir utilgjengelig kan det oppstå utfordringer, særlig i de indre deler av 

kommunen. Kommunen har avtaler med Norsk Folkehjelps gruppe i Gjesdal. Det er en 

gruppe som trener på å ta seg frem i vanskelig terreng. De disponerer også noen scootere. 

Denne muligheten må tas i bruk om det er nødvendig å evakuere eller komme frem til særlig 

sårbare personer.  

Sårbare personer og grupper er ekstra utsatt. Mangel på strøm vil gjøre det vanskelig å 

opprettholde temperaturen i hus og en del brukere er avhengig av strøm for medisinsk utstyr 

eller trygghetsalarmer. Her er det viktig med god oversikt over disse personer og gode rutiner 

for oppfølging, inkludert evakuering. Dette er ivaretatt ved at det er en 24/7 timers 

vaktordning i hjemmetjenesten. Kommunen har en plan for helsemessig og sosial beredskap 

som skal sørge for at særlig sårbare personer og grupper av personer skal få den hjelpen de 

trenger i en krisesituasjon. Herunder er det avtaler om levering av medisiner og samarbeid 

med sykehuset.  
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Kommunen har avtaler med ASKO og Obs for levering av mat i krisesituasjoner. Prioritert er 

her forsyning av innsatspersonell og personer på institusjon eller andre sårbare grupper (f. 

eks. bevegelseshemmede). I tillegg gjelder dette forsyning for folk på EPS.  

Det er gjort avtaler for mulig opprettelse av evakuerte- og pårørende senter, inklusive 

matforsyning. Denne avtalen blir endret og fornyet i disse dager. Kommunen har også en 

plan for psykososialt kriseteam og avtaler med andre aktører som kan bistå i den 

psykososiale oppfølgingen.  

Kommunen har en avtale for prioritert levering av drivstoff for kjøretøy og 

nødstrømsaggregater.  

 

c. Naturhendelser 

Gjesdal kommune er stor i areal med fjell og flere elver og er utsatt for mulige hendelser i 

forbindelse med naturkrefter. Det har skjedd flere flomhendelser, ras og skred i kommunen 

med til dels store konsekvenser for innbyggere. Klimaendringene som allerede har skjedd og 

vil skje fremover øker sårbarheten i forhold til dette. Meteorologisk Institutt har beregnet at 

det vil bli varmere vintre, våtere særlig om høsten, og det regnes med mer intens nedbør. 

Generelt regnes det med 20% økt vannføring i mindre vassdrag. Faren for sterk vind og 

tørkeperioder i sen sommer og tidlig høst øker også.  

Bebygde områder i kommunen er kartlagt for mulige farer, og alle nye byggeprosjekter 

krever en vurdering av konsekvenser relatert til naturfare. Det gjenstår kartlegginger av 

utsatte områder langs veier. Her er kommunen også avhengig av et samarbeid for eksempel 

med Statens Vegvesen. Men det er ønskelig at det settes i gang et mer systematisk arbeid 

med dette internt i kommunen, f. eks. ved å lage en hovedplan for vei.  

Flomfaren er kartlagt for Figgjo- og Oltedalselven. Det er NVE som har foretatt denne 

kartleggingen. Det er ønskelig å foreta også en kartlegging av Dirdalselven mellom Dirdal og 

Gilja, da den berører et større antall bruer, veier, gårder og hus.  

NVE har umiddelbare planer om å utrede noen fjellområder i Frafjord som muligens står i 

fare for å rase ut i Høgsfjorden med en mulighet for en påfølgende flodbølge.  

Håndtering av overvann kan bli utfordrende på alle steder med tettere bebyggelse i 

kommunen. Det er derfor ønskelig å gjennomgå ledningsnettet nøyaktig og inkludere en 

kartlegging av alle kulverter, bruer og bekker.  
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Relatert til orkan er det ønskelig å kartlegge forekomsten og tilstanden av trær i nærheten av 

offentlige bygg som barnehager og skoler. Ut fra erfaring har sterk vind herjet mye ved det 

nye sentralidrettsanlegget. En gjennomgang av usikrete installasjoner er hensiktsmessig.  

Kommunen abonnerer på varseltjenester fra http://www.varsom.no/ og https://halo.met.no/ 

og distribuerer varsler i organisasjonen. Dette ses på som et viktig tiltak både for å øke 

bevisstheten rundt samfunnssikkerhet og beredskap og for å opprettholde en god beredskap. 

Utbrudd av smittsomme dyresykdommer vil få store konsekvenser for kommunen. Munn- og 

klovsyke er den mest farlige av disse. Det vil føre til restriksjoner i person- og vareflyt over 

lang tid og restriksjoner i beitemuligheter. Berørte bønder vil ha behov for oppfølging av 

kommunen og dagliglivet vil berøres i stor grad de første dagene, da områder vil bli stengt 

helt av. Kommunen vurderer beredskapen for dette som rimelig bra med klare retningslinjer 

fra Mattilsynet og gode kontroller. Kommunen må utpeke områder hvor det kan graves ned 

dyrekadavre.  

Skulle det bryte ut smittsomme infeksjonssykdommer eller pandemi i Norge vil dette også få 

store konsekvenser for kommunen. Nasjonalt risikobilde vurderer sannsynligheten som 

rimelig høy med utbrudd mellom hvert 50. og 100. år. Helse- og omsorgstjenester vil komme 

under sterk press. I 2009, året med svineinfluensaen, klarte kommunen å håndtere 

situasjonen med massevaksineringen godt, men det var ikke en stor andel ansatte som er 

blitt syke. Virksomheter i kommunen bør lage enkle planer for situasjonen med et stort antall 

syke ansatte. I en slik situasjon vil ansatte måtte skifte oppgaver og arbeidssted.  

 

d. Villede handlinger 

Terror har blitt noe mer «vanlig» de siste årene i Europa. Både store angrep med 

automatvåpen og store mengder eksplosiver har skjedd (Brussel mars 2016 og Paris 

desember 2016) og mindre aksjoner med bruk av bil eller kniv som våpen. Ved siden av de 

store byene har det også skjedd angrep på mindre steder (Ansbach/Tyskland og Etienne-du-

Rouvray/Frankrike i 2016). PST vurderer fortsatt ekstremistisk islam som den største 

terrortrusselen. Samtidig er også høyreekstremistiske miljøer under oppsyn.  

Det er ikke umulig at det finnes enkeltpersoner i kommunen som er radikaliserte. Kommunen 

har et godt samarbeid med politiet om dette og i enkelttilfeller har det vært arbeidet konkret 

med bekymringsverdige personer. Generelt sett er det mest viktig å arbeide forbyggende i 

http://www.varsom.no/
https://halo.met.no/
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barnehagene, skolen og på fritidsområdet med å skape gode oppvekstmiljøer og god 

inkludering av alle.  

Noe lignende gjelder for faren for skoleskyting og gisseltaking. Skolene har alle utarbeidet 

ROS-analyser og beredskapsplaner som følger dette opp.  

Vold og overgrep i nære relasjoner er en hendelse som har store konsekvenser for de som 

er utsatt for det. Tiltakene i kommunens oppvekstplan og handlingsplan mot vold, samt SLT-

arbeidet regnes som sannsynlighetsreduserende. Det er ønskelig å utvide handlingsplan mot 

vold og seksuelle overgrep til også å gjelde voksne og eldre.  

I det siste har angrep mot IKT-systemer økt. Kommunen har vært utsatt for diverse 

virusangrep. IKT-systemene er blitt oppgradert og det er innført nye rutiner for hvor mye den 

enkelte ansatte kan endre i systemet. Likevel er dette et område som kommunen må være 

oppmerksom på fremover. Den økte avhengigheten av elektroniske systemer gjør 

kommunen mer sårbar. En vaktordning på IKT bør vurderes. 

Korrupsjon er noe som forekommer ikke sjelden i norske kommuner. Ansatte som utnytter 

sin stilling i mer eller mindre grad finnes i alle fagområder. Kommer slike tilfeller i lyset pleier 

det å være en vanskelig oppgave for kommunen å gjenopprette omdømmet sitt. Den beste 

forsikringen er et bevisst arbeid med etiske retningslinjer og et avklart forhold til varsling. 

Dette er utfordrende. I Gjesdal er det blitt laget nye etiske retningslinjer i år og arbeidet med 

disse må opprettholdes. 

 

e. Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

Som beskrevet før har arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap fått mer 

oppmerksomhet de siste årene. Det gjenstår likevel et arbeid med å få til en god 

sammenheng mellom dette arbeidet ut i organisasjonen, og det overordnete arbeidet. For 

tiden arbeides det med en ny kommuneplan. Det er svært viktig at denne ROS-analysen 

innarbeides på en grundig måte i den nye kommuneplanen.  

Et annet område som bør få oppmerksomhet er kartleggings- og planarbeidet. Fagplaner må 

fremover ta perspektivet om samfunnssikkerhet og beredskap opp i større grad. Analysen 

har også vist behov for å utarbeide noen planer som ikke eksisterer i dag, f. eks. Overordnet 

plan for veier. For å kunne utarbeide planene er det delvis nødvendig med et 

kartleggingsarbeid først. 
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Analysen har videre vist behov for å arbeide med noen konkrete rutiner både for 

hverdagssituasjoner, men også for krisesituasjoner.  

Ikke alle nødvendige tiltak kan kommunen alene stå ansvarlig for. Det er i fremtiden 

nødvendig med et tett samarbeid med andre aktører (f. eks. Rogaland brann og redning, 

Statens Vegvesen, NVE og Mattilsynet) om gjennomføring av kartlegginger og utarbeidelse 

av planer.  

Ut over det viser analysen også behov for mer konkrete øvelser som blir gjennomført i 

samarbeid med andre aktører.  

Generelt sett viser analysen at det er en fordel med en tettere integrasjon av arbeidet mot 

nabokommuner. Det er ønskelig både relatert til det psykososiale kriseteam men også for 

arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt. Mange av scenariene er nokså like 

og det hadde vært en fordel både for å analysere scenarier og for å arbeide med konkrete 

beredskapsplaner og –løsninger å kunne samordne dette.  

 

f. Kommunens kriseledelse og – håndtering og evne til å 
opprettholde sin virksomhet 

Kommunen er organisert i en tre-nivå-modell med rådmann, kommunalsjefer og 

avdelingsledere. Ansvar for både personal, fag, kommunikasjon og økonomi er delegert til 

avdelingsledere, noe som gjør at den enkelte lederen har et stort handlingsrom. Denne 

modellen skal sørge for at organisasjonen kan fleksibel ivareta utfordrende situasjoner. 

Kommunens avdelingsledere har fått opplæring i samfunnssikkerhet og beredskap og det er 

en felles forsteålse for at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå med det personalet som 

til daglig håndterer oppgavene.   

Kommunen har en overordnet beredskapsplan som ble utarbeidet i 2014. Planen er blitt 

grundig kontrollert en gang i året og kontaktinformasjonen er blitt endret ved behov. Etter at 

en foreliggende ROS-analysen er vedtatt vil beredskapslanen får en revisjon, slik at alle 

viktige momenter som kommer frem i ROS-analysen er ivaretatt i beredskapsplanen. 

Kommunikasjon er en av de viktigste funksjoner i en krise. Beredskapsplanen innneholder en 

plan for krisekommunikasjon. Kommunikasjon er delegert til avdelingsledere, det er derfor 

viktig å ha oppmerksom mot kommunikasjon i krisesituasjoner. Det blir avholdt en samling i 

året som er særlig rettet mot dette tema.  
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Kommunen har opprettet en beredskaspledelse som består av rådmann, ordfører, 

varaordfører, kommunalsjefer for opplæring, barnehage, helse og velferd, kultur og samfunn, 

personal- og organisasjonssjef, kommunelege og beredskapskoordinator.  

Oppstår det en krisesituasjon setter rådmann eller den som fungerer i hans stilling 

kriseledelse. Kriseledelsen skal fungerer etter ELS-modellen med ledere for innsats, 

operasjon, logistikk og plan. Kommunen bruker CIM som krisestøtteverktøy.  

Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en hendelse er 

avhengig av gode spesifikke risiko- og sårbarhetsanalsyer og tilhørende beredskapsplaner i 

de enkelte fagområder. Det har lenge vært en lovmessig plikt og tradisjon på helse- og 

sosialområdet, samt i de tekniske tjenester. Skoler og barnehager har de siste årene fått et 

større fokus på spørsmål rundt samfunnssikkerhet og beredskap og også der er det innført 

lovkrav. Samtidig er det en vei å gå. Vi har i den foreliggende analysen foreslått at alle 

avdelinger foretar noen enkle analyser for bortfall av strøm, IKT/nett, vann, PLIVO og 

betydelig reduksjon i antall personell. Med dette tror vi at vi på en bedre måte kan ivareta 

kravet.  
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8. Identifiserte nye tiltak 

a. Med økonomiske konsekvenser 

Hendelser Tiltak Kostnad Ansvar 

Bortfall av strøm Nødstrøm Storahuset 400.000,- Byggdrift 

 Nødstrøm ÅBOAS 1.000.000,- Byggdrift 

 Nødstrøm Gilja boas 400.000,- Byggdrift 

Bortfall av 
telefoni/mobilnett og nett 

Flere nødnetttelefoner; 
utplassert i kommunen 

2.000,-/apparat 
4.000,-/årlig 
drift/apparat 

Fellestjenester 

 Opplæring i bruk av 
nødnett 

5.000 Helse og 
velferd 

 UMS-varsling Etablering: 
10.000,- 
20.000/årlig 
drift  

Fellestjenester 

Varsling/kommunikasjon Etablering av 
mobilmast i Frafjord 
som dekker bl.a. 
Månafossen 

Minst 1,5 mill. 
Spleiselag 
mellom 
Telenor, 
kommunen, 
andre aktører 

Fellestjenester 

Cyberangrep Vaktordning for IKT 500.000,-/år Fellestjenester 

Naturhendelser Flomsonekartlegging 
Dirdalseleven 

500.000,- Plan og areal 

 Kartlegging av 
kulverter, bekker og 
bruer 

100.000,- Plan og areal 

 Hovedplan for vei 200.000  Teknisk drift 

 Kartlegging for rasfare i 
ikke bebygde områder 

Usikker, i 
samarbeid  

Plan og areal 

Hendelser i barnehager 
og skoler 

Vurdering av 
varslingssystemer 

Kostnader i 
prosjekt 

Barnehager/ 
skoler 

Brann i offentlige bygg 
og kommunale boliger 

Vurdere 
direkteoverføring av 
brannalarmer til 
brannvesen og 
sprinkleranlegg 

Kostnader i 
prosjekt 

Byggdrift 

Beredskapsledelsen Skjermer til 
beredskapsrommet 

15.000/skjerm Fellestjenester 
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b. Planmessige eller administrative tiltak 

Hendelser Tiltak Ansvar 

ROS  Innarbeide ROS i 
kommuneplan 

Kommuneplangruppen 

  Vurdere konsekvenser for 
beredskapsplan og tilpasse 

Beredskapskoordinator 

  Utarbeide flere konkrete 
øvelser i samarbeid med 
eksterne aktører 

Beredskapskoordinator 

  Alle virksomheter bør lage 
egne ROS-analyser minst 
for  

o Bortfall av strøm 
o Bortfall av telefoni, 

nett og IKT 
o PLIVO 
o pandemi 

Virksomheter 

Arrangementer  Lage arrangementshåndbok Beredskapskoordinator 
med kulturavdelingen 

Eksplosjoner  Kartlegging av all virksomhet 
som lagrer eksplosive stoffer 

Beredskapskoordinator 
og næringsansvarlig 

Brann i offentlige 
bygg 

 Kartlegging av 
konsekvenser for 
strømbrudd 

 Lage rutiner 

 Kartlegging av alle 
kommunale boliger 

Byggdrift 
Barnehager 
Skoler 
Avd. i helse og velferd 

Brann i 
kommunale 
boliger 

 Utarbeide nye rutiner 

 Teste og øve på rutinene 

 Samarbeid med RBR 

Byggdrift 
Helse og velferd 

Naturbrann  Samarbeid med RBR, 
landbrukskontoret og bønder 
om bråte- og lyngbrann 

Landbruksansvarlig 

Dambrudd  Varslingslister for alle mulige 
dambrudd 

Dambruddsansvarlig 

Radioaktiv nedfall  Kartlegge områder som må 
renses/sperres 

Plan og areal 

    

Smittsomme 
dyresykdommer 

 Identifisere områder der det 
er lov og ikke lov å grave 
ned dyrekadavre 

Landbruksansvarlig 
sammen med areal og 
plan 

Langvarig bortfall 
av elektrisitet 

 Avstemme registrering av 
særlig sårbare abonnenter 

Beredskapskoordinator 

  Rutiner for og opplæring i 
bruk av nødnett 

Kommunelegen 

Evakuering  Lage nye avtaler for 
innkvartering og forpleining 

Beredskapskoordinator 
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 Lage rutiner, sjekke 
handlingsplan 

Naturhendelser  Kartlegge ledningsnettet  

 Lage hovedplan for vei 

 Kartlegge flomsoner i 
Dirdal/Gilja-området 

 Kartlegge rasfare i ikke 
bebygde områder 

 Kartlegge bruer, kulverter og 
bekker 

 Vurdere behov for fysiske 
sikringer 

 Samarbeid med NVE om 
kartlegging av rasfare ved 
Høgsfjorden 

Teknisk drift 
 
Areal og plan 
 
 

Beredskapsarbeid 
generelt 

 Samordning av de 
psykososiale kriseteam i 
regionen 

Helse og velferd 

  Samordning av 
beredskapsarbeidet på tvers 
av Jærkommuner 
(fremkommelighet på sjø) 

Jærrådet 

  Nye avtaler om 
evakueringssted(er), 
møblering og forpleining 

Beredskapskoordinator 

  Overordnet beredskapsplan 
revideres 

Beredskapskoordinator 
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9. ROS og vurderinger av mål og strategier for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

ROS-analysen er utgangspunktet for kommunen sitt arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap. Kommunen har tidligere utarbeidet mål og strategier for dette arbeidet, men det 

må nå vurderes om disse skal tilpasses eller endres.  

Følgende overordnede mål er nevnt i handlingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap 

2016/2017: 

 Øke bevisstheten i organisasjonen for risiko og sårbarhet og sørge for at all planlegging 

tar hensyn til disse 

 Bygge opp og drifte en beredskapsorganisasjon som klarer å forbygge uønskede 

hendelser og begrense skader på liv og helse, natur- og kulturmiljø, omdømme, 

informasjonssikkerhet, stabilitet i tjenesteleveranse og materielle verdier under 

krisesituasjoner 

 Samarbeide med andre relevante etater og instanser for å få til den best mulige 

samfunnssikkerheten i kommunen og regionen 

Konkretisert er disse målene ved å planlegge tiltak til temaene: Planverk, opplæring, øvelser 

og møter, faglig utvikling, økonomiske avklaringer, utstyr og organisering. 

Det vurderes at disse målene er fortsatt relevante for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i Gjesdal kommune. For å sikre det første målet bedre er det foreslått i denne 

ROS-analysen at alle virksomheter skal lage ROS-analyser til bestemte scenarier.  

For å ivareta en bedre forankring av samfunnssikkerhet og beredskap i organisasjonen vil 

handlingsplanen bli supplert med en rubrikk som kalles «forankring». Der skal det beskrives 

hvilke konkrete tiltak som gjennomføres for å sikre dette.  

ROS-analysen viser også et sterkt behov for samarbeid med andre kommuner og andre 

eksterne aktører, både i forhold til kartlegginger, planer og øvelser. Det tredje målet vil derfor 

få større oppmerksomhet fremover.  


