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1 Utbedring av overvannsystemer samt innføre krav om blågrønn faktor for 
overvannshåndtering.  

 Det er laget kart over flomveier. Blågrønn faktor innføres i kommunen. 
 

2 Rydding i traseer for luftspenn for å redusere faren for vindfall. 

 Ikke kommunal oppgave. Tas ut av oversikten. 
 

3 Det beste tiltaket mot skred er ikke å bygge i skredutsatte områder. 

 Hele kommunen er under marin grense og kan derfor representere en potensiell fare for 
kvikkleireskred. I forbindelse med arbeidet med kommuneplan 2015-2027 ble det 
gjennomført en Kvikkleireanalyse (oktober 2015) av de nye utbyggingsområdene. 
Denne analysen er basert på NGU sitt løsmassekart og kommunens FKB-data og er 
gjennomført ihht NVEs veileder. Alle nye utbyggingsområder som i ROS-analysen er 
vurdert med en viss fare har fått en hensynssone H310 Ras- og skredfare. Her stilles 
det krav om utredning av risikoen for kvikkleireskred (§27.3) 
 

4 Utføre en geoteknisk vurdering på kommuneplannivå og innføre hensynsoner med 
angivelse av fareårsak med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel, jf. 
plan- og bygningsloven § 11-8 punkt a. 

 Jfr svar på pkt 3. Det er ikke gjennomført en helhetlig geoteknisk vurdering på 
kommuneplannivå for hele kommunen, kun gjort en vurdering av de nye 
utbyggingsområdene. Det betyr at for områder som er bygget ut og hvor det ikke ble 
krevd geotekniske undersøkelser i forbindelse med regulering har kommunen liten 
oversikt over faren. 
 

5 Dersom punktet over gjennomføres kan kommunen revidere gjeldende 
reguleringsplaner som omfattes av faresonen, og tilføre egen bestemmelse om forbud 
mot utbygging og restriksjoner på andre tiltak som graving og oppfylling.  

 Det er ikke gjennomført en geoteknisk analyse for hele kommunen som da kunne ligget 
til grunn for en revidering av gjeldende reguleringsplaner. 
 

6 Skredsikre allerede bebygde arealer innenfor faresonen. Prosjekteres av geoteknisk 
fagkyndig. 

 Det er ikke gjennomført en geoteknisk analyse for hele kommunen som da kunne ligget 
til grunn for en revidering av gjeldende reguleringsplaner. 
 

7 Informere beboere og grunneiere i skredutsatte bolig- og næringsområder om 
grunnforholdene og om varsomhet ved/restriksjoner på endring av bygg og tomt. 

 Det er ikke gjennomført en geoteknisk analyse for hele kommunen som da kunne ligget 
til grunn for en revidering av gjeldende reguleringsplaner. 
 

8 Innføre/forsterke rutiner for gravemelding i utsatte områder. 

 Det er ikke gjennomført en geoteknisk analyse for hele kommunen som da kunne ligget 
til grunn for en revidering av gjeldende reguleringsplaner. 
 

9 Inngå avtaler med hoteller og tilgrensende kommuner for avtaler om innkvartering, lån 
av nødaggregat etc. 



 Det er et godt samarbeid på tvers av kommunene i Follo på beredskapsområdet. 
Kommunene har også vært med på en større øvelse i regi av fylkesmannen hvor et av 
øvingspunktene var samarbeid på tvers av kommunegrenser. Det foreligger foreløpig 
ingen skriftlige avtaler, men en klar forståelse om bistand på tvers av kommunegrenser. 
Det er ikke inngått avtaler med hoteller. 

10 Befolkningsinformasjon for god håndhygiene. Bistå med gjennomføring av eventuelle 
nasjonale kampanjer. 

 Kommunen deltar ved nasjonale kampanjer. 
 

11 God smittevernplan i kommunen som revideres og øves jevnlig. 

 Planen er revidert i 2016.  
 

12 Gode beredskapsplaner i kommunens institusjoner som revideres og øves jevnlig. 

 Samme som punkt 32. Tas ut av oversikten. 
 

13 Plan for drift med redusert bemanning som revideres og øves jevnlig. 

 Vurderes i forbindelse med revidering av beredskapsplan for helse og sosial. 
 

14 Plan for isolering av syke for å forhindre smittespredning. 

 Eget punkt i smittevernplan. Tas ut av oversikten. 
 

15 Ha oversikt over utsatte personer og en plan for bistand og/eller evakuering ved 
langvarig bortfall av strøm.  

 Kommunen har til enhver tid oversikt over personer som er avhengig av livsnødvendig 
utstyr som går på strøm. 
 

16 Ha et godt samarbeid sivilforsvaret og frivillige organisasjoner. 

 Det er avholdt samarbeidsmøter med Røde kors på beredskapsområdet. 
 

17 Vurdere behov for alternativ sambandsløsning. 

 Samme som punkt 25. tas ut av oversikten. 
 

18 Kartlegge og vurdere behovet for nødstrøm i kommunen. 

 Vurdert som tilstrekkelig. Nødstrøm på serverrom, servicetorg og på Moer sykehjem. 
 

19 Planer og rutiner for kommunalteknisk avdeling evalueres hvert år. 

 Kommunalteknisk avdeling har ny organisering fra januar 2018. Planer og rutiner 
gjennomgås i løpet av 2018. 
 

20 Vedlikeholdsplaner kommunalteknisk avdeling som revideres jevnlig. 

 Kommunalteknisk avdeling har ny organisering fra januar 2018. Planer og rutiner 
gjennomgås i løpet av 2018. 
 

21 Sørge for minimal tilgang til høydebassengene. 

 Sikkerheten vurderes som tilstrekkelig. 
 

22 Etablere kontakt med Jernbaneverket og politiet for samordning av ROS-analyser og 
beredskapsplanverk. 

 Ås kommune har et utstrakt samarbeid med politiet på beredskapsområdet. 
 

23 Initiere øvelse sammen med Jernbaneverket og togselskaper. 

 Ikke påbegynt. Ikke prioritert oppgave. 
 
 



24 Det bør utredes hvorvidt det er behov for et alternativ til undergang på riksvei 152 
gjennom Ås sentrum. 

 Må sees i sammenheng med utvikling av sentrumsområdet 
 

25 Det bør vurderes om innkjøp av satellitt-telefon kan gjøre kommunen i bedre stand til å 
møte et eventuelt bortfall av IKT. 

 Vurdert som ikke nødvendig 
 

26 Kommunens beredskapsplan for bortfall av IKT revideres og øves jevnlig. 

 Bortfall av IKT er analysert i helhetlig ROS-analyse. Ikke øvd. 
 

27 Den enkelte institusjon har beredskapsplan for bortfall av IKT og øver jevnlig. 

 Bortfall av IKT er en av scenarioene i den enkelte institusjons ROS-analyser. 
 

28 Holdningsarbeid og kompetanseheving blant ansatte i forhold til informasjonssikkerhet. 

 Kommunen har deltatt på informasjonskampanje i 2015-2016. 
 

29 Det gjøres avtale om systematisk vedlikehold av kjølesystem til server. 

 Serverrommet på rådhuset har to kjølesystemer og er redundant. Driftes av sentraldrift. 
 

30 Det installeres brannslukningssystem i serverrom. 

 Det vurderes et nytt serverrom med brannslukningssystem på Moer sykehjem. 
 

31 Alle skoler, barnehager og institusjoner gjennomfører regelmessige ROS-analyser, hvor 
alle ansatte er involvert i prosessen. 

 Rådmannen har varslet at alle enheter skal jobbe med ROS-analyser og 
beredskapsplaner i 2017-2018. 
 

32 Alle skoler, barnehager og institusjoner lager gode beredskapsplaner som øves jevnlig. 

 Ungdomsskolene har hatt øvelse høsten 2016. I etterkant har det blitt laget 
beredskapsplaner. Alle skoler og barnehager har tilgang til kriseportalen.no. Arbeidet 
med ROS-analyser og beredskapsplaner er videreført i 2017. 
 

33 Det føres tilsyn med alle skoler og barnehager for å påse at ROS-analyser og 
beredskapsplaner er laget. 

 Tas opp som tema i forbindelse med oppvekst og kultursjefens årlige styringsdialog 
(tilsyn) med barnehage og skoler. 
 

34 Skoler og barnehager jobber aktivt med anti-mobbing, inkludering og annet 
forebyggende arbeid. 

 Skoler og barnehager har flere tiltak for å forebygge mobbing og utenforskap. 
 

35 Et tett samarbeid med politiet hvor det er lav terskel for å melde bekymring. 

 Kommunen har et tett samarbeid med politiet på flere nivåer. Høsten 2017 ble det 
utpekt egen politikontakt for Ås kommune.  
 

36 Kommunen varsler via sine hjemmesider om bålforbud eller perioder med stor 
skogbrannfare. 

 Kommunen legger ut brannvesenets anbefalinger på sine hjemmesider. 
 

37 Lav terskel for å innføre restriksjoner i forhold til bruk av ild. 

 Kommunen følger anbefalinger fra brannvesenet og legger raskt ut informasjon om 
restriksjoner på sine nettsider. 

 



Generelle tiltak eller tiltak som er felles for flere uønskede hendelser: 

38 Det bør gjennomføres flere øvelser på alle nivåer.  

 Ungdomsskoler har øvd scenario med skoleskyting.  
Rådmannens ledergruppe diskuterer dagsaktuelle uønskede hendelser i andre 
kommuner.  
Kommunen samarbeider tett med NMBU på beredskapsområdet, og det planlegges en 
felles øvelse for kommunens og NBMU sin ledelse i 2018. 
Ås kommune har deltatt på to store øvelser i regi av fylkesmannen i løpet av 2017. 

39 Kommunens kriseledelse har de analyserte uønskede hendelsene som 
øvingsscenarioer. 

 Rådmannens ledergruppe diskuterer dagsaktuelle scenarioer når uønskede hendelser 
skjer i andre kommuner. 
 

40 Ås kommune bør vurdere å ansette en egen beredskapskoordinator. 

 Vurderes i forbindelse med rådmannens gjennomgang av organisasjonen. Spilles også 
inn som forslag i forbindelse med økonomiplan og handlingsprogram 2018. 
 

41 Det bør vurderes hvorvidt dagens system for befolkningsvarsling er tilstrekkelig. 

 Dagens system vurderes som tilstrekkelig. Kommunen har avtale med UMS på vann og 
avløp. Dette systemet kan også brukes i andre sammenhenger. Skoler og barnehage 
har sms-tjenesten mobilskole.  
 

42 Ta initiativ til videre samarbeid og øvelser med NMBU. 

 Ås kommune og NMBU samarbeider tett på beredskapsområdet. Det er gjennomført 
flere samarbeidsmøter i 2017, og det er avtalt nye møter og øvelse i 2018.  
 

43 Kommunen bør vurdere ytterligere bruk av kartverktøy og geografiske 
informasjonssystemer (GIS) i beredskapssammenheng. Slike verktøy kan gi et bedre 
grunnlag for å se sammenheng mellom ulike risikofaktorer, samt at de vil være nyttige i 
en krisesituasjon. En kartfesting av risikoområder kan videre fungere forebyggende ved 
at informasjonen kan implementeres i kommuneplanens arealdel. 

 Ikke påbegynt. Ikke prioritert oppgave. 
 

44 Både overordnet kommunal beredskapsplan og de lokale beredskapsplanene må 
inneholde en god plan for evakuering. 

 Ny overordnet beredskapsplan for Ås kommune ble ferdigstilt høsten 2016. Planen 
inneholder en plan for evakuerte og pårørendesenter (EPS). Det er også laget tiltakskort 
for EPS. Rådmannen har bedt enhetsledere om å starte arbeidet med lokale planer. 
 

 

 

 


