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IVAR IKS skal sikre regionen markedets 
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IVARs vann- og

avløpsanlegg
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Offentlig selskap (IKS) 

med ca. 250 ansatte

Eiet av 13

Kommuner på NordJæren

Leverer tjenester innen: 

Vannbehandling 

Avløpsrensing 

Gjenvinning

Har utvidet driftsansvar 

innen VA(R) i kommunene: 

Time

Strand

Hjelmeland

Kvitsøy

Rennesøy

Finnøy

Krokaheia VBA

Jørpeland RA

Tau RA

STRAND



IVARs oppgaver overfor  eierkommunene

• Levere friskt drikkevann

• Motta og behandle avløpsvann 

• Motta og behandle avfall
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Vannforsyning i regionen

• Langevatn vba ble satt i 

drift i 1999.

• Anlegget ligger i Gjesdal 

kommune og forsyner ca. 

320 000 personer.

• IVAR har ansvar for 

vannkildene, vann-

behandling og transport av 

drikkevannet  fram til den 

enkelte kommune.
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AVLØP – SNJ

Anlegget ble satt i drift i 1992. 
Anlegget ligger i Randaberg kommune og 
tar i mot avløpsvann fra 5 IVAR kommuner. 
Anlegget har kapasitet til å ta i mot 
avløpsvann og slam fra 240 000 personer. 
Det rensede avløpsvannet slippes ut i 
Håsteinfjorden på 80 meter dybde. 
Avløpsslammet blir til pellets og det 
produseres biogass.



RENOVASJON - Forus gjenvinningsstasjon

Anlegget ble satt i drift i 2004. 
Det ligger i Sandnes kommune og er den 
største gjenvinningsstasjonen i regionen. 
Ca. 120 000 biler var innom anlegget i
fjor.



Hva er beredskap?

• Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være 

forberedt på en situasjon. 

• Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, 

dvs. å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser.
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Beredskapsarbeid som en kontinuerlig prosess i IVAR
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Trusselbilde i IVAR:

• Teknisk svikt 
(strømbrudd, kritiske ledningsbrudd, svikt i 
anlegg og utstyr, brann/eksplosjon etc.)

• Naturkatastrofer 
(ekstremvær, flom)

• Organisatoriske forhold
(uklare ansvarsforhold, manglende 
kompetanse etc.)

• Det utenkelige kan også skje: Villede 
handlinger (forgiftning av drikkevann, terror 
etc.)
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• ROS-analysen brukes for å:

– Avdekke farer for:

• Mennesker, ytre miljø, økonomi, omdømme, leveringssikkerhet m.m

– Vurdere hvor alvorlige disse er (sannsynlighet og konsekvens)

– Systematisere risiko i en risikomatrise

– Foreslå tiltak for å redusere risiko

• Gir grunnlag for riktig dimensjonering av beredskap (mannskap, utstyr, 

organisering osv.)

• Gir grunnlag for å utarbeide beredskapsplan

• Revideres hvert 5. år. Eventuelt hyppigere dersom det er vesentlige 

endringer.
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Et viktig redskap - ROS-analysen
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Organisering av arbeidet

• Nedsetter en prosjektgruppe som består av IVAR ansatte. Viktig at 

gruppen er tverrfaglig og representerer flere organisatoriske nivåer. 

• Deltakere:

– Driftsoperatører

– Verneombud

– VA sjef /seksjonsleder/innsatsleder ved en krise
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Sveitserostmodellen



Uønskede hendelser - Vann 
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Ledningsbrudd og 

forsyningssvikt

Skadepotensialet 

er stort 



- Veldig stort:
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Forurensing av vannkilden eller ledningsnettet

• Fekal forurensing (bakteriologisk forurensing)

• Kjemisk forurensing (bensin, diesel, gift)

• Radioaktivt nedfall
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Hvordan oppfyller IVAR forpliktelsene til 

eierkommunene?
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• Ordinær vannforsyning

• Reservevannforsyning

– Skal kunne settes i verk svært raskt 

– Samme krav til vannkvalitet som ordinær 

forsyning.

• Nødvannforsyning

– Settes i verk når ordinær vannforsyning og 

reserveforsyning ikke er tilstrekkelig. 

Eksempelvis forurensing, trussel om 

forgiftning, radioaktivt nedfall, omfattende 

brudd på kritiske ledninger.

Beredskapsnivåer i vannforsyningen: 



IVAR forplikter seg til å levere vann til 

befolkningen i regionen, ca. 320 000 innbyggere.

• IVAR har ansvar for å tilby nødvann.

• Omfattende svikt i vannforsyningen 

for hele regionen anses som lite 

sannsynlig. 

– Uavhengige vannkilder og 

vannbehandlingssystem som i 

en viss grad kan erstatte 

hverandre. 

– En  hendelse som vil kunne 

ramme hele regionen er 

radioaktivt nedfall. 

• Teknisk svikt vil mer sannsynlig 

ramme enkeltanlegg, spesielle 

ledninger (begrenset område).
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Nødvannforsyning

• 30 l. pr. person pr. døgn 

(drikkevann, vann til matlaging 

og personlig hygiene).

• 5 l. pr. person pr. døgn 

(drikkevann). 
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Nødvannforsyning til et delområde

• Dimensjoneres for forsyningssvikt til en bydel eller kommune 

tilsvarende ca. 10.000 – 12.000 personer.

• Ved totalutfall av vannforsyningen til et delområde skal man 

tilfredsstille et visst behov for vann til personlig hygiene, 

matlaging osv. Behov: 30 l/p.d

• Kan hente drikkevann fra nærmeste operative ledningsnett.

• IVAR er ansvarlig for at det til enhver tid finnes tilstrekkelig 

tankvolum og transportkapasitet til å forsyne et 

delområde/kommune.

• Kommunen anviser hvor vanntankene skal plasseres.

• Kommunen foretar et overslag på forventet antall personer som 

vil benytte tanken(e). 
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Vannbehov ved omfattende utfall av vannforsyning

• Utfall av hele regionen eller delområde > 10.000 innbyggere 

• Vannbehov: 5 l/p.d (kun drikkevann)

• Sannsynlighet er lav. Nødvannforsyning dimensjoneres ikke utfra 

dette scenariet. Det kan aksepteres en viss grad av 

improvisasjon i slike situasjoner.

• Vann må hentes fra nærmeste operative ledningsnett eller fra 

grunnvannsbrønner 

– IVAR har ansvar for å påse at grunnvannsbrønnene har 

tilstrekkelig kapasitet. 

• Transport

– IVAR har ansvaret for logistikken knyttet til levering av 

nødvann til forhåndsdefinerte områder.

• Hvem har ansvaret for at det er nok vanntanker?

– Kommunene?
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Pågående prosjekter for å styrke leveringssikkerheten

• Tilkobling til 

Birkelandsvatnet.

• Alternativ til 

reserveforsyning i 

Hjelmeland- og 

Strand kommuner.

• Tredje hovedledning 

under prosjektering.
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Eksempel på tiltak etter ROS-analyse

• Gjennomførte ROS-analyser i IVAR har avdekket svakheter og ført til 

iverksettelse av ulike tiltak:

– Oltedal vannbehandlingsanlegg (VBA): Hendelsen innsug av 

forurensing fra grøft gjorde det nødvendig å montere UV anlegg for å 

oppnå en tryggere bakteriologisk leveranse av drikkevann til Oltedal 

og som beredskapsvann i en krisesituasjon. 

– Austbøstemmen: Fare for alvorlig personskade ved 

deformasjonsmåling av dammen gjorde det nødvendig å bruke 

fallsikringsutstyr, og alltid være to sammen på oppdraget.  

– Vik renseanlegg: Lang driftsstans dersom en blåsemaskin ryker, gjør 

at renseresultatet blir negativt påvirket. Ny blåsemaskin er innkjøpt i 

reserve. 

– Kvitsøy gjenvinningsstasjon: Fraksjoner var ikke merket, ramper og 

støttemur var mangelfulle. Dette er nå utbedret.
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Beredskapsplan

24



Hva er en beredskapsplan?

• Et dokument hvor det skal fremgå hvem som gjør 

hva, når og hvordan i en ulykkes-/krisesituasjon.

• Kortfattet men likevel inneholde de viktige tingene

• Forståelig for alle involverte

• Designet for at den skal brukes ved akutte 

hendelser

• Inneholder handlingsplaner/tiltakskort over 

handlinger som skal utføres i konkrete situasjoner.
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Beredskapsplanens oppbygging

• Operativ del

– Varslingsliste

– Handlingsplaner for hendelser som er avdekket i ROS-analysen, 

hva skal gjøres og av hvem?

• Administrativ del

– Oppbygging av beredskapsorganisasjonen, roller og ansvar.

– Opplæring  og øvelser
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• Planverket til IVAR bygger på de samme prinsipper:

- ANSVAR: Den som til daglig har ansvar for en oppgave skal også ivareta 

den i en krise.

- NÆRHET: Krisen skal håndteres på det laveste effektive nivå.

- LIKHET: Kriseorganisasjonen skal være mest mulig lik den 

organisasjonen man har til daglig.

• Etter 22. juli ulykken introduserte regjeringen et nytt fjerde prinsipp: 

- SAMVIRKE: Skal tydeliggjøre det samlede ansvaret for 

samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorgrenser. 

Nasjonale prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet

28



29



30

Samhandling mellom IVAR og IVAR kommune

IVAR har påtatt seg et driftsansvar innen VA i noen kommuner. I disse kommunene 

eies vann- og avløpsledninger av kommunen, men driftes av IVAR. 



Øvelser
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Øvelser

• Øver beredskapsplanen i henhold til: 

– Varsling

– Rolleforståelse (hvem gjør hva?)

– Samhandling (internt og eksternt mellom Mattilsyn, kommune etc)

– Handlingsplanene
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Felles forståelse av situasjonen og gjøremål 

• I en beredskapssituasjon er det særlig viktig å redusere 

mulighetene for misforståelser og feilkommunikasjon. En må 

tilstrebe å skape felles mentale modeller 

–Hva som har skjedd og hva som er ”problemet” 

–Hvordan situasjonen kommer til å utvikle seg 

–Hvilke oppgaver/handlinger må gjennomføres 

Lunde, 2014



Øvelser er viktig for å opprettholde en god beredskap
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• Interne øvelser (taktisk, operativt og strategisk nivå)

• Samarbeidsøvelser (taktisk, operativt og strategisk nivå)

– Fylkesmannen

– Mattilsynet

– Den øvede kommunens kriseledelse

– Brannvesenet 

– Ikke øvd med politi og helse de siste 3 årene



Evaluering - veldig viktig!
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• Første evaluering

• Skriftlig evaluering fra 

deltakerne

• Utarbeidelse av rapport

• Tiltak blir registrert i vårt 

kvalitetssystem 

Beredskapsarbeid som en kontinuerlig prosess



Eksempler på tiltak etter øvelse

• Forus gjenvinningsstasjon: 

– En tenkt brannsituasjon gjorde det nødvendig å evakuere 

besøkende, men evakueringsplan manglet. Denne er nå utarbeidet.

• RYMI:

– Fare for personskade i forbindelse med innånding av farlige gasser 

(brann i container) medførte innkjøp av vernemaske med gassfilter 

som oppbevares i gravemaskin. 

• Vassdragsanlegg (Dammer):

– Utarbeide prosedyre/handlingsplan for plassering av og innhold i 

brakke/telt ved dammen (hvor skal «leiren» etableres, vaktplan, 

rapportering, strøm/lys, beredskapscontainer etc.)

– Oppnå bedre dekning med mobil (Nødnett er anskaffet).

• Generelt, revidering av beredskapsplan

– Varslingsrutiner

– Oppgavebeskrivelse 
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Beredskapsarbeid som en kontinuerlig prosess 
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