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Forord
Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag
består hverdagen vår i stor grad av systembaserte regulerte prosesser og mange viktige
samfunnsinstitusjoner bærer preg av å være avhenge av hverandre. Samfunnsprosessene
er komplekse både kortere på lengre perspektiv.
Som individer og beslutningstakere må vi ta beslutninger under usikkerhet ut fra hva vi kan
erkjenne, med bakgrunn av våre erfaringer og den beredskap vi planlegger med. (jfr. Ortwin
Renn, 2010)
Sandnes kommune har utarbeidet en Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse høst 2013.
Denne analysen skal være med å belyse hvilke risikomomenter og hendelsesforløp som
vurderes å kunne skje i Sandnes kommune. For å kunne handle rasjonelt i en krise, er
strategi, dedikerte oppgaver, samband og god kommunikasjonsflyt en forutsetning. Denne
beredskapsplanen vil punktvis og systematisk vise hvordan denne organiseringen forgår i
Sandnes kommune.
Den kommunale beredskapsplikten har hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven (LOV-2010-06-2545) § 14 og § 15, og er nærmere beskrevet i Forskrift for kommunal beredskapsplikt (FOR2011-08-22-894.)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=sivilbeskyttelses+loven)
Sammen danner dette grunnlaget for kravet Stortinget har gitt til kommunene og hva vi kan
forvente en kommune skal bidra med i kriser.

__________________________________________________________________

§1 Formål
Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet på tvers av
sektorer i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse,
miljø og materielle verdier.
(FOR- 2011- 22- 894)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894?q=kommunal+beredskapsplikt
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Ordforklaringer

Beredskap

- Beredskaps er definert som planlegging og forberede tiltak
for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede
hendelser på best mulig måte.

EPS - senter

- Evakuert- og pårørende senter

Kriseledelsen

- Stab som etableres i kriser

Kommunalt beredskapsråd

- Råd som utveksler erfaring, kunnskap og samarbeid i
forhold til beredskap. Beredskapsrådet består av:
Ordfører (leder), rådmann, beredskapssjef, nødetater og
frivillige hjelpeorganisasjoner.

Kriseledelsen

- Ansvarlig ledelse i kriser.

Støttefunksjoner

- Viktige funksjoner enhetsledere og enheter

RLG

- Rådmannens ledergruppe

Spesialist

- Faglig sterk kompetanse innen fagområdet

H24

- 24 timer i døgnet
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Organisering & roller

Kriseledelsen

Støttefunksjoner

• Ordfører,Rådmann,Kommunaldirektører,Kommunikasjonsrådgiver,Beredskapssjef

• Kommunelege, enhetsledere ,enheter og KF
• Eksterne bidragsytere og ressurser

Ordførerens rolle:
 Ordfører representerer alle innbyggerne i Sandnes kommune på vegne av bystyret.
 Ordfører skal være kommunens talsmann overfor media og lede pressekonferanser.
 Ordfører er leder i kommunalt beredskapsråd.

Rådmannens rolle:
 Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og ansvarlig for
håndteringen av kriser, samt iverksetting av tiltak for å begrense skader under kriser.
 Ansvarlig for at det etableres god og samordnet kommunikasjon til befolkningen. Har
det økonomiske ansvaret ved tiltak under kriser.
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KD direktørenes rolle:
 Den enkelte direktør er ansvarlig for eget fagområde.
 Direktørene er ansvarlig for sitt tjenesteområde i kriseledelsen.
 Utarbeider planer innen eget tjenesteområde for tiltak i kort- og lengre perspektiv.

Kommunikasjonsrådgivers rolle:
 Oppdatere til enhver tid kriseledelsen på nyhetsbilde.
 Utforme kommunikasjon for kriseledelsen overfor mediene
 Forberede og kalle inn til pressekonferanser
 Oppdatere kommunens nettsider og sosiale medier.

Beredskapssjefens rolle:
 Driver den operative aksjonen H24 etter delegerte fullmakter.
 Rådmannens rådgiver i beredskapssaker, kontaktpunkt mot nødetatene og eksterne
ressurser.
 Har fullmakt til å omdisponere ansatte i beredskapssammenheng. Ansvarlig for
rapportering til fylkesmannen vedrørende beredskap, kriser og iverksetting av
krisestaber.
 Ansvarlig for ajourhold av helhetlig ROS- analyse og overordnet beredskapsplan.
Evaluerer øvelser og krisehåndtering.

Støttefunksjoner:
 Kommuneoverlege og enhetsledere.
 Servicetorg, bymiljø, byggesak, arealplan, GEO -data, vann- og avløp og legevakt
 Sandnes eiendom KF, Sandnes havn KF, Sandnes parkering KF
 Eksterne bidragsytere og ressurser.
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Kriseledelsen: Ivaretas i RLG- møter og kommunalt beredskapsråd som arrangeres jevnlig.
Ved behov diskuteres beredskapssaker hvor samhandling er vesentlig. I kommunalt
beredskapsråd møter ordfører, rådmann og beredskapssjef.

Støttefunksjoner: Møtes jevnlig. Dette for å dele kunnskap, diskutere problemstillinger og
for å besøke eksterne beredskapsaktører. Er ansvarlig for ajourhold av egen beredskapsplan
samt og øve på senario i henhold til egne beredskapstiltak. Dette skal gjøres årlig.

Prinsipper
Alle kriser skal løses i forhold til:
-

Ansvar
Likhet
Nærhet
Samvirke

Ansvar:
Det er det fagområdet som hendelsen «tilhører» som har ansvar for å løse oppgavene under
en krise. Kriseledelsen har det overordnete ansvaret og leder krisehåndteringen.
Likhet:
Det enkelte tjenesteområdet med resultatenhetene skal gjenkjenne sine oppgaver under
krisen. Tjenesteområdet med resultatenhet å arbeide ut fra egne beredskapsplaner og følge
ordre gitt av kriseledelsen.
Nærhet:
En krise/ uønsket hendelse skal alltid løses på lavest mulig nivå. Det skal være en lav terskel
for å melde inn en hendelse på høyeste nivå i kommunen.
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Samvirke:
Kriseledelsen kan involvere tilgrensende kommuner dersom krisen har et omfang som krever
ekstra ressurser, eller en uønsket hendelse inntreffer på tvers av kommunegrensene. Da er
det viktig å koordinere tilgjengelige ressurser slik at de nyttes mot et felles mål for å løse
krisen som er oppstått. I samvirke med nødetatene er dette særlig viktig, da det i slike tilfeller
vil være de samme ressursene alle de berørte kommunene har behov for.
Fylkesmannen har rolle og myndighet som det koordinerende leddet når flere kommuner
rammes av samme krise.
Organiseringen av kommunen skal være mest mulig lik som ved ordinær drift. Ansatte bør i
størst mulig grad kjenne igjen sine arbeidsoppgaver selv om en uønsket hendelse inntreffer.
Ansatte kan få endrede oppgaver avhengig av hva som er behovet under krisen.

Fullmakter
Kriseledelsen gis fullmakt til å iverksette tiltak som er nødvendige for å løse en krise og sikre
ordinær drift av kommunens tjenester. Dette innebærer også bruk av økonomiske ressurser
på inntil 50 millioner kroner.
Ytterligere finansieringsbehov legges fram for formannskap og bystyret så raskt som mulig.

Godkjenning & revisjon
Den overordnede beredskapsplanen skal revideres minimum en gang pr. år og behandles
politisk ved nytt bystyre hvert fjerde år. Den endelige godkjenningen er det bystyret som
foretar. Sammen med overordnet beredskapsplan revideres helhetlig ROS- analyse min.
hvert fjerde år. Den helhetlige ROS - analysen skal vise hvilke trusler og faremomenter
Sandnes kommune må forholde seg til. Dette kan gi føringer for hvordan beredskapen skal
tilrettelegges, gi føringer for andre planer og styringsdokument samt legge til rette for
konkrete øvelsessenario.

Gradering & beredskapsnivå
Sandnes kommune innfører beredskapsnivå fordelt i tre graderinger. Dette er fargekode
grønn, gul og rød. Graderingene brukes både i fredstid og i krig. Graderingsnivåene indikerer
ikke spesifikt hva som iverksettes, men sier noe om hvilken alvorlighetsgrad kommune
organisasjonen befinner seg i. Det er ordfører eller rådmann som har myndighet til å heve
beredskapsnivået.
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Om ordfører/ rådmann ikke er tilstede har beredskapssjef myndighet til å heve
beredskapsnivået.

Grønn – Normal beredskap

Gul – Høynet beredskap

Rød – Høy beredskap

I forhold til hendelse som er inntruffet vurderer kriseledelsen om beredskapsnivået skal
heves. For å få forståelse av ulike forhold som er avgjørende for å opprettholde kommunens
tjenester listes følgende situasjoner opp:

Situasjon

Funksjoner og virksomheter
Hendelse som forventes å gjøre lokal skade i
Sandnes kommune. Systemet/ virksomheten
settes midlertidig ut av funksjon.
Ikke behov for alternative systemer.
Resultatenhetene håndterer hendelsen.

1. Lite sårbart

Hendelse som forventes å gjøre stor skade i
Sandnes kommune. Systemet, eks.
strømforsyning, settes ut av drift utover tre timer.
Dette kan føre til kriser dersom det ikke finnes
alternative systemer. Virksomhetene kan ikke
fungere tilnærmet normalt utover tre timer.
Hendelsen håndteres normalt av
resultatenhetene. Kommunaldirektøren(e)
involveres.

2. Noe sårbart

Hendelse som forventes å gjøre omfattende
skade i Sandnes kommune.
Systemet, eks. vannforsyning, settes langvarig ut
av drift. Behov for alternative løsninger.
Virksomhetene og kommunes servicetilbud kan
da fungere noe svekket.
Involverer/påvirker store deler av den
kommunale driften. Aksjonsledelsen involveres.

3. Sårbart

Hendelse som forventes å lamme infrastrukturen,
eks. strømforsyning og veinett, i store deler av
Sandnes kommune.
Hovedsystemer settes langvarig ut av drift.
Virksomhetene lammes og kommunens
servicetilbud er sterkt svekket.
Kommunens kriseledelse involveres.

4. Sterkt sårbart
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Varsling av Kriseledelsen
Ordfører eller rådmann har myndighet til å kalle inn kriseledelsen. Dette skjer i samråd med
beredskapssjef for vurdering av type hendelse og situasjon. Om ordfører eller rådmann ikke
er tilstede har beredskapssjefen har fullmakt til å innkalle kriseledelsen.

Varsling om hendelse fra publikum
eller resultat enhet i Sandnes
kommune.
Vurdering av ordfører eller
rådmann, i samråd med
beredskapssjef for setting av stab.
Vurdering av håndtering i resultat
enhet alt etter omfang, varsle
ansvarlig KD direktør rutinemessig
for videre håndtering.

Innkalling av Kriseledelsen

Håndtering av
hendelse i
tjenesteområde/re
sultatenhet etter
nærhetsprinsippet.

Innkalling Støttefunksjoner

Den enkelte resultat enhet
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Kontaktinformasjon & varslingsliste
Kontaktinformasjonen er en viktig del av beredskapsplanen og skal til enhver tid være
oppdatert. Revisjonsdato skal alltid føres på vedlegget. Vedlegg A1, A2, A3, A4

Loggføring
 Det føres logg i CIM- krisestyrings og dokumentasjonsverktøy, utføres av operativ
beredskap
 Innkalling pr. telefon-varsling, SMS- varsling og e-post til deltagere i kriseledelsen
skal foregå ved bruk av CIM.
 Det skal føres logg fra første stund av krisehåndteringen. Dette for å dokumentere
hvilke tiltak som er iverksatt og for dokumentasjon til Fylkesmannen og øvrige
myndigheter.
 Loggføringen avsluttes når alle aktørene er ferdige med krisehåndteringen.
 Loggføringen er svært viktig dokumentasjon for læring og evaluering i etterkant av
krisen.

Informasjon & kommunikasjon
Kommuner har et generelt ansvar for å informere befolkningen og samfunnet for øvrig
jfr. § 4 (FOR- 2011- 22- 894).
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894?q=kommunal+beredskapsplikt
 Det er ordføreren som kaller inn til pressekonferanse og leder denne.
 Det skal være en entydig og samordnet informasjon som går ut fra kriseledelsen i alle
kanaler.
 Service kontoret har en sentral rolle i informasjonsberedskapen, derfor er leder
servicekontoret en del av operativ beredskap. Informasjonen som skal til service
kontoret går direkte fra operativ beredskap.

Befolkningsvarsling
Kommuner har et generelt ansvar for å varsle befolkningen jfr. § 4 (FOR- 2011- 22- 894).
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894?q=kommunal+beredskapsplikt
Sammen med tiltak for å informere innbyggere i Sandnes kommune om krisehåndteringen
kan det bli aktuelt å varsle hele eller deler av befolkningen innenfor hele det geografiske
området til Sandnes kommune eller et avgrenset geografisk område. Informasjonskanaler
som sosiale medier, kommunens nettside sammen med Gemini- SMS varsling for vann- og
avløpsabonnement kan tas i bruk for å løse formålet.
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Alle abonnenter tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er registrert med mobilnummer.
Ved behov vil kriseledelsen i samråd med politiet også kontakte medier som NRK Rogaland,
TV2,Sandnes posten, Rogalands avis, Stavanger Aftenblad ect.
Sivilforsvaret eier og drifter tyfoner for befolkningsvarsling. Dette er hjemlet i
Sivilbeskyttelsesloven (LOV-2013-01-11-3) § 16

Sivilforsvarets varslingssignaler
Viktig melding - lytt på radio (lyd)

—–– —–– —––
—–– —–– —––
—–– —–– —––
Blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre
serier med ett minutts opphold mellom seriene.
Betyr: Søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis
gjennom ulike media, f. eks. radio, tv, kriseinfo.no, sosiale medier mv. Signalet vil kunne bli
brukt både i fred og krig.
Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid.

Flyalarm (lyd)

_____________
Blir gitt med tyfoner slik: Korte støt i cirka ett minutt.
Betyr: Fare for angrep – søk dekning.
Signalet vil kunne benyttes ved fare for flyangrep og vil bli øvet i en
krigsberedskapssituasjon.

Faren over (lyd)

____________________
Blir gitt med tyfoner slik: Et støt i omlag ett halvt minutt.
Betyr: Faren over.
Signalet vil kunne benyttes etter signalet fare for flyangrep og vil bli øvet i en
krigsberedskapssituasjon.
(www.sivilforsvaret.no)
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Evakuering
Det er politiet etter Politiloven § 7 (LOV-1995-08-04-53)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53?q=Politiloven - som har myndighet til å
iverksette evakuering av kommunens innbyggere. Kriseledelsen i Sandnes kommune er
behjelpelig med resurser for å håndtere dette. Informasjonskanaler som sosiale medier,
kommunens nettside sammen med Gemini- SMS varsling for vann- og avløpsabonnement
kan tas i bruk for å løse formålet. Dør til dør -aksjon ved hjelp av kommunens personell kan
også være aktuelt. Kommunen vil samråd med politiet også kunne kontakte medier for dette
formålet.

Evakuert og pårørende – (EPS) senter
Det er organisasjon ved stabsenhet personal som skal drifte EPS – senter i forhold til
registrering og kontroll av personell på senteret.
Om EPS- senter etableres på et hotell i Sandnes kommune, driftes praktiske oppgaver og
behov av hotellets ansatte. Ved etablering av EPS – senter i kommunalt bygg fordeles dette
ansvaret på tjenesteområdet teknisk og bygg drift, og matservice. Det kan være aktuelt å be
om forstrekning fra Rogaland sivilforsvarsdistrikt for dette formål.

Interne og eksterne idrettshaller med muligheter for EPS - senter
Lokalitet

Kontaktinfo

Åse Boas
Austrått hallen
Giske idrettshall

51 97 33 00
51 66 54 00
51 68 61 00

Lura idrettshall

51 67 76 13

Riska idrettshall

51 68 85 23

Sørbø idrettshall
Hana idrettshall

51 33 82 90
51 33 67 40

Figgjo Idrettshall

51 67 03 82

Lokalisering
Solbakken 2
Iglemyrveien 3
Jønningheiveien
47
Prinsens vei
14A
Nøtteskjellveien
9
Haugen 27
Hanamyrveien
19
Figgenveien 17
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Kapasitet
opphold
100 personer
800 personer
800 personer

Kapasitet
overnatting
300 personer
300 personer

800 personer

300 personer

685 personer

200 personer

800 personer
800 personer

300 personer
300 personer

800 personer

300 personer
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Eksterne muligheter for EPS - senter
Lokalitet

Kontaktinfo Lokalisering

Kapasitet
møterom
1.

Kapasitet
overnatting
70 enkelt rom

Hotell Sverre

51973000

Langgata

Quality Hotel
Residence

51605750

Julie Eges
gate 5.

2.

160 enkelt
rom

Kronene Gård

51608302

Smart Hotell

41536500

Thon Hotell

51962000

Lutsiveien
1.
70.
Luramyrveien 1.
12.
Roald
1.
Amundsens
gate 115.

33 enkelt rom
155 enkelt
rom
92 enkelt rom

Kapasitet
bespisning
150
personer
200
personer
180
personer
200
personer
400
personer

Ressurser
Sandnes kommune har store ressurser innen personell, maskiner, utstyr, bygg- anlegg.
Denne planen frigir alle ressurser for det formål å kunne brukes i krisesituasjoner. Den
enkelte ressurs er videre beskrevet i enhets beredskapsplaner.

Helse- og sosialfaglig beredskap
Organiseringen for den helsemessige- og sosialfaglige beredskapen følger samme
organiseringen som kriseledelsen og støttefunksjoner i overordnet beredskapsplan. På
detaljnivå vises det til tema- og enhetsberedskapsplaner i vedleggs oversikten s.14.

Psykososialt kriseteam
Det kommunale psykososiale kriseteamet er en ressurs som settes inn ved behov og kalles
inn via legevakten etter samråd med kommuneoverlegen. Innkalling skjer ved personskader
med dødelig utgang ved suicid eller ved alvorlig traumatiske hendelser. Dette kan være
lokale, regionale, nasjonale og globale hendelser. Kommunen har i utgangspunktet ansvaret
for å følge opp sine egne innbyggere. (Samtidig skal kommunen følge opp personer som
midlertidig oppholder seg i kommunen inntil de er tilbake til sitt hjemsted.) Det psykososiale
kriseteamet skal hjelpe berørte og pårørende gjennom krisen for å forebygge senskader.

13

Overordnet beredskapsplan Sandnes kommune

Revidert 22.12.2014

Tjenesteområder & beredskapsplaner
Oversikt over beredskapsplaner for den enkelte tjenesteområdet.

Tjenesteområde

Beredskapsplan

Sist revidert

Vedlegg

Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling

Kultur og fritid
Kulturskolen

10.06.2014
10.11.2014

B1
B2

Levekår

Legevakt Sandnes og
Gjesdal
NAV Sandnes

25.03.2014

C1

14.07.2014

C2

Pandemi/ svineinfluensa
AKS
Servicekontoret og
Boligtjenesten
Fysio- og ergoterapi
Kvål aktivitetssenter
Vågsgjerd
aktivitetssenter
Mestringsenheten
Omsorg Nord, Sør, Øst,
Vest og Sentrum

20.08.2009
17.10.2013
31.01.2014

C3
C4
C5

15.08.2014
22.11.2012
02.12.2013

C6
C7
C8

30.11.2013
01.04.2014

C9
C10

Oppvekst barn og
unge

Generell for
tjenesteområdet

14.01.2013

D1

Oppvekst skole

Veileder for Sandnes
skolen
Høle barn – og
ungdomsskole

30.06.2014

E1

30.06.2014

E2

Organisasjon
Organisasjon

IT
Streik

01.06.2014
01.05.2014

F1
F2

Teknisk
Teknisk
Teknisk

Bygg drift
Bymiljø
Vann

27.11.2011
29.10.2014
21.05.2014

G1
G2
G3

Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår
Levekår

Oppvekst skole
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Kommunale Foretak
KF

Beredskapsplan

Sandnes
Eiendomsselskap
Sandnes Havn
Sandnes kunst- og
kulturhus
Sandnes Parkering
Sandnes
Tomteselskap

Sist revidert

Vedlegg
H1

Sikringsplan

07.10.2014

H2
H3
H4
H5

Rom & tiltakskort

Formannskapssal og konferanserom i rådhuset
Er dedikert til kriseledelsen, rommene egner seg godt til formålet. Tiltakskort levers ut fra
beredskapslager, hvor det til enhver tid skal være 2. stk. fullstendige intakte og oppdaterte
ringpermer med eksemplar av overordnet beredskapsplan og samtlige vedlegg. HelhetligROS, overordnet beredskapsplan og kontaktlister med tiltakskort ligger også i
krisestøtteverktøyet CIM. Dette er beredskapssjefens ansvar å følge dette opp.

Bystyresal i rådhuset
Er dedikert for presserom og pressekonferanser. Her møter pressen til avtalt tid. Ordfører
leder pressekonferansen og utaler seg til media vedrørende krisen.

Møterom 1A i rådhuset
Er dedikert for videokonferanse ved behov og har slike fasiliteter, Møterommet kan også
benyttes som informasjonsrom.
Matservice blir beordret til å ta seg av matservering for Kriseledelsen når kriser går utover 3
timer. Telefon: Sandnes matservice 99376881
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Øvelser
Kriseledelsen skal øve stabsøvelse minimum 1. gang pr. år.
Kommune administrasjonen legger opp til å arrangere fullskalaøvelse 1. gang. pr. år.

Eksterne ressurser
Når kriseledelsen er satt, kan det være aktuelt å innkalle eksterne resurser for å bistå i
krisen. Det kan være mange ulike typer hendelser med behov for ulik kompetanse.
Det er politiet og de andre nødetatene som tar seg av alle hendelser som innebærer
personskade og dødsfall. Ved slike hendelser vil det ofte være behov for kommunale
ressurser og kommunalt ansvar for en krisehåndtering. Dette skal skje etter
samordningsprinsippet som det norske beredskapsarbeidet er tuftet på.

Liv & Helse
– forventninger og bistand fra eksterne aktører

Rogaland politidistrikt
Bidrag: Ordens myndighet, iverksette evakuering og bistå kriseledelsen med strategiske råd.
Rogaland brann og redning IKS
Bidrag: Overordnet myndighet brann, sikring av skadested. Tilgang til lensepumper ved flom
og springflo samt marin kapasitet. Bistå kriseledelsen med strategiske råd.
AMK – sentral
Bidrag: Frakte skadde/syke innbyggere til legevakt/sykehus for medisinsk behandling.
SuS
Bidrag: Ta i mot skadde/ syke innbyggere for medisinsk behandling.
Sandnes legevakt
Bidrag: Ta i mot skadde/ syke innbyggere for medisinsk behandling.
Fylkesmannen i Rogaland
Bidrag: Samordning av ressurser og informasjon, bistå med strategiske og operative råd til
kriseledelsen.
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Rogaland Fylkeskommune
Bidrag: Samordning av kollektiv transport, ressurser og rådgivning.
Rogaland sivilforsvarsdistrikt
Bidrag: mobilt EPS-senter, håndtering skog/ by- brann, Pumpekapasitet ved flom og
springflo, førstehjelp og sikring av skadested. Marin kapasitet, ettersøk og nød proviant,
feltsenger ect.
HV – 08
Bidrag: Bistand etter anmodning fra politiet, delta ved håndtering av skogbrann,
naturkatastrofer og søk etter savnede personer.
IVAR
Bidrag: Bistå med rent nød vann fra vannvogner og håndtering av avløpsvann.
LYSE
Bidrag: Bistå med nødstrøm, fordeling av strøm til prioriterte samfunnskritiske bygg – og
anlegg
NVE
Bidrag: Øverste myndighet for forvaltning av vannressurser, flomhåndtering, rådgivning på
strategisk og operativt nivå til kriseledelsen.
Statens vegvesen
Bidrag: Veimyndighet, bistå med håndtering av transport/ logistikk utfordringer på
hovedveinettet. Rådgivning strategisk og operativt til kriseledelsen.
Sandnes Røde kors
Bidrag: Førstehjelp på skadestedet og ettersøk av savnede personer.
Norsk folkehjelp
Bidrag: Førstehjelp på skadestedet og ettersøk av savnede personer.
Roverens speidergruppe
Bidrag: Ettersøk av savnede personer.
Den norske kirke
Bidrag: Bistå med krisehjelp i sorgprosesser for pårørende og berørte ved dødsfall.
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Mattilsynet
Bidrag: Myndighet for dyrehelse, matkvalitet, drikkevann og foredling, bistå med strategiske
råd til kriseledelsen.
Kystverket
Bidrag: Myndighet for sivil kystinfrastruktur, oljevernberedskap, bistå med strategiske råd til
Kriseledelsen.
Statens strålevern
Bidrag: Myndighet knyttet til atomberedskap og håndtering, kontroll av radioaktive kilder og
nedfall. Bidra med strategiske og operative råd til kriseledelsen.
Jernbaneverket
Bidrag: Myndighet og forvalter av jernbanenettet, aktuell kontakt ved jernbanehendelser.
Avinor
Bidrag: Lufthavneier, forvalter og flysikringsaktør, aktuell kontakt ved luftfartshendelser.
Kan bistå ved skog/ by-brann, har brannbiler og slukkeutstyr i Plass- brann og
redningstjenesten.
Virksomhet
Rogaland politidistrikt
Rogaland brann og redning
IKS
AMK – sentral
SuS
Sandnes legevakt
Fylkesmannen i Rogaland
Rogaland Fylkeskommune
Rogaland sivilforsvarsdistrikt
HV – 08
IVAR
LYSE
NVE
Statens vegvesen
Sandnes Røde kors
Norsk folkehjelp
Roverens speidergruppe
Den norske kirke
Mattilsynet
Kystverket
Statens strålevern
Jernbaneverket
Avinor

Ordinær
02800
51 50 22 00

Vakttelefon
112
110

05151
05151
51 97 10 97
51 56 87 00
51 51 66 00
51 68 20 00
51 34 39 07
51 90 85 00
51 90 80 00
22 95 93 60
02030
51 66 61 11
22 03 77 00
95 03 110
51 97 47 70
22 40 00 00
07847
67 16 25 00
05280
67 03 10 00

113
05151
51 97 10 97
47 46 13 33
990 94 576
05973
909 92 231
175
51 59 39 00
33 03 48 00
67 16 26 00
05280
997 12 412
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Medier
Bidrag: Informasjon om krisehåndteringen til befolkningen, kan også bistå med varsling og
oppfordring til tiltak i kriser.

Medier

Kontaktinfo

NRK
TV 2
Jærradioen
VG
Dagbladet
NTB
Stavanger Aftenblad
Sandnes posten
Rogalands avis
Gjesdalbuen

03030@nrk.no
02255@tv2.no
post@jaerradioen.no
2200@vg.no
2400@db.no
vaktsjef@ntb.no
tips@aftenbladet.no
redaksjonen@sandnesposten.no.
bjs@rogalandsavis.no
tips@gbnett.no

Vakttelefon
03030
02255
51 97 92 00
2200
2400 0000
22 03 45 45
05150
41 60 70 00
51 82 22 10
51 61 28 51

Materielle verdier & ytre miljø
Bidrag: Entreprenørvirksomhet, ressurser knyttet til alle typer anleggsmaskiner ved behov for
masseforflytting o.l., spesialutstyr, byggeaktivitet, pumpekapasitet og dykkekapasitet for
undervannsarbeid.

Virksomhet
Stangeland maskin
Risa
Rygg maskin
Byggmester sagen
Sola betong
SJT Miljø
Septik24.no
EB Marine AS
AS Amundsen Diving

Ordinær

Vakttelefon

51 44 40 00
51 79 13 00
51 73 33 10
51 82 33 00
51 64 49 30
51 79 17 80
57 87 46 66
51 95 86 86
53 42 82 90
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Nødstrøm
Teknisk avdeling har sin drifts base på Vatne utenfor sentrum. Sandnes kommune har noen
strømaggregater for de viktigste kommunale tjenestene. Noen kommunale bygg er også
utstyrt med eget nødstrømsaggregat. Om det blir et større behov må forespørsel gå til Lyse,
Rogaland sivilforsvarsdistrikt og vurdering av leie hos private aktører.

Virksomhet
LYSE
Aggreko Norway AS

Ordinær

Vakttelefon

51 90 80 00
810 00 333

05973
810 00 333

Nødkommunikasjon
Sandnes kommune er tilknyttet nødnett gjennom direktoratet for nødkommunikasjon (dNk)
Dette gjelder legevakten og kriseledelsen. Øvrige tjenesteområder og enheter knyttes til
nødnett ved behov.
Kommunen er også utstyrt med satellitt telefoni.
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