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Ansvar for løpende 
trusselvurderinger på 
vårt fagområde

Rapport om endringer i trusselbilde 
oktober 2018
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Seks dimensjonerende scenarier som danner grunnlag for 
atomberedskapen

• Fastsatt av regjeringen mai 2010

Scenario 1:
Stort luftbårent utslipp fra et 
annet land

Scenario 2:
Luftbårent utslipp fra anlegg i 
Norge

Scenario 1:
Lokal hendelse fra mobil kilde

Scenario 4:
Lokal hendelse som utvikler seg 
over tid

Scenario 5:
Marint utslipp, og/eller frykt for 
forurensning

Scenario 6:
Alvorlige hendelse i utlandet uten 
direkte konsekvenser for Norge



Illustrasjon: Tove Holmøy/Tegneglede
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Økt russisk og alliert aktivitet i nord
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Anløp av allierte reaktordrevne fartøy til Norge
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Russiske reaktordrevne marinefartøy i norske 
nærområder
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Russiske reaktordrevne isbrytere i norske 
nærområder
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Majak

Murmansk

Sellafield

La Hague

Transport av brukt reaktorbrensel og annet 
radioaktivt avfall langs kysten av Norge 
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Flytende kjernekraftverk
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Uttransportering av radioaktivt avfall fra Andrejeva
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Sivil kjernekraft og reprosesseringsanlegg
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Nedleggelse av de norske reaktorene
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Kjernevåpen



23.09.2021



FylkesROS og 
atomhendelser

Erlann Mortensen

Seniorrådgiver 

Kommunal- og beredskapsavdelingen
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Våre hovedoppgaver på beredskap

• Følge opp kommunenes arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap

• Samordne arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap i 

fylket
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Kommunen som beredskapsaktør

• «Alle hendelser skjer i en kommune»

• Kommunen har et generelt ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet

• Kommunen må opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i en krise

• Informasjon/varsling av befolkningen, media, helse, eldresenter, brann, skole, teknisk 

etat, vannforsyning, avløp, avfallshåndtering, opprydding forurensing, evakuering, 

transport, forsyning, psykososialt kriseteam osv. 

• Krav til kommunen

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

• Overordnet beredskapsplan

• Øvelse

• Oppfølgingsplan
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Fylkesberedskapsrådet (FBR)

• Nordland Politidistrikt, HRS, Helse Nord, Salten 

Brann,

• Sivilforsvaret, HV 14, HV 16, FOH, Røde Kors, 

Redningsselskapet og Sanitetsforeningen

• Kraftforsyningens Distriktssjef, Telenor, Statens 

vegvesen, Nordland fylkeskommune, Bane NOR, 

Avinor, Kystverket, Bodø Havnevesen

• Bodø kommune, NVE, Mattilsynet, NRK, 

Fiskeridirektoratet, NAV, NHO Nordland, Sør-

Hålogaland bispedømme, Bufetat, Tolletaten og 

fagavdelinger hos Statsforvalteren (helse, miljø 

og landbruk /reindrift)

Møte fylkesberedskapsrådet, Trident Juncture 2018
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Hva brukes fylkesberedskapsrådet i Nordland til?

• 2020 -2021 – Covid-19

• Våren 2020 - Vårflom

• 16. apr 2020 – Ras og oppdemning Junkerdalselva

• 27. des 2019 – Store nedbørsmengder og isgang

• 28. mai 2019 – Årlig møte, gjennomgang hendelser, gjennomgang Fylkes-ROS

• 15. feb. 2019 – Møte ifm oransje varsel sterk vind og EKOM utfall Beiarn.

• 28. jan og 29. jan 2019 – Møter ifm skredsituasjonen i Lofoten

• 16. nov 2018 – Øvelse Trident Juncture 2018

Enkeltmedlemmer er rådgivere i andre situasjoner. For eksempel representant Telenor under EKOM-utfall eller 

NVE ved flom/skredvarsler.
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Organisering ved atomhendelser

Kriseutvalget skal fra nasjonalt nivå 

iverksette tiltak.

Statsforvalteren er Kriseutvalgets regionale 

ledd, og skal sørge for koordinering av 

informasjon og krisehåndtering, og bidra til 

iverksettelse av samordnede tiltak regionalt 

og lokalt.

Statsforvalteren skal også etablere et 

regionalt atomberedskapsutvalg (ABU). I 

Nordland er dette Fylkesberedskapsrådet. 
DSA
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Risiko og sårbarhetsanalyse for Nordland 

(Fylkes-ROS)

• Grunnlagsdokument for Statsforvalterens 

arbeid

• Revideres hvert 4. år

• Oppfølgingsplan – oppdateres årlig

Tilgjengelig på:

• https://www.statsforvalteren.no/nn/Nordl

and/Samfunnstryggleik-og-

beredskap/fylkesros/

https://www.statsforvalteren.no/nn/Nordland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/fylkesros/
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«Atomulykke utenfor Helgelandskysten»

• Hendelsesforløp:

• Brann i utenlandsk reaktordrevet fartøy

• Brannen medfører utslipp av store mengder radioaktive 

forurensning til luften, som raskt føres mot land. 

• Regnbyger med radioaktiv forurensing over regionen

• Båten synker, radioaktiv forurensing med havstrømmene.

• Scenariet rammer 5 kommuner, samt Sverige.

Faksimile: FylkesROS
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Sammenlignbare hendelser

• Fukushima-ulykken i 2011

• Kursk-ulykken i 2000

• Den sovjetrussiske atomubåten «Komsomolets» brann i Norskehavet i 1989. 

• Tsjernobyl-ulykken i 1986.
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Sårbarhetsvurdering
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Risikovurdering
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Øvelse Nordland 2017

• Brann i reaktordrevet fartøy, med utgangspunkt i atomscenarioet i FylkesROS

• 33 av 44 kommuner deltok

• Spilløvelse, der Fylkesmannen var spillstab, med kontakt med Statens strålevern

• Kommunenes evaluering viste at øvelsen var tilfredsstillende for å øve egen 

kriseledelse og beredskapsplan, og avdekket behov for å revidere  

beredskapsplanverket

• Å gi god oppfølging og informasjon til innbyggerne kan bli utfordrende ved store 

uønskede hendelser

• Tilsvarende var det utfordrende for Fylkesmannen å følge opp henvendelsene fra 

ale kommunene
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Oppfølgning

• Distribusjon av jodtabletter

• Egenberedskap

• Øvelse Nordland 2017

• Planlagt å vurdere kommunenes beredskapsplanverk mot atomhendelser

• Vi jobber nå med en gjennomgang av egen atomberedskapsplan

• Øvelsene Arctic Reihn og Barents Rescue
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• Spørsmål? 

Erlann Mortensen
Seniorrådgiver beredskapsseksjonen

fmnoemo@statsforvalteren.no

Tlf: 755 31 609

mailto:fmnoemo@statsforvalteren.no


Astrid Liland

Beredskapsdirektør

Norges
atomberedskap
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• Kongen organiserer en atomberedskap

• Kongen kan, uten hinder av myndighetstildeling i andre lover, pålegge 
tiltak i akuttfasen

• «Kongen kan videre, uten hinder av myndighetstildeling i annen 
lovgivning, delegere sin myndighet …til et særskilt statlig organ for 
atomberedskap» 

→ Kriseutvalget for atomberedskap opprettet

• Etater med oppgaver i atomberedskapen plikter å følge samordnet 
planverk

Hjemlet i strålevernloven §16
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Kriseutvalget for 
atomberedskap (KU)

Mandat: 

• Stille ekspertise til rådighet for håndtere 
atomhendelser som rammer Norge eller norske 
interesser

• Sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å 
beskytte liv, helse, miljø og andre viktige 
samfunnsinteresser

• Sørge for koordinert innsats og informasjon

• Ansvar i akuttfase, senfase og løpende 
beredskapsarbeid – i fred/sikkerhetspolitisk 
krise/krig (Tidligere kgl.res. 

1993, 1998, 2006)

Kongelig resolusjon
23. august 2013
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Atomberedskapsorganisasjonen
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I akuttfasen

→ Leder av Kriseutvalget (KU) varsler straks HOD, andre berørte departementer og 
Statsministerens kontor

→ KU har fullmakt til å beslutte og pålegge iverksettelse av fastsatte tiltak

→ Leder av KU kan beslutte iverksettelse av tiltak på vegne av KU, dersom dette er 
tidskritisk, før KU samles

→ KU skal, dersom tiden tillater det, informere og drøfte pålegg om tiltak med ansvarlig 
departement før iverksettelse

→ Tiltak som berører militære forhold og operasjoner, skal alltid klareres med 
Forsvarsdepartementet
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KU kan beslutte og pålegge:

→ Sikring av områder som er eller kan bli 
sterkt forurenset

→ Akutt evakuering av lokalsamfunn

→ Tiltak i næringsmiddelproduksjon

→ Rensing av forurensede personer
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KU kan gi råd om:

→ (Selv)rensing av forurensede personer

→ Opphold innendørs opptil 2 døgn

→ Bruk av jodtabletter

→ Kostholdsråd for egenprodusert/sanket mat

→ Andre konsekvensreduserende tiltak
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Kriseutvalget har et kommunikasjonsansvar

dsa.no/publikasjoner
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Atomberedskapsorganisasjonen



Fylkesmannen – Kriseutvalgets regionale ledd

Ved en hendelse 

1. KU formidler sine beslutninger om tiltak som oppdrag til 
Fylkesmannen. 

2. Fylkesmannen sørger for:

→ koordinering og bidrag til iverksettelse av samordnede tiltak 
regionalt og lokalt. 

→ nødvendige tilpasninger og prioriteringer ut i fra regionale forhold.

→ rapportering tilbake til KU om gjennomføring.

→ formidling av relevant informasjon fra regionen til KU
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Spørsmål?

astrid.liland@dsa.no
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Ved 

fungerende seksjonssjef 

Monica Dobbertin

Kommunal 
beredskap
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KU kan beslutte og pålegge:

• Sikring av områder som er eller 
kan bli sterkt forurenset

• Akutt evakuering av 
lokalsamfunn

• Tiltak i 
næringsmiddelproduksjon

• Rensing av forurensede 
personer
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KU kan gi råd om:

• Rensing av forurensede personer

• Opphold innendørs opptil 2 døgn

• Bruk av jodtabletter

• Kostholdråd

• Andre konsekvensreduserende tiltak



Hvilke tiltak og hvordan?
• Tiltak – Innendørsmelding

• RÅD om å holde seg innendørs
• Dette må formidles til alle regionale og lokale ledd så de kan forsterke

• Hva med henting av barn (barnehage /skole)?
• Kan de leke ute?
• Hva med korte turer ut?
• Hva gjør vi med hjemmehjelpstjenester
• Jeg trenger mat…
• Skal bare…

• RÅD – oppholde seg så lite utendørs som overhode 
mulig!

• Kort opphold på noen minutter inn/ut av bil – ikke et 
problem – men lurt å tenke gjennom og begrense så 
mye som mulig…

• Max. 48 timer – sannsynligvis mye mindre.



Kriseutvalget har et 
informasjonsansvar

Kgl.Res.23.08.2013:

• koordinert informasjonsformidling til sentrale 
myndigheter og samarbeidspartnere i inn- og 
utland, fylkene, media og allmennheten.

• Kommunikasjonsenheten ved DSA skal bistå KU 
under en hendelse 



Kriseutvalgets 
kommunikasjonsstrategi

• Lav terskel for å informere media

• Media som videreformidler

• Tilgjengelighet

• Åpenhet

• Klart og forståelig budskap

• God intern koordinering og samordning



Utfordringer – for oss alle

• Atomhendelser kan skje raskt

• Informasjonsinnhenting – alltid en utfordring

• Uant stort media press samtidig som vi prøver å 
innhente/oppdatere informasjon fortløpende – TID

• Ekstreme krav til informasjonskoordinering



Beredskapsnivåer – vedtatt av KU

Atomberedskapen følger prinsippet om trinnvis beredskap

Følger situasjonen, vurderer risiko for konsekvenser og gradvis 
mobiliserer og responderer avhengig av omfang og 
alvorlighetsgrad. 

Før:

informasjonsberedskap og høynet atomberedskap.

Nå: nivå 0, nivå 1, nivå 2, nivå 3



Ytre etater og 
frivillige

• Samme ansvar

• Samme oppgaver

• Samme myndighet

• 4 beredskaps-prinsipper gjelder 
– uansett



Rapport 2012:5

Roller, ansvar og 

utfordringer i norsk 

atomberedskap





Nødetatene har viktig lokalt ansvar i atomberedskapen (2)

*) Pålegg hjemlet i lovverk

**) Råd til publikum



Konsekvensreduserende tiltak Justissektoren Helsesektoren Mat, landbruk og miljø Utenrikssektoren Forsvarssektoren Øvrige

Håndtering av 

skadested*

Ansvarlige Politi, HRS (sjø), 

Brannvesen

Helseforetak/ 

ambulanse

UD FOH

Rådgivende NRPA, NBC FOH

Bistående Sivilforsvar Forsvaret Kommune

Koordinerende FST KU, Fylkesmenn

Sikring av områder 

som er eller kan bli 

sterkt forurenset*

Ansvarlige Politi FOH Kystverket

Rådgivende NRPA, NBC FOH

Bistående Sivilforsvar Forsvaret Kommune

Koordinerende KU, Fylkesmenn

Rensing av 

forurensede 

personer*/**

Ansvarlige Politi* Helseforetak, Hdir**

Rådgivende NRPA, NBC

Bistående Brannvesen, Sivilforsvar Forsvaret Kommune

Koordinerende KU, Fylkesmenn

Råd om innendørs 

opphold**

Ansvarlige Politi UD

Rådgivende NRPA, Hdir Mattilsynet

Bistående Sivilforsvar Forsvaret Kommune

Koordinerende KU, Fylkesmenn

Akutt evakuering av 

lokalsamfunn*

Ansvarlige Politi UD

Rådgivende NRPA, Hdir

Bistående Sivilforsvar Forsvaret Kommune

Koordinerende KU, Fylkesmenn

Jodtabletter** Ansvarlige Hdir UD Kommune

Rådgivende NRPA, NBC

Bistående Politi, Sivilforsvar Forsvaret

Sivilforsvaret bistår ansvarlige etater ved en atomhendelse



Hva gjør Statsforvalter under en 
atomhendelse

• Situasjonsbilde – formidles til og fra alle nivåer

• Sørge for iverksette av tiltak - rapportere

• Koordinering av infoarbeidet og

• infoflyt





Fra kommunal planmal: Konsekvenser etter et nedfall i Norge



Kommunenes ansvar



Planleggingsfase for kommuner – kommunene vurderer 
selv

• Hvilke beredskapsressurser kan være aktuelle (brann, sivilforsvar 
osv) og skal kunne sin egen rolle som bistående.

• Hva er de viktigste næringsressurser og interesser som kan bli 
berørt

• Sårbare områder (cisterner, sandkasser, naturreservat, 
turistområder osv)

• Infrastruktur – hva er sårbart

• Hvilke vurderinger er gjort dersom det skulle bli restriksjoner i mat 
og drikke – kostholdsråd

• Har kommunen GIS ressurser (koble produksjonsstatistikk mot 
forurensning)

• Kommunikasjonsplaner – hvordan forsterke budskap fra KU

• Annet



Samhandling

• Kruttet kan ikke finnes opp under en hendelse – og det gamle 
kan gjenbrukes

• Varslingslinjer

• Håndtering, beslutning om tiltak fra KU – tiltakskort for hvem som da 
har ansvar for hva

• Rapportering

• Kriseledelse – koordinering til Statsforvalter

• ROS analyser – skal inkludere noe rundt et atomscenario



Forventninger til kommunal beredskap

Den kommunale atomberedskapsplanen bør 
omhandle akuttfasen. Følgende bør planlegges:

• Utdeling av jod
• Innemelding i 48 timer, og en gradvis reduksjon i 

denne
• Kommunikasjon til ansatte og publikum. Tydelig og 

klart.
• Opprettholdelse av essensielle tjenester. 

Kommunenes beredskapsplaner, herunder planer for 
å unngå kontinuitetsbrudd i nødvendige 
døgntjenester, bør iverksettes.



Etter akuttfasen

• Etter akuttfasen tas ny vurdering, og man vil trolig måtte 
improvisere for tiltak som ikke er planlagt på forhånd, 
etter rådgivning fra Kriseutvalget for atomberedskap 
(KU) / Strålevernet.

• Beredskapsplaner for kontinuitet i tjenestene

• Risikokommunikasjon til målgrupper

• DSBs hjemmeberedskap – formidles videre



Det sentrale, regionale og lokale er tenkt som 3 
likeverdige nivå

• Situasjonen kan gjøre at vi ikke kan vente på 
hverandre

• Derfor må vi alle ha oppdaterte ROS analyser og 
planverk klart – også for atomhendelser

• SAMHANDLING satt i system

• Viktig å kommunisere både på 
• eget nivå 
• mellom nivåer



Hovedbudskap 

• Ved RN-hendelser må alle ha grunnleggende kompetanse og 

samordnet planverk som er øvet - for å kunne håndtere slike 

hendelser.

• DSA skal varsles og kan bistå faglig 24/7: 

DSA vakttelefon: 67 16 26 00

• Dere er svært viktig bistand – viktig at rollene er forstått.

• Samvirke – kjenne hverandre og hverandres roller, ansvar og 

kompetanse!



Kompetansedag 
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ATOMBEREDSKAP I 
SALTEN/NORDLAND 



Sivilforsvarets

ansvar/ressurser i

forbindelse med 

atomhendelser

21.09.2021Stian Helnes





Hjemmelsgrunnlag for Sivilforsvarets 

radiacmåletjeneste
Atomberedskapen i Norge er hjemlet i Lov om strålevern og bruk av stråling 12. mai 2000 nr. 
36 (strålevernloven), og sentral og regional organisering beskrives i kgl.res. av 23. august 
2013. Som følge av sivilforsvarslovens § 4, kan Sivilforsvaret bli bedt om å bistå i 
iverksettelsen av Kriseutvalgets tiltak ved en atomhendelse. DSA er fagmyndighet ved 
hendelser som omfatter stråling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsetter bestemmelser og gir 
føringer for utførelse av radiacmåletjeneste, i samråd med DSA. DSB har ansvar for at krav 
gitt i Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven), jf. forskrift om strålevern og 
bruk av stråling (strålevernforskriften), er ivaretatt i Sivilforsvaret.

Sivilforsvarsdistriktet har ansvar for at personellet utfører radiacmåletjeneste i samsvar med 
DSBs bestemmelser. Måleresultater skal rapporteres til Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet i henhold til gitte føringer. Det gis ikke anledning til å fravike bestemmelsene 
lokalt.

https://lovdata.no/lov/2000-05-12-36/%C2%A71
https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1659/%C2%A71


Kapasiteter Sivilforsvaret

• Radiac-målepatruljer

• 123 patruljer på landsbasis, 

med en patruljefører og to mannskaper

• Har gjennomgått spesialopplæring 

• Utfører regelmessige bakgrunnsmålinger på 

ca. 400 referansepunkter

• Rapporterer til Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet

• Utfører nye målinger ved uhell/ulykker/nedfall



Radiac-målepatruljer i Nordland
• Steigen

• Fauske

• Bodø

• Rana

• Mosjøen

• Sandnessjøen

• Brønnøysund

25 målepunkter som alle

måles 3 ganger pr.år.



Målepunkter i Bodø

• Ausvika

• Ramnflåget

• Hestebanen v/Bodin leir

• Mørkvedbukta



Utstyr radiac-målepatrulje

• Automess 6150AD1 SF

• Måler alfa-, beta- og 

gammastråling

• Probe AD-18 brukes ved 

referansemålinger

• Probe AD-17 brukes ved kontroll 

av forurensning på personell og 

utstyr



Persondosimeter

• Et instrument som måler mengde 

stråling, absorbert per tidsenhet.

• Deles ut til personell før innsats.

• Skal bæres innenfor ytterste plagg.



Radiacutstyr



Aktuelle måleoppdrag for SF







MRE – mobil renseenhet

• Mobil renseenhet

• 17 stk på landsbasis

• 1 MRE stasjonert i Bodø

• 24 befal/mannskaper med 
vernedrakter og spesialopplæring

• Renser personer som er utsatt for 
farlige stoffer; radiologisk, biologisk 
eller kjemisk forurensning



Bruk av MRE
• Enhetene skal normalt brukes ved store hendelser som krever større 

ressurser enn hva nødetatene besitter. 

• Sivilforsvaret er en forsterkningsressurs, og møter på skadestedet eller 
angitt oppmøtested etter anmodning fra skadestedsleder/innsatsleder, 
med responstid på 1-2 timer

• Tjenestepliktige eller fast ansatte i Sivilforsvaret skal ikke under noen 
omstendighet opptre i forurenset område. Vernebekledning er kun 
tilstrekkelig beskyttelse til mottak og rens av forurenset personell, ikke til 
arbeid inn mot skadestedet. 

• Distriktssjef må, i samråd med skadestedsledelsen og eventuell annen 
fagekspertise, foreta en vurdering av hvorvidt den mobile renseenheten 
skal benyttes i innsats. Helse, miljø og sikkerhet for tjenestepliktig 
personell skal til enhver tid være ivaretatt.



Vernetiltak mot stråling

• Vernemaske NM-180

• Filter NM-179

• Vernedrakt (Paul Boyle)

• Feltuniform med hette

• Regntøy

• Jod

• Skjerming, tid og avstand



Andre kapasiteter

• FIG/FIGP

• MFE

• Kan som vanlig bistå med det meste

• Aktuelle oppgaver kan være:

– Bistå primæretatene

– Evakuering

– Ordenstjeneste

– Omsorgstjeneste

– Infotjeneste



NORDLAND POLITIDISTRIKT
NORDLAND POLICE DISTRICT 

Politiet

Atomberedskap i Salten/Nordland 

Nordland Politidistrikt

GDE Salten 

Karl J Holand-Nilsen 

Side 8323.09.2021



Politiets rolle:

• Vil motta melding om hendelsen samt en påfølgende rekke av 
publikumshenvendelser som skal håndteres

• Varsle

• Redde- og beskytte liv og helse

• Avverge fare og begrense skade

• Organisere og koordinere innsatsen

• Yte bistand til øvrige myndigheter

• Etterforske 

• Informere publikum og media

Side 8423.09.2021



Atomhendelser

• Atomhendelser er unntatt nærhetsprinsippet 

• Kriseutvalget sentralt styrer håndteringen av hendelsen

• HRS/LRS har ansvar for redningsaksjoner

Side 8523.09.2021



Varsling

• Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet (DSA) 

• FFI (Forsvarets forskningsinstitutt)

• Sivilforsvaret 

• Statsforvalteren i Nordland 

• Hovedredningssentralen (HRS)

• Sivilforsvaret

• Brann og redning

• AMK

• Statens strålevern

• Meteorologisk institutt

Side 8623.09.2021



NORDLAND POLITIDISTRIKT
NORDLAND POLICE DISTRICT 

Side 8723.09.2021

Hjemmelsgrunnlag

Politilovens § 27, 1. og 3. ledd

- Redningstjenesten

- Inngripen på vegne av andre 



Ledelsesnivå i politiet

• Strategisk - Politimester og Lokal Rednings Sentral

• Operasjonelt – Operasjonslederen styrer til daglig og stabssjef leder dette 
nivået når politiets stab er satt ved større hendelser

• Taktisk – Innsatslederen og innsatspersonell utfører oppdragene som gis fra 
nivåene over

Side 8823.09.2021



Politiets beredskapssystem PBS l, ll og lll

• PBS l Retningslinjer for politiets 
beredskap

• PBS ll Politidirektoratets 
styringsdokumenter

• PBS lll Politidistriktenes planverk

Side 8923.09.2021



Planverk:

• Ha det

• Kunne det

• Finne det

• Øve det

Side 9023.09.2021



Takk!

Side 9123.09.2021



PANELSAMTALE



Seniorrådgjevar Synne M. EgsetAtomberedskap og 
kommunikasjon



23.09.2021



Kriseutvalget for atomberedskap

→ Informasjonsansvar

Samordna informasjon:

→ myndigheiter 

→ publikum 

→ media



Kriseutvalget sine 
kommunikasjonsressursar

→ DSA

→ DSB infopool

→ Helfo - publikumstelefon



Kommunikasjonsstrategi

→ Samordna

→ Lav terskel for å informere raskt

→ Forståeleg bodskap

→ Open

→ Personvernomsyn

→ Tilgjengelege for media 



Kommunikasjonsstrategi

https://dsa.no/publikasjoner

→ Dekke informasjonsbehovet i samfunnet

→ Støtte opp om Kriseutvalgets beslutningar

→ Skape tryggheit og redusere frykt 

→ Gje eit samla bilete av situasjonen 

→ Vere føretrekt informasjonskjelde 

Kva vil vi oppnå med kommunikasjonen? 



Kommunikasjonsplanar



Scenario 3 Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder 
uten stedlig tilknytning 



Konsekvensar

→ Kan ha store regionale konsekvenser

→ Kan være umiddelbare og gi liten eller 

ingen tid til forberedelser.  

→ Kan gi akutte stråleskader for 

enkeltpersoner og andre helseeffekter 

for deler av befolkningen i nærområdet. 

Lokal hendelse i Norge eller norske 
nærområder uten stedlig tilknytning 



Moment ved utforming av 
bodskap

Lokal hendelse i Norge eller norske 
nærområder uten stedlig tilknytning 

→ Stort informasjonsbehov

→ Angst og uro

→ Blir eg berørt?

→ Frykt for utrygg mat og drikkevatn

→ Kva slags område som er ramma/kva slag næringar

→ Rykter, motstridande informasjon 

→ Lite kunnskap om stråling i befolkninga 
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Tiltak i akuttfasen

→ Akutt evakuering 

→ Avsperring av områder 

→ Råd om innendørs opphold 

→ Råd om bruk av jodtabletter

→ Pålegge kortsiktige tiltak i 
næringsmiddelproduksjon (holde 
husdyr inne, utsette innhøsting 
m.m.) 

→ Gi kostholdsråd (drikkevann)  

→ Pålegge/gi råd om rensing av 
forurensede personer 

→ Andre konsekvensreduserende tiltak

Lokal hendelse i Norge eller norske 
nærområder uten stedlig tilknytning 



Målgrupper Lokal hendelse i Norge eller norske 
nærområder uten stedlig tilknytning 

→ Norske og internasjonale medier

→ (Berørt) lokal befolkning

→ Innsatspersonell

→ Pårørande

→ Næringsmiddelprodusentar

→ Andre som må vere i området pga. 
jobben

→ Skular og barnehagar

→ Ikkje-norsk språklege

→ Resten av befolkninga

→ Statsforvaltar
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Hovudbodskap

Før ei hending er stadfesta

→ Undersøker kva og om

→ Følgjer situasjonen og kjem tilbake 
med oppdatert informasjon

→ Ikkje spekulèr

Når ei hending er stadfesta

→ Kva vi veit – kva har skjedd

→ Ev. helsekonsekvensar

→ KU sine tiltak – praktisk info

→ Vi følgjer situasjonen nøye

→ Kjem tilbake med meir info



Kommunikasjonskanalar

→ Media 

→ Sms-varsling 

→ Web 

→ Sosiale media 

→ Andre digitale plattformar, t.d. chatbot

→ Folkemøter 

→ Nærings- og bransjeorganisasjoner   

→ Publikumstelefon 
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https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore
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https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter
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Kommunikasjon anløp

→ Webside 

→ Publikasjonar

→ FAQ

→ Deltok på folkemøte

→ Besvarte spørsmål frå folkemøtet

→ Intervju i media

→ Facebook-annonse jod-tablettar
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→ Watch | Facebook



23.09.2021

Følg oss:
Facebook.com/Straalevernet

Twitter.com/Straalevernet



Inger Margrethe Hætta Eikelmann

Seksjonssjef nordområdeseksjonen

Atomberedskap i 
forbindelse med anløp 
av reaktor-drevne 
fartøy i Tromsø



23.09.2021

Innhold:

→ Anløp av reaktordrevne fartøy til Norge

→ DSA innspill til regional beredskap

→ Ulike måleressurser

→ Regional og lokal beredskap



23.09.2021

Økt militær aktivitet i nordområdene

Faksimile: VG, 17.10.2016Faksimile: Harstad Tidende, 18.0.2016
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Beredskap i forbindelse med anløpet av 
hangarskipet Harry S Truman

• Mobile luftsugere

• Mobile RADNETT stasjoner

• Vannprøver før og under anløpet

• Trening av personell fra Kystverket og Sivilforsvaret til drift 
av instrumentene
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Hvilke fartøy kommer inn?

• Reaktordrevne angrepsubåter (SSN)
• Britiske, franske og amerikanske:

Trafalgar-, Astute-, Rubis Améthyste-,
Los Angeles-, Seawolf- og Virginia-klassene

• Én trykkvannsreaktor (PWR), termisk effekt
48-200 MWth

• Lengde 73,6-115 meter
• Besetning 70-140

• Reaktordrevne hangarskip (CVN)
• For første gang på nesten 30 år i 2018 (USS Harry S Truman)
• To trykkvannsreaktorer (PWR), termisk effekt 2 x 550 MWth

• Lengde 332,8 meter
• Besetning 3 532 (skipsbesetning) + 2 480 (luftvinge)
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Anløp til åpent farvann

• Besetningsbytte, forsyninger, medisinsk eller humanitær evakuering, 
øvelse

• Typisk noen timer
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Anløp til havn i Bergen og Tromsø kommune
Besetningshvile, etterforsyninger. Typisk noen dager eller en uke
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USS New Mexico seiler inn Grøtsundet
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Hva kan skje?
Grunnstøting, kollisjon

Brann

Svikt i tekniske sikkerhetssystemer

Problemer med reaktorkjøling

Reaktorhavari

Demonstrasjoner, sikkerhetsmessige kriser

Angrep

…
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Mulige konsekvenser

Svært nært/om bord havaristen

• Liv og helse

På land

• Inhalasjon av forurenset luft

• Forurensning på bakken

Til sjøs

• Forurensning av marint miljø

• Radioaktivitet i sjømat kan overstige grenseverdier

Samfunnsmessige konsekvenser

• Eksportnæringer, matforsyning, turisme, små lokalsamfunn, omdømme mv.
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DSA: tre hovedoppgaver

• Sikkerhetsmyndighet
• Konsesjon og tilsyn

• Beredskapsaktør
• Sekretariat for Kriseutvalget

• Samarbeid med Statsforvalteren

• Egen måleberedskap

• Rådgivning og veiledning
• Politi, sivilforsvar, kommuner osv.



Forberedelser og sivilt-militært samarbeid

Forsvaret

→ Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) – operatør

→ Haakonsvern orlogsstasjon

→ HV 16

→ Skipsagent

→ …

Sivile myndigheter

→ DSA (tidl. Statens strålevern)

→ Fylkesmannen i Troms

→ Tromsø politidistrikt

→ Tromsø kommune

→ Tromsø havnevesen

→ Troms sivilforsvarsdistrikt

→ …
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Forsvarets og politiets forberedelser til
anløpet
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• To akrediterte målelaboratorier

• Svanhovd og Tromsø

• Bilmålinger Svanhovd

• Feltmålinger

• Dronemålinger

• Grensekontroll 

• Responskapasitet for utrykning

Respons- og målekapasiteter i NOR  



Utplassering av måleutstyr – mobil
luftsuger

→ Stasjonær luftsuger samlokalisert med 
feltstasjonen i Skibotn (60 km unna)

→ I tillegg: utplassert mobil luftsuger på Tønsnes lykt



Utplassering av måleutstyr – mobil
Radnett

Under anløp

→ Stasjonær RADNETT samlokalisert med meteoroligisk i
Tromsø

→ I tillegg: utplassert mobil RADNETT på kaia nær
anløpet

→ I tillegg: utplassert mobil RADNETT i Tønsvika nær
tettsted

Før anløp Etter anløp



Bilmålinger - Mapping Tromsø

→ Kartlegging av Tromsø inkludert Tønsvika og GIT

→ Bilmålinger utført med 2 x 4 liter NaI

→ Over 10.000 målepunkt (3  timer kartlegging)

→ Beskjedne verdier, maksverdi opp mot 0,2 µGy/h

(som forventet høyest utslag i tunneler)
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Miljøovervåking på Tønsnes



Måling av prøver
→ Miljøprøver samlet av dykkere fra Forsvaret før anløpet (sjøvann, sediment, tang, 
blåskjell og andre bunndyr) fra området rundt Grøtsund.

→ Sjøvannsprøver samlet av Forsvaret etter ankomst og avgang

→ Luftfiltre fra luft overvåkning før, gjennom og etter anløp på Tonsnes lykt

→ Tang prøver samlet før anløp fra Grøtsund

→ Ingen radionuklider over forventet deteksjon grenser i sjøvannsprøvene og 
luftfilter samlet når ubåten var ved kaien.
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Anbefalte beredskapssoner

Precautionary action zone (PAZ)

→ Avsperret område med adgangskontroll

→ Umiddelbar og automatisk iverksettelse av 
tiltak

Urgent protective action zone (UPZ)

→ Forberedt gjennomføring av tiltak på kort 
varsel

→ Planlagt gjennomføring av målinger av 
radioaktivitet

→ Godt samarbeid med lokalbefolkningen

→ Størrelse og form på området tilpasset 
lokale hensyn

Long term protective action zone (LPZ)

→ Behov for gjennomføring av tiltak på sikt

→ Geografisk område ikke definert i forkant, vil 
være avhengig av den enkelte hendelse
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Scenarier og konsekvensvurderinger

Fire av 478 forskjellige værprognoser, som viser ulike mulige eksponerings- og nedfallssituasjoner

28. mai 2020 kl. 19:00

Skypassasje mot kommunene nord for Tromsø

13. juli 2020 kl. 04:00

Skypassasje som treffer Tromsøya og 
Kvaløya

9. juli 2020 kl. 01:00

Skypassasje som hele nærområdet og 
bebyggelsen nær havna

20. Juli 2020 kl. 16:00

Skypassasje jevnt over hele Tromsø kommune
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https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore
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https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter
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Beredskapsarbeidet hos Statsforvalteren

→ SF har koordinert det regionale
beredskapsarbeidet med:
→ Politi
→ Sivilforsvar
→ Kommunene
→ Universitetssykhuset
→ Forsvaret

→ Fokus:
→ Varsling og samordna planverk
→ Beredskap ved ordinære anløp
→ Beredskap ved uønskede hendelser
→ Forhåndsdefinerte tiltak
→ Varsling og informasjon til befolkningen
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Atomberedskapsøvelse i regi av Statsforvalteren: Hensikt med øvelsen var å teste varsling, 
beredskapsplanverk og samvirke, før og i forbindelse med anløp og håndtering av en hendelse med fartøyet

→ Vanlig bakgrunnsstråling i Tromsø: 0,05 
µSv/t  

→ Tiltak i matproduksjon: >1 µSv/t  

→ Innemelding: 10-100 µSv/t

→ Jodtabletter: 10-100 µSv/t

→ Evakuering: >100 µSv/t i mer enn 2 
døgn  

→ Avsperring av områder: >100 µSv/t  
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Tiltakskort i beredskapsplan Tromsø kommune

TILTAKSKORT VED MOTTAK AV REAKTORDREVET FARTØY OG HENDELSE 

MED FARE FOR RADIOAKTIVT UTSLIPP LOKALT

Dette tiltakskortet benyttes når hele/deler av Tromsø kommune kan bli eller er påvirket av lokal 

hendelse med ukontrollert spredning av farlig radioaktiv forurensning, i forbindelse med mottak av 

reaktordrevne fartøy til Grøtsund offshore- og industrihavn.

Ved en alvorlig reaktorhendelse vil en kunne få direkte stråling i umiddelbar nærhet til skadestedet, og 

nedfall av radioaktive partikler i et større geografisk område, avhengig av vindretning.

Atomhendelser, eller når atomhendelse ikke kan utelukkes, vil involvere håndtering fra nasjonalt hold 

gjennom Kriseutvalget for atomberedskap (KU), koordinering fra Statsforvalteren som Kriseutvalgets 

regionale ledd, sammen med lokal håndtering. KU skal sørge for koordinert innsats og informasjon 

under slike hendelser, og kan beslutte iverksettelse av ulike konsekvensreduserende tiltak.

Kommunens rolle og oppgave ved atomhendelser vil være å opprettholde egen tjenesteproduksjon. 

Kommunen skal i tillegg bistå andre ansvarlige myndigheter med gjennomføring av tiltak, generell 

ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og formidling av lokalt tilpasset informasjon.

Bruk av tiltakskortet besluttes av beredskapsvakt, kommunedirektør eller kriseledelsen. Tiltak 

implementeres ved behov:

• Ved ordinært anløp

• Uønsket hendelse med fare for eller utslipp av 
radioaktivt materiale

• Normalisering og gjenoppretting
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Tiltakskort ved ordinære anløp

Ved ordinært anløp:

Varsel til beredskap@tromso.kommune.no

Tiltak Ansvarlig Utført

Mottak av varsel fra Statsforvalteren (SFTF) om anløp/utseiling av 

reaktordrevet fartøy: kvittere ut varsel til SFTF.

Varsel sendes til beredskap@tromso.kommune.no

Eventuelle henvendelser til Tromsø kommune tas direkte til beredskapsvakt: 

tlf. 950 15 671.

Beredskapsrådgiver

Kriseledelsen skal ha ekstra oppmerksomhet i perioden fartøyet er under inn-

og utseiling, samt ligger til kai.

Kriseledelsen

Kommunikasjonsavdelingen må gjennomgå plan for krisekommunikasjon og 

være forberedt på økt informasjonsbehov i befolkningen omkring anløpet.

Ta kontakt med Statsforvalteren sitt kommunikasjonsnettverk.

Kommunikasjonssjef

Varsle Tromsø brann og redning om planlagt mottak av reaktordrevet fartøy til 

Grøtsund havn. 

Varsel sendes til brannsjef og leder beredskap i Tromsø brann og redning, per 

epost.

Beredskapsrådgiver

Gjennomgå tiltakskort og relevante beredskapsplaner og vurdere behov for 

eventuelle ekstra forberedelser.

Beredskapsrådgiver

Være forberedt til å delta på anløpsmøte dersom Statsforvalter kaller inn. Beredskapsrådgiver

• Varsling

• Forberedelser

• Informasjonsutveksling

mailto:beredskap@tromso.kommune.no
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Tiltakskort ved anløp ved hendelser
Varsel om uønsket hendelse med fare for eller utslipp av radioaktivt materiale

Varsel til beredskapsvakt: tlf.nr. 950 15 671

Tiltak Ansvarlig Utført

Varsle og mobilisere Tromsø kommunes kriseledelse. Beredskapsvakt

Informere Statsforvalteren om at kommunen har satt kriseledelse Kriseleder

Kalle inn relevante interne fagressurser som rådgivere til kriseledelsen, eksempelvis:

• Brannvesenet 

• Miljørettet helsevern

• Klima, landbruk og miljø

• Vann og avløp

Kriseleder

Mobilisere kommunikasjonsavdelingen for å håndtere informasjon til ansatte, befolkningen og media. 

Ta kontakt med relevante samarbeidsaktører for å sikre samordning av informasjon og avklare 

kommunens rolle i videreformidling av felles informasjon. Delta i Statsforvalterens 

kommunikasjonsnettverk.

Sikre åpen og faktabasert kommunikasjon på relevante kommunikasjonsflater og språk.

Se ellers Tromsø kommunes «Plan for krisekommunikasjon».

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider kan bidra med nyttig informasjon i 

forbindelse med kommunikasjon til befolkningen: https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore

Kommunikasjonssjef

• Varsling

• Mobilisering

• Krisehåndtering og koordinering

• Gjennomføring av tiltak

• Informasjon til befolkningen

https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore
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Tiltakskort for normalisering

• Kommunikasjon

• Relokalisering

• Opprydning og sanering

• Helsemessig oppfølging

• Langsiktig plan for oppfølging

Normalisering og gjenoppretting

Tiltak Ansvarlig Utført

I senfasen av en atomhendelse bør Kriseutvalget for atomberedskap kontaktes for bistand til 

videre håndtering.

Be om bistand fra 

kriseutvalget for 

atomberedskap

Sikre god kommunikasjon til befolkningen, ansatte og media også i normaliseringsfasen. Kommunikasjonssjef

Relokalisering: Ved høy strålefare, også etter rens av området, bør relokalisering av personer 

vurderes. Varigheten av relokalisering kan variere fra noen dager opptil to år. Dersom 

relokalisering varer lengre enn to år kalles det permanent relokalisering.

Be om bistand fra 

Kriseutvalget for 

atomberedskap og 

Statsforvalter.

Opprydning og sanering:

Kriseutvalget kan gi råd om andre konsekvensreduserende tiltak for å beskytte befolkningen mot 

radioaktiv forurensing, som for eksempel opprydning av berørte områder. Dette kan blant annet 

omfatte rensing og spyling av kjøretøy, hus, hustak, veier og gater, kutting og regulert fjerning av 

gress, busker og trær, og utskifting av sand i sandkasser. Sand, gress, busker, trær som fjernes må 

regnes som forurenset materiale og samles i et godkjent deponi. Formålet med rens av bebygde 

områder er å redusere strålefare slik at restriksjoner på bruk av området kan oppheves.

Kommunen må også sørge for å opprette godkjent deponi/innsamling av forurenset materiale. 

Avfall som samles inn vil være lavradioaktivt avfall, og må håndteres deretter. DSA utarbeider en 

avfallsstrategi, og en løsning om godkjent deponi må diskuteres/løses sammen med DSA.

Ved spyling av forurensede flater trengs det ikke opprydning i ettertid, avfall knyttes i hovedsak til 

forurenset materiale som må fjernes (eksempelvis sand fra sandkasser).

Remiks kan bistå med materiell, som kjøretøy og innsamlingscontainere. 

Sivilforsvaret kan bistå med personell for sanering og innsamling.

Forurenser bør også kontaktes og bes om å bistå i opprydningsarbeidet i tråd med 

forurensingslovens forventning om at forurenser betaler.

Kriseutvalget for 

atomberedskap.

Tromsø kommune

DSA

Remiks / Sivilforsvaret/ 

Forsvaret



Ex Arctic REIHN 2022
Kompetansedag Salten 

Bodø

21. september 2021



Ex Arctic REIHN 2022

• Hensikt:
• Videreutvikle norsk atomberedskap inkludert evne til anvende internasjonale 

bistandsressurser

• Aktører:
• Partnere: DSA, DSB, KYV, HRS og beredskapsressurser fra Sverige, Danmark, 

Island og Portugal.

• Alle aktuelle nasjonale beredskapsaktører og myndigheter

• Inviterte: 
• Sverige (SSM), Finland (STUK) og Russland (ROSATOM)

• IAEA og EU

• Besøksprogram:
• Invitasjon til 60 nasjoner



Ex Arctic REIHN: Aktiviteter og koordinering

CPX (KYV)

FSX-2 (DSA):

FSX-1 (HRS):

ALARMEX (DSA)

DSA

DSBCECIS

SafeSeaNet KYV

EC/
ECURIE

IAEA/
USIE

SVE/DAN/F
IN/ISL/

RUS

HRS-NN

Nasjonal varsling av 
atomhendelse  

FSX-1: del 1-Redning,  del 2-Evakuering 

Hospital

TTX-1 (KYV)

TTX-2 (DSA)
Øvingsmål

CPX: Command Post Exercise
FSX: Full Scale Exercise
TTX: Table Top Exercise

VOB
Besøks-
program

60 
nasjoner?

Håndtering av akuttfasen 
ved atomdrevet fartøy
i nød

Normalisering av 
samfunnet etter alvorlig 
atomhendelse

SNØ 2022?



Ex Arctic REIHN 2022 – prosess, arenaer og foreløpig tidslinje

NOV 
2020

DES 
2020

JAN 
2021

FEB 
2021

MAR 
2021

APR 
2021

MAI 
2021

JUN 
2021

JUL 
2021

AUG 
2021

SEP 
2021

OKT 
2021

NOV 
2021

DES 
2021

JAN 
2022

FEB 
2022

MAR
2022

APR 
2022

MAI 
2022

JUN 
2022

JUL 
2022

AUG 
2022

SEP 
2022

IPC
27-28
Digital

MPC
28-30
Oslo

IDWS
18-19
Bodø

FCC
7-9

Bodø

ALARMEX
CPX

FSX-1
FSX-2
TTX-1
TTX-2

Bodø ++

Post 
Exercise

Discussion
17 - 18

Evaluation
Conference

21 - 22

Tir 26. 
Apr

Ons 27. 
Apr

Tor-Fre
28-29. 

Apr

Ons 4. 
Mai

Tor 5. Mai
Tir 10. 

Mai

FSX-2
Bodø
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Mulige tidspunkter pr august 2021

IPC: Initial Planning Conference
MPC: Main Planning Conference
IDWS: Incident Development Work Shop (dreiebok)
FCC: Final Co-ordination Conference



FSX-1: del 1-Redning,  del 2-Evakuering (NB: Skisse – løsning ikke besluttet!) 

Nordlands-
sykehuset

Pasientspill: Omfang og kompleksitet iht Helse sine øvingsbehov! 

Scenario/Rammer:
• Ikke varslet hendelse
• 1 dag: 0800 – 1600?
• Aktørenes øvingsbehov 

er styrende
• Øvingsmat for alle



Markørspill: Omfang og kompleksitet iht lokale aktører sine øvingsbehov! 

Rammer:
• 1 dag: 0800 – 1600?
• Aktørenes øvingsbehov 

er styrende
• Øvingsmål for alle

Scenario:
• R-utslipp -> Innemelding, jodtabletter?
• Beslutning om evakuering i KU
• POD -> NO PD:  Evakuer
• Planlegging og forberedelser: «Dagen før»
• FSX-2: Gjennomføring av evakuering

FSX-2: Evakuering – (NB: Skisse – løsning ikke besluttet!) 

Ilandføring

EPS
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FSX-2:  – Måling og kartlegging (NB: Skisse – løsning ikke besluttet!)
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Ex Arctic REIHN - kompetansehevende  aktiviteter
• Kompetansedag – Salten-kommunene – 22-. sept 2021

• Ex Arctic REIHN webinar (DEMA/DAN) – 21 okt 2021

• Regional kompetansebygging i regi SF NO – 14 og 27 okt 2021
• Faglig støtte fra CBRNE/OUS, NBSK og DSA. PHS?

• Helseøvelsen 2022 – kompetansetiltak
• Nettbasert selvstendig undervisning

• Aktørspesifikk kompetansebygging
• Aktiviteter i regi nasjonale kompetansesentra (f.eks CBRNE/OUS)



Regionalt kompetanseløp
• Hvorfor:

• Læring oppnås primært i prosessen fram til FSX. 
• FSX (1 & 2) er arenaer for å teste og validere reviderte koordinerte 

beredskapsplanverk og ny kunnskap.
• Bidrag til nasjonal kompetanseheving gjennom involvering av nasjonale etatsvise 

kunnskapssentra

• Hvordan:
• Bringe beredskapskapsaktørene sammen og:

• Etablere felles forståelse for roller og ansvar
• Etablere felles forståelse for utfordringer, konsekvenser, tiltak og kapasiteter 
• Videreutvikle og koordinere beredskapsplanverk på tvers

• Ansvar:
• Regi SF NO
• Støttet av: DSA, CBRNE/OUS, NBSK, PHS?
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Per Inge Ohrstrand

Prosjektleder Ex Arctic REIHN
Direktoratet for strålevern og atomberedskap

E-mail: peringe.ohrstrand@dsa.no
Mobil: +47 47 45 47 06



TAKK FOR 
DELTAKELSEN! 


