
Diskusjonsøvelse Nasjonal helseøvelse 2022



• Øke forståelsen av dimensjonerende trusler for atomhendelser

• Forstå konsekvenser av atomhendelser

• Styrke evnen til å håndtere atomhendelser

• Øke kompetansen innenfor atomberedskapsområdet

• Styrke evnen til å etablere felles situasjonsforståelse, utøve 
beredskapsledelse på overordnet nivå, samt øve samordning og 
beslutningstaking

Hensikt med øvelsen



• Oversikt over varslingsrutiner, varslingsveger og samvirkeaktører 
ved atomberedskapshendelser

• Oversikt over egne og andres roller og ansvar ved en 
atomberedskapshendelse

• Økt bevissthet og kunnskap om atomberedskap for å forbedre 
evnen til å utøve beslutningstaking, gi tilstrekkelig og riktig 
informasjon, sørge for riktig og effektiv varsling og sørge for god 
og dekkende kommunikasjon ved atomberedskapshendelser

Øvingsmål



Bakteppe

I Norge har vi beredskap for 6 dimensjonerende scenario for atomhendelser. 

Et sjuende scenario om kjernevåpen på norsk jord er under utredning. 

Beredskap til å håndtere atomhendelser vil koordineres av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og 

Kriseutvalget for atomberedskap (KU), men hendelsen vil håndteres av lokale aktører som derfor må ha 

beredskapsplaner, trening og kunnskap til å håndtere atomhendelser. 



Bakteppe

DSA skriver i strålevernrapporten Endringer i trusselbildet fra 2018 at trusselbildet på 

atomberedskapsområdet har endret seg de siste årene. Det er økt fare for at spaltbart eller annet radioaktivt 

materiale kan bli brukt i terroraksjoner verden over. Det er økt fare for at aksjoner kan bli rettet mot 

atomanlegg, lagre eller andre virksomheter som håndterer radioaktivt materiale. Den sikkerhetspolitiske 

utviklingen, med stater som viser vilje og evne til å gjennomføre offensive operasjoner i andre land, viser 

viktigheten av å opprettholde god atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt.

Det er økt trafikk langs kysten av Norge av fartøy med reaktorer eller radioaktivt avfall om bord. 

Klimaendringer har ført til åpnere farvann i nord, og norske myndigheter forventer at trafikken til sjøs mellom 

Europa og Asia langs Nordøstpassasjen kan øke i framtiden. Dette kan gi økt trafikk av reaktordrevne fartøy og 

fartøy med radioaktiv last langs kysten av Norge og i nære havområder. 



Scenario

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

Melding fra DSA om at en satellitt i bane rundt jorden har avvikende kurs, og vil krasje om 4-6 uker.
Nøyaktig landingssted vil ikke kunne fastslås før noen timer før den lander. Satellitten er designet for å gå delvis i 
oppløsning i atmosfæren, men en større del av den kan likevel nå jorda.

Satellitten er av eldre dato, og er drevet av kjernekraft. Det betyr at det er en liten kjernekraftreaktor med uran som 
er energikilden til satellitten. 

Din kommune utgjør mulig landingssted, ut fra kalkulert bane. 

Illustrasjon: Wikipedia

En satellittkrasj er omtalt i DSAs trusselvurderinger under eksempler på 

hendelser fra Scenario 3: Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten 

stedlig tilknytning. Dette er ikke en veldig sannsynlig hendelse, men scenarioet er 

valgt for denne øvelsen fordi man får et forvarsel og man kan plassere hendelsen 

geografisk som man vil.  



Scenario

• Når en satellitt krasjer, vil den etterlate seg et fotavtrykk med radioaktivt støv som kan være flere 

titalls kilometer bredt. I dette tilfellet vil værforhold og partikkelstørrelse avgjøre hvor stort området 

blir. Men bare et lite område vil få høyere stråledose enn bakgrunnsstråling, fordi vrakdelene spres så 

vidt omkring. Rundt selve krasj-stedet kan dosene bli høye.

• Vrakdelene vil også spre seg over flere titalls km eller mer. Disse kan starte branner. Vrakdeler fra 

reaktoren kan inneholde store mengder radioaktivitet og være farlige å ta på eller oppholde seg i 

nærheten av. 

• Luftforurensing rundt krasj-stedet vil i noen timer inneholde radioaktivt støv, før dette spres vidt 

omkring og konsentrasjonene blir ufarlige og lave.



Scenario – potensielle konsekvenser

Konsekvenser for mennesker

• Ekstern bestråling fra radioaktive vrakdeler

• Radioaktivitet på huden

• Inntak av radioaktivitet (luft, mat, drikke)

Konsekvenser for miljø

• Radioaktiv forurensing av drikkevann

• Radioaktiv forurensing av landområder 

• Med påfølgende forurensing av dyr og planter

(Illustrasjon: Mari Komperød, DSA)



Kriseutvalget for atomberedskap kan gi råd og pålegg til befolkningen ved atomhendelser

Råd:

• Råd om innendørsopphold

• Råd om jodtabletter

• Kostholdsråd

• Andre konsekvensreduserende tiltak

Pålegg:

• Avsperringer og sikring av områder

• Rensing av forurensede personer

• Akutt evakuering av lokalsamfunn

Avhengig av situasjonen vil noen av disse påleggene og rådene kunne være aktuelle knyttet til 
overnevnte scenario. 

Scenario



• Situasjonsforståelse: Hvilken type hendelse står man potensielt ovenfor her?

• Hvordan vil din virksomhet bli varslet ved en slik hendelse?

• Hva kan være konsekvenspotensialet for denne hendelsen?
• Hvilke samfunnsmessige konsekvenser vil en slik hendelse kunne ha?
• Hvilke konsekvenser kan hendelsen få for din virksomhet?
• Hvilket ansvar har din virksomhet knyttet til en slik hendelse?

• Hvilke aktører vil det være relevant å samarbeide med?
• Hvilke aktører har ansvar for utførelsen av de ulike råd og pålegg som kan være aktuelle?

• Hvordan følges dette opp av virksomheten?
• Har virksomheten relevant planverk for konsekvensene av en slik hendelse?

• Hvilke enheter i virksomheten vil involveres i håndteringen?

• Hvordan forholder virksomheten seg til aktuelle råd og pålegg fra DSA og KU?
• Hvilke tiltak vil være aktuelle?

• Hvordan skal dette kommuniseres (varsling og informasjon) og til hvem?

Spørsmål til diskusjon



Det vises til kompetanseprogrammet for Nasjonal helseøvelse som 
ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider: 

Øvelser, kompetanse og samhandling - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/ovelser-kompetanse-og-samhandling#nasjonalhelseovelsenho-1

