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1 BESKRIVELSE 

Denne instruksen beskriver lokale særegenheter innenfor krisehåndtering på egen lufthavn. 
Dokumentet leses sammen med all sentral styrende dokumentasjon for prosessområdet 
beredskapsstyring. 

2 PLAN FOR ETABLERING AV LOKAL KRISESTAB 

2.1 Lokal krisestab 

Det er politiet som ivaretar det overordnete operative ansvaret for å håndtere en 
krisesituasjon. Lufthavnens operative oppgave i en krisesituasjon er å støtte politiets innsats. 
Lufthavnen oppretter en lokal krisestab for å fungere best mulig overfor politiet og andre 
berørte aktører, herunder å ivareta krisehåndteringen i Avinor på lokalt nivå. 
 

Stilling Navn Funksjon Stedfortreder 

Lufthavnsjef Kjetil Kvamme Leder lokal 

krisestab 

 Jan Olaf 

Mølmann 

Leder LTT   Annie K Jensen   Hans-Petter 

Nergård 

Leder brann/redning Svein Tore Einan    Kjetil Kvamme 

Ansvarshavende security Kjell Arne 

Thomassen 

   Kjetil Kvamme 

        

Informasjonssjef Kjetil Kvamme     

Loggfører Utnevnes fra lokal 

krisestab 

Loggfører   

Rep fra operatører mm Torulf Mikkelsen 

(Widerøe) 

Rådgiver   

2.2 Lokalt politidistrikt 

Finnmark politidistrikt har det overordnede operative ansvaret for håndtering av kriser ved 
denne lufthavn. 

2.3 Kriserom 

Lufthavnsjefens kontor er satt opp som kriserom og er lokalisert i første etasje i Avinors 
driftsbygg. 

2.4 Kommandorom 

Det skal være et tilgjengelig kommandorom ved lufthavnen som til enhver tid skal være klart 
til innsats. Lufthavnsjefens kontor er definert som kommandorom lokalisert i første etasje i 
driftsbygget. 

2.5 Planforutsetninger 

Planen omfatter disponering av de til enhver tid tilgjengelige personell- og materiellressurser 
på lufthavnen, og har følgende geografiske områder: 
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a) Manøvreringsområdet  
Den del av flyplass, unntatt oppstillingsplattformer, der luftfartøyer foretar start, 
landing eller taksing.  
 

b) Indre sone  
Et område innenfor følgende punkter:  
 
Nord:   Gjerdelinje 
Øst:     500m etter utrykningsvei 
Syd:    Finnmarksvegen/Berlevågveien/gjerdelinje 
Vest:   Gjerdelinje 
 

c) Redning til sjøs/bløte områder: 
Ikke aktuelt ved denne lufthavn 

2.6 Havarikart 

Lufthavnen har et eget havarikart.  
Lenke til Avinor-kart - lufthavnens havarikart  

2.7 Sambandsdiagram 

IN02082 Beredskapsstyring og krisehåndtering - Sambandsdiagram 

2.8 Lokale standplasser 

LRS Lokal redningssentral. 
Betegnelse på det stedet, vanligvis politidistrikt, hvorfra politiet leder alt 
katastrofearbeid innen distriktet. 

IL Innsatsleder. 
Betegnelse på, den til enhver tid, fungerende leder på skadestedet. 
Betegnelse i Avinor. Innsatsleder i denne plan er lik innsatsleder i politiet. 
 

ILKO Innsatsleders kommandoplass. 
Merket plass på skadestedet hvorfra IL leder katastrofearbeidet. 
 

STY Møte- og samleplass for hjelpestyrker. 
På forhånd fastlagt og merket plass hvor man ønsker å stoppe og kontrollere 
innrykk av hjelpestyrker til skadestedet. 
Hovedport/Vognhall 
 

AMB Venteplass for ambulanse. 
Merket plass hvor all syketransport skal registreres. Plassen kan tas ut på 
forhånd, men opprettes vanligvis på et egnet sted i nær tilknytning til selve 
skadestedet.  
AMB er i hovedport. 
 

EVAK Samleplass for evakuerte/overlevende. 
På forhånd fastlagt og merket sted (lokale) hvor det kan foretas registrering og 
gis forpleining til evakuerte/overlevende. 
Avgangshall. 
 

S Samleplass for sårede. 
Utleiehangar LOS helikopter. 
Fremskutt samleplass vil normalt være i nærhet til Skadestedet.  
 

HEL Helikopterlandingsplass.  
Ikke forhåndsdefinert plass. Dynamisk plassering i forhold til skadested 
 

http://avinorkart.lv.no/Html5Viewer/Index.html?viewer=Avinorkart.Avinorkart&extent=814886,7862696,823194,7866691&layerTheme=Havarikart
../page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=530141
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D Samleplass for døde.  
Rubbhall. 
 

2.9 Kontaktinformasjon lokal kollegastøtte og sentralt støtteteam 

Hvem varsles Når Telefon Merknad 

Lokal kollegastøtte 
 

905 81 652 
 

Sentralt støtteteam  cism@avinor.no  

2.10 Fordelingsliste  

Kriseplanverket distribueres via ekstranettet. Det gjøres en lokal vurdering på lufthavnen 
hvor man ønsker å oppbevare eventuelle papirversjoner av kriseplanverket. 
 

Innehaver Adresse Postnr Poststed Ant 

Lufttrafikktjenesten     

Lufthavntjenesten     

Operativ Leder     

Lufthavnsjef     

Driftsleder     

Flynavigasjonstjenesten     

Finnmark Politidistrikt  9917 Kirkenes Digitalt 

Hammerfest Politistasjon Parkgata 16 9600 Hammerfest Digitalt 

110-Sentralen Risvågveien 3 9600 Hammerfest Digitalt 

Brannsjef Hammerfest Kommune Risvågveien 3 9600 Hammerfest Digitalt 

Widerøe Hammerfest Terminalbygget    

STAS Terminalbygget    

HRS Nord Norge Postboks 1016 8001 Bodø Digitalt 

mailto:cism@avinor.no
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Bristow Hammerfest     

CHC Hammerfest     

Airlift Helikopter Hammerfest     

 


