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Atomhendelser  
 
 

Innledning 
  
Grunnlaget for den norske atomberedskapsorganisasjonen er  

 Strålevernloven av 12.05.2000   

 Delegering av Kongens myndighet etter strålevernlovens § 16, annet ledd til Kriseutvalget 
for atomberedskap, kgl.res. av 23.08.2013  

 Mandat for og sammensetning av kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere, samt 
mandat for Fylkesmannen, kgl.res. av 23.08.2013 
 

Kgl res av 23.08.2013 som trådte i kraft 01.09.2013, erstatter kgl.res. om Atomberedskap – 
sentral og regional organisering, av 17.02.2006. 
 
Norsk atomberedskap er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.  Formålet med 
opprettelsen av atomberedskapsorganisasjonen er å håndtere hendelser for å beskytte liv, 
helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.   
 

Atomberedskapsorganisasjonen i Norge  
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Fylkesmannen har etablert et regionalt forum (atomberedskapsutvalg (ABU)). 
I Telemark utgjør fylkesberedskapsrådets medlemmer atomberedskapsutvalget. 
(For omtale av fylkesberedskapsrådet, se kap Roller og ansvar/Fylkesmannen).   
 
Fylkesmannen skal ved hendelser, i samråd med atomberedskapsutvalget, koordinere og bidra 
til iverksettelse av samordnede tiltak regionalt og lokalt ved en atomhendelse, både 
beskyttelsestiltak og informasjon til publikum og media.  Tiltakene vil normalt bli formidlet fra 
Kriseutvalget.   
 
Varsling – viderevarsling  
Strålevernet er nasjonalt og internasjonalt kontaktpunkt for varsling og informasjon ved 
atomhendelser.  Strålevernet har døgnkontinuerlig vaktordning.  Ved mottak av varsel vurderes 
behovet for varsling av atomberedskapsorganisasjonen, bla. Fylkesmannen, som viderevarsler 
kommunene og ABU.  
 
Beredskapsnivåer 
Atomberedskapsnivåene sentralt, regionalt og lokalt er: 
 

 Informasjonsberedskap: ulykke/hendelse eller rykte som det bør orienteres om 
 

 Høynet atomberedskap: større ulykke/hendelse som kan få alvorlige konsekvenser 
 
 
Måleutstyr  
Strålevernet har ulike måleressurser for å avdekke radioaktivitet. De har ansvar for et 
landsdekkende nettverk av 28 stasjoner som kontinuerlig måler radioaktiviteten i omgivelsene 
og har 5 luftfilterstasjoner som kontinuerlig pumper store mengder luft igjennom et filter.  I 
tillegg har Strålevernet mobilt måleutstyr som kan plasseres i bærere som fly, helikopter eller 
bil for å foreta kartlegging over store områder.  
 
Sivilforsvaret har 123 målepatruljer spredt over hele landet. Patruljene kan brukes for å 
kartlegge radioaktivt nedfall i lokalområdet sitt, søk etter radioaktive kilder og som bistand til 
nødetater. I tillegg gjennomfører patruljene faste målinger 3-4 ganger i året for å kartlegge 
bakgrunnsstrålingen i Norge. 
 

Risiko 
Dimensjonering av den norske atomberedskap og krisehåndtering er basert på 6 scenarier, 
atomtrusler. Disse ble godkjent av Regjeringen våren 2010.   
 
Scenarioene er basert på systematisering av erfaringer fra tidligere hendelser og vurderinger av 
eksisterende eller fremtidig virksomhet.  
 
Hovedmålet er som nevnt ovenfor, å verne om liv, helse, miljø og andre viktige 
samfunnsinteresser.   
 
De dimensjonerende scenariene er: 
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1. Stort luftbåret utslipp fra anlegg i utlandet som kan komme inn over Norge som kan berøre  
        store eller mindre deler av landet, eks. alvorlige hendelser ved kjernekraftverk eller andre  
        anlegg for behandling eller lagring av radioaktivt materiale i Europa eks Sellafield,  
        avfallslageret i Andrejevbukta   
2. Stort luftbåret utslipp fra anlegg eller annen virksomhet i Norge eks. Kjeller, Halden 
3. Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning eks. reaktordrevet  
        fartøy et sted utenfor kysten, uhell langs veg 
4. Lokal hendelse som utvikler seg over tid eks. India våren 2010  
5. Stort utslipp til marint miljø i Norge eller norske nærområder eks. utslipp fra reaktordrevet   
        fartøy 
6. Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium eks  
        Fukushima Dai-ichi Japan 2011. 
 
 

 
Anlegget på Kjeller.  Foto: Statens Strålevern. 

 

 
I 2007 var over 180 atomreaktorer i drift i Europa, og flere er under bygging, eks i Finland.  
De britiske anleggene kan være en risikofaktor for Telemark.  Det transporteres radioaktivt 
materiale langs norske veger til bla bedrifter i Telemark.  Transportrutene er ikke kjent.  
Hendelser kan inntreffe, også i Telemark, spesielt langs de største hovedvegene.   
 

Sannsynlighet   
I mandatet for den norske atomberedskapen ligger det at alle hendelser skal håndteres, uansett 
sannsynlighet.  De ovennevnte dimensjonerende scenariene legger grunnlaget for prioritering 
av behovene og planlegging av en best mulig oppgradering av beredskapen.   
 
Noen av scenarioene vil være mer sannsynlig enn andre, men ved utvelgelsen er det lagt vekt 
på sannsynlige scenarier som tydeliggjør generelle behov.  
 
Atomhendelser vurderes å ha LAV SANNSYNLIGHET. 

 
Konsekvens  
De seks dimensjonerende scenarioene er kategorisert ut i fra de konsekvensene de kan få.  
Atomhendelser kan gi store konsekvenser med et krevende oppfølgingsarbeid, et stort og 
umiddelbart informasjonsbehov og store utfordringer knyttet til samordning av råd, 
beslutninger og informasjon.  
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Radioaktiv forurensning kan gi helsemessige konsekvenser for befolkningen i form av akutte 
stråleskader, senskader og/eller psykologiske virkninger, forurensning av næringsmidler og 
landområder, tap av infrastruktur, behov for midlertidig evakuering.  Utslipp og spredning av 
radioaktive stoffer kan gi negative miljøkonsekvenser, samt samfunnsmessig uro og usikkerhet.  
 
Konsekvensene vil imidlertid avhenge av en rekke faktorer f. eks hvor ulykken skjer, type og 
mengde radioaktive stoffer som er involvert og hvordan utslippene transporteres.  
 

 
Figur fra StrålevernRapport 2009:6 Konsekvenser for Norge ved en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget 

 
Kriseutvalget har fullmakt til å beslutte iverksette følgende konsekvensreduserende tiltak:    
 

 Sikring av områder som er eller kan bli sterkt forurenset 

 Akutt evakuering  

 Tiltak/restriksjoner i næringsmiddelproduksjonen 

 Rensing av forurensede personer 

 Opphold innendørs 

 Bruk av jordtabletter 

 Kostholdsråd  

 Andre konsekvensreduserende tiltak, inkl tiltak for å hindre eller redusere forurensing av      
        miljøet 
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Konsekvens  Liv og helse Natur og miljø Økonomi Samfunnsstabilitet  

Svært lav      

Lav      

Middels    X  

Høy  X X  X 

Svært høy     
 

Atomhendelser vurderes samlet sett til å få HØY KONSEKVENS.    

 
 
 
Regionalt risikobilde – Atomhendelser  

 

 
Roller og ansvar  
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I det forebyggende arbeidet og ved uønskede hendelser må en rekke aktører samarbeide.  Det 
er derfor nødvendig å forberede samhandlingen ved å se på hvordan virksomhetene kan hindre 
at en ulykke skal inntreffe og planlegge tiltak for å redusere konsekvensene.  I begge situasjoner 
er det først og fremst viktig å se på oppgaver og rolleavklaringer.    
 
Oppgaver (uavhengig av type hendelse) for Kommunene, Fylkesmannen, Politiet, Statens 
vegvesen, Fylkeskommunen, Forsvaret, Sivilforsvaret, Mattilsynet, Sykehuset, NVE; se kap 
Roller og ansvar. 

 
Forebyggende tiltak 
 

Statens  
Strålevern 

 Er fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet 

 Har koordineringsansvaret for nasjonale overvåkingsprogram      
  for radioaktivitet i miljøet   

 Koordinerer den nasjonale atomberedskapen  

 Fører tilsyn med sikkerhet og beredskap ved norske atomanlegg  
  og lagre/deponier for radioaktivt avfall 

 Deltar i internasjonalt samarbeid for å bedre sikkerheten ved  
  utenlandske atomanlegg  

 

Kommunene  I helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere risiko- og sårbarhet med 

utgangspunkt i de seks dimensjonerende scenarioene    

 Ha planverk for 

-   hvordan gjennomføre eller bistå andre etater i å gjennomføre tiltak    

  besluttet av KU eller etater i KU (tiltakskort)  

-   hvordan drifte egne institusjoner så lenge tiltaket er aktuelt (eks  

  skoler, barnehager, helseinstitusjoner, hjemmehjelpstjenesten)   

 Ha liste over viktige egne og eksterne ressurser som kan komme  

  til anvendelse ved atomhendelser        

 Gjennomføre øvelser med atomhendelse som scenario  

 

Fylkesmannen  Er kriseutvalgets regionale ledd  

 Skal medvirke til at planer for aktuelle regionale og lokale etater  
  er samordnet   

 Gjennomføre øvelser med atomhendelse som scenario 
 

Mattilsynet  Har ansvar og oppgaver knyttet til radioaktivitetskontroll av   
 matvareproduksjon og omsetning, bla Lorakon – målinger  
 (måling av radioaktivitetsnivåer i fôr, mat, dyr og fisk)   

 Er tilsynsmyndighet overfor vannverkseiere  
 

Kystverket   Skal varsle Strålevernet om sjøgående transport med radioaktivt  
  avfall (avtale fra januar 2011)  
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   Krisehåndtering  
 

Statens  
Strålevern 

 Har døgnkontinuerlig vakt - Vakttelefon tlf 67 16 26 00 som gjelder kun  
for hendelser, uhell eller ulykker 

 Leder og sekretariat for og har operasjonslokaler for kriseutvalget 

 Bistår kriseutvalget i krisehåndteringen   

 Kartlegger situasjonen og innhenter informasjon som grunnlag for tiltak  
for å redusere konsekvensene 

 Foretar medieovervåkning av situasjonen 

 Innhenter vær- og spredningsprognoser og analyserer feltmålinger  
 

  
 

 Har ansvaret for den helhetlige situasjonsforståelsen  

 Beslutter iverksetting av tiltak etter konsensus blant utvalgets medl. 

 Tiltak kan også besluttes av etatene i KU med utgangspunkt i råd fra KU 

 Beslutningene gjennomføres av etatene i KU 
 

Kommunene   Koordinerer tiltakene besluttet av KU på lokalt nivå  

 Forholder seg til pålegg av og anbefalinger fra KU som formidles via  
      Fylkesmannen eller aktuell etat 

 Formidler informasjon fra KU som er sendt via Fylkesmannen 

 Skal bistå bla politiet og Mattilsynet ved gjennomføring av tiltak  

 Skal følge opp personer som har fått høye stråledoser på kort og lang sikt 

 Rapporterer til Fylkesmannen     
 

Fylkesmannen   Innkaller atomberedskapsutvalget 

 Koordinerer og bidrar til iverksettelse av beskyttelsestiltak og 
      informasjonstiltak   

 Rapporterer til Strålevernet  
 

Sivilforsvaret   Gjennomfører feltmålinger, prøvetaking og søk etter strålekilder på  
      avveie 

 Foretar rensing av enkeltpersoner eller grupper 
    

Mattilsynet  Innhenter og bearbeider informasjon og måledata 

 Sørger for målinger av radioaktivitet i næringsmidler  

 Prøvetaking, analyserer og overvåker matvarer og dyrehelse 

 Sikrer iverksettelse av tiltak for å forhindre radioaktiv forurensning av  
      fôr, mat, dyr og fisk 

 Gi råd om slaktetider, nedfôring, dyrevernmessige aspekter av tiltak,  
      høsting av planter    

 Gir kostholdsråd til publikum 

 Rådgiver for kommunene med hensyn til drikkevann  

 Distriktskontorene har ansvar for å påse at tiltak innenfor etatens  
      ansvarsområde blir gjennomført  
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   Kilder og henvisninger  
 
Lover, forskrifter, veiledere, planer m.v. 
 

 Lov om strålevern og stråling og bruk av stråling (Strålevernloven) av 12.05.2000  

 Delegering av Kongens myndighet etter strålevernlovens § 16, annet ledd til    
Kriseutvalget for atomberedskap     
http://www.lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-08-23-1024  

 Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere,  
samt mandat for Fylkesmannen                   
http://www.lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-08-23-1023       

 Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av 23.06.2000 

 Nasjonal helseberedskapsplan (versjon 2.0 fastsatt 2.juni 2014)   
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2014/Nasjonal-
helseberedskapsplan.html?regj_oss=1&id=761213  

 ”Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap” Rapport fra  
Statens Strålevern 2012:5 http://www.nrpa.no/dav/6f43aaf5ba.pdf  

 «Konsekvenser for Norge ved en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget» Rapport fra  
Statens Strålevern 2009:6 http://www.nrpa.no/dav/67148ac7c1.pdf  

 Strålevernets hjemmeside: www.nrpa.no  

http://www.lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-08-23-1024
http://www.lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-08-23-1023
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2014/Nasjonal-helseberedskapsplan.html?regj_oss=1&id=761213
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2014/Nasjonal-helseberedskapsplan.html?regj_oss=1&id=761213
http://www.nrpa.no/dav/6f43aaf5ba.pdf
http://www.nrpa.no/dav/67148ac7c1.pdf
http://www.nrpa.no/

