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Atomberedskapen i Norge



Bygget på prinsipper om…

• Tydelig myndighet 

og ansvar

• Tverrsektoriell 

forankring

• Faglig kompetanse

• Samvirke i alle faser



Atomberedskap (Kgl.res. 23.8.2013)

Departementer

Kriseutvalgets rådgivere

Kriserådet

Fylkesmannen

Departemente

rKriseutvalget for 

atomberedskap

Ytre etaterKommunene

DSB’s infopool

Statens strålevern (leder, sekretariat)

• Statens strålevern (medlem)

• Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap

• Forsvaret

• Helsedirektoratet

• Kystverket

• Mattilsynet

• Politidirektoratet

• Utenriksdepartementet

• Nibio

• Fiskeridirektoratet

• Forsvarets forskningsinstitutt

• Havforskningsinstituttet

• Institutt for energiteknikk

• Meteorologisk institutt

• Miljødirektoratet

• Nasjonalt folkehelseinstitutt

• Nasjonal kompetanse- og 

behandlingstjeneste for CBRNe-medisin 

(«CBRNe-senteret»)

• Norges geologiske undersøkelser

• Norsk polarinstitutt

• Norges miljø- og biovitenskapelige

universitet

• Veterinærinstituttet



Kriseutvalget for 

atomberedskap

Kongelig res. av 23. august 2013

har ansvar for:

• å håndtere atomulykker og tilsiktede handlinger 

som rammer Norge eller norske interesser

• å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige 

samfunnsinteresser

Verktøy:

• Beslutte og gjennomføre konsekvensreduserende 

tiltak i akuttfasen



Risikobilde



Noen tidligere hendelser



Anlegg i vårt nabolag



Konsekvenser

Økt risiko for kreft i befolkningen

Økonomiske konsekvenser

Forurensing av miljøet

Frykt og usikkerhet i befolkningen



Den operative atomberedskapen 



Atomulykke



Når en stor atomulykke inntreffer

Kan ta tid før utslipp starter.

Kan ta tid før det rammer oss

Men beskyttende tiltak bør iverksettes før 

aktiviteten kommer

Så prognoser er viktig



Viktig verktøy

Meteorologiske 

spredningsprognoser fra MET







Når må befolkningen beskyttes?



Opphold innendørs



Når barn og gravid bør ta jod



Problemer for matproduksjon



Kan spredningsprognoser deles 

med andre beredskapsaktører og 

befolkningen?



Usikkerhet i hvor mye som kommer 

ut av reaktoren og når

Usikkerhet i værprognose og 

modellering



Long range ensemble

>10 kBq/m2 >100 kBq/m2

Darker shade of red means more models agree



Ankomstprognose



Radioaktivitet i næringskjeden



Når nedfallet treffer Norge

Hvor og i hvilke mengder.

Oppheve eller forsterke tiltak.

Konsekvenser på lang sikt.

Målinger



Radnett: varslings- og 

overvåkingsnettverk 



Datautveksling i Europa 



Luftfilterstasjoner



Sivilforsvarets 

målepatruljer 



Mobile målesystemer



Oppsummering

• Strålevernet er fagmyndighet på område strålevern og 

atomsikkerhet 

• Norge har en atomberedskap ledet av Kriseutvalget. Strålevernet 

er sekretariat.

• Modellering og prognoser er sentralt i den faglige vurderingen av 

konsekvenser av atomulykker. Geografisk informasjon er sentralt.

• Norge har måleressurser som sikrer kartlegging ved et nedfall. 

Dette er data som kan formidles.



Takk for oppmerksomheten

Spørsmål?


