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Forord
Forsvaret skal søke om bruk av Grøtsund industrihavn som ny anløpshavn. Risiko- og
sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) er et av grunnlagsdokumentene til søknaden. ROS-analysen skal gi
et grunnlag for å kunne utvikle beredskapsplaner. Den beskriver geografiske forhold, infrastruktur,
næringsaktivitet, sårbare naturområder, befolkningstetthet og aktiviteten i anløpsområdet.
Med bakgrunn i et referansescenario er det gjennomført spredningsberegninger knyttet til anløp av
reaktordrevne fartøy, analyse av mulige konsekvenser og anbefalte tiltak for å redusere risikoen for
atomhendelser.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av personell fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO),
Forsvarets ABC-skole (FABCS) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Arbeidsgruppen har med
bakgrunn i oppdrag gitt fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til FLO, revidert Risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for anløp av reaktordrevne fartøy til Grøtsund havn. I tillegg har
arbeidsgruppen fått støtte fra Meteorologisk institutt med utarbeidelse av spredningsmodelleringer.
Oppdrag ble gitt til FLO 2020-11-04 med frist for ferdigstillelse 2021-02-23.

Arbeidsgruppen har bestått av:
Oberstløytnant Wenche Kristin Over (FLO stab)
Oberstløytnant Christine K. Bertheau (FLO stab)
Orlogskaptein Nina T Breistein (FABCS)
Thomas Vik (Forsker FFI)
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1 Formål
Forsvaret skal søke om bruk av Grøtsund industrihavn som ny anløpshavn. Risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er et av grunnlagsdokumentene til søknaden. ROS-analysen skal gi
et grunnlag for å kunne utvikle beredskapsplaner internt i Forsvaret, slik at Forsvaret skal kunne
ivareta sikkerheten ved anløp av reaktordrevne fartøy. ROS-analysen skal også gi grunnlag for sivile
myndigheters beredskapsplanlegging, og vil være et bidrag til Statsforvalteren og kommunenes ROSanalyser og beredskapsplaner.
2 Grunnlag for ROS-analyse
ROS-analyse for anløp av reaktordrevne fartøy er hjemlet i atomenergiloven § 7 (Søknad om
konsesjon og løyve) jfr. § 11 (Oppføring og igangsetting av atomanlegg), § 15 (Plikt til å sikre mot
skade), § 16 (Melding om driftsforstyrrelser og uhell) og § 17 (Skipsreaktorer m.m.). I tillegg skal
arbeidet være forankret i strålevernloven § 15 (Planleggings- og informasjonsplikt),
strålevernforskriften § 18 (Risikovurdering og forebyggende tiltak) og § 19 (Beredskap).
ROS-analysen beskriver anløpsområdet og aktiviteten der. Den beskriver geografiske forhold,
infrastruktur, næringsaktivitet, sårbare naturområder og befolkningstetthet i nærområdet. Den
beskriver også militært område1. Det er gjennomført spredningsberegninger som illustrerer
spredning av radioaktive stoffer, dersom det skulle oppstå en atomhendelse som kan medføre
utslipp av radioaktive stoffer fra et reaktordrevet fartøy. ROS-analysen inneholder en gjennomgang
av et utvalg av relevante scenarier knyttet til anløp av reaktordrevne fartøy, mulige konsekvenser og
anbefalte tiltak for å redusere risikoen for atomhendelser.
3 Definisjoner
Atomanlegg

Innretning for lagring av atomsubstans.

Atomberedskap

Beredskapen mot alle atomulykker og villede handlinger som kan gi
radioaktiv forurensning og stråleeksponering.

Atomhendelse

Atomulykker og andre hendelser som kan innebære ioniserende
stråling eller spredning av radioaktivitet.

Atomskade

Skade som skyldes radioaktive egenskaper, samt skade som skyldes
ioniserende stråling fra annen kilde innen et atomanlegg.

Atomulykke

En hendelse som forårsaker atomskade eller en rekke hendelser som
har samme opphav og forårsaker atomskade.

Beredskap

Å være forberedt på å håndtere og redusere skadevirkninger av
uønskede hendelser som kan føre til skade på mennesker og miljøet,
eller tap av verdier.

Eskortefartøy

Det eller de fartøyene som gjennomfører en militær eskorte.

Forbudsområde

Nøyaktig angitt sjø- eller landområde som det er knyttet spesielle og
nærmere definerte restriksjoner til.

Havneanlegg

Det området hvor det forekommer kontakt mellom skip og havn.
Dette omfatter områder som ankerplasser, venteplasser og ankomst
fra sjøsiden, når det er relevant.

1

Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret av 20. desember 2018 nr.2058
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Infopool

En gruppe med kommunikasjonsmedarbeidere fra ulike direktorater
og underliggende etater. Formålet med gruppen er å styrke
kommunikasjonshåndteringen ved ekstraordinære hendelser.

Konsesjon

Tillatelse, godkjenning, bevilling, særlig en tillatelse av offentlig
myndighet som etter lovgivningen er nødvendig for å sette i verk en
virksomhet eller et tiltak.

Lostjeneste

En navigatør med lokalkunnskaper om et bestemt område, som skal
rettlede større skip når de skal seile innenskjærs.

Militær eskorte

Et væpnet følge som skal ledsage og beskytte personer eller
transporter.

Militært område

Festningsverk, bygninger, anlegg og landarealer med tilstøtende
sjøområde som disponeres av Forsvaret.

Nuklide

Et atom med et bestemt antall protoner og nøytroner i atomkjernen.

Radioaktivt stoff

Stoff som sender ut alfa-, beta-, gamma- eller nøytronstråling.

Reaktordrevet fartøy

Fartøy som benytter atomreaktor for fremdrift.

SI-systemet

Et internasjonalt enhetssystem for måling av fysiske størrelser.

Slepebåt

Båt eller skip som brukes til å taue, slepe eller manøvrere andre
båter, lektere, større skip, farkoster og konstruksjoner til og fra havn
eller kai eller annet bestemmelsessted.

4 Forkortelser
ARPANSA
Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency
CBRN
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear
DSA
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EADRCC
NATO Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center
ERCC
EU Emergency Response Coordination Center
FFI
Forsvarets forskningsinstitutt
FOH
Forsvarets operative hovedkvarter
FSJ
Forsvarssjef
FST
Forsvarsstaben
IAEA
International Atomic Energy Agency
ISPS
International Ship and Port Facility Security
LNO
Liaison officer
LOCA
Loss of coolant accident
MET
Meteorologisk institutt
OCHA
FN Office for the Coordination of Human Affairs
OPSEC
Operations Security
REMPAN
Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network
ROS
Risiko- og Sårbarhetsanalyse
SBS
Sivilt beredskapssystem
SNAP
Severe Nuclear Accident Programme
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SNO
TESSOC
UD
WHO

Statens naturoppsyn
Terrorism, espionage, subversion, sabotage and organized crime
Utenriksdepartementet
World Health Organization

5 Atomhendelse
Atomhendelser ved bruk av reaktordrevne fartøy kan gi alvorlige konsekvenser både for mennesker
og omgivelser. Håndtering av slike hendelser vil kreve god koordinering mellom ulike
fagmyndigheter, sektorer og fagmiljøer i Norge.
Atomhendelser ved anløp av utenlandske reaktordrevne fartøy vil også kreve internasjonal
koordinering.

6 Atomberedskap i Norge roller, ansvar og myndighet
Den norske atomberedskapsorganisasjonen er opprettet for å håndtere atomhendelser og for å
sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige
samfunnsinteresser. Den består av Kriseutvalget for atomberedskap, Kriseutvalgets rådgivere,
Kriseutvalgets sekretariat og Statsforvalterne og Sysselmannen på Svalbard som Kriseutvalgets
regionale ledd.

Figur 1: Den norske atomberedskapsorganisasjonen 2

Figur 1 illustrerer hvordan atomberedskapsorganisasjonen er organisert etter roller, ansvar og
myndighet. Under pkt. 6.1 og 6.2 er fordelingen av roller, ansvar og myndighet beskrevet.

2

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (2020) (www.dsa.no/atomberedskap/atomberedskap-i-norge)
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6.1 Departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering
Justis- og beredskapsdepartementet skal være fast lederdepartement i sivile nasjonale kriser, dersom
Kriserådet ikke bestemmer noe annet3.
6.1.1 Kriserådet
Kriserådet er det øverste administrative koordineringsorganet på departementsnivå. Det ivaretar og
sikrer strategisk koordinering, blant annet mellom berørte departementer.
Kriserådet har seks faste medlemmer fra:
 Regjeringsråden ved Statsministerens kontor
 Departementsråden i Justis- og beredskapsdepartementet
 Departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet
 Departementsråden i Forsvarsdepartementet
 Departementsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 Departementsråden i Utenriksdepartementet
Kriserådet kan utvides ved behov4.
6.2 Kriseutvalget for atomberedskap
Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlig for, og har fullmakt til, å iverksette tiltak for å redusere
konsekvensene etter en atomhendelse. Kriseutvalget består av representanter fra:
•
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
•
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
•
Forsvaret
•
Helsedirektoratet
•
Kystverket
•
Mattilsynet
•
Politidirektoratet
•
Utenriksdepartementet
Ved en atomhendelse skal Kriseutvalget koordinere informasjon og iverksette hurtige tiltak for å
beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. I akuttfasen av en atomhendelse har
Kriseutvalget myndighet til å gi pålegg om tiltak. I senfasen av en atomhendelse skal Kriseutvalget
være rådgiver for myndighetene5.
6.2.1 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
DSA er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og er fag- og forvaltningsmyndighet for
strålevern og atomsikkerhet i Norge. DSA arbeider for å redusere negative konsekvenser av stråling,
og har følgende roller6:
 Forvalte regelverk
 Føre tilsyn
 Faglig rådgiver
 Forvalte kunnskap
DSA skal støtte alle departementer i spørsmål som angår stråling og atomsikkerhet. DSA har en
direktorats rolle for Miljødepartementet og Utenriksdepartementet. DSA forvalter strålevernloven,
3

Regjeringen (2019), Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet (www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhetog-beredskap/innsikt/hovedprinsipper-i-beredskapsarbeidet/id2339996/)
4
Regjeringen (2019), Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet (www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhetog-beredskap/innsikt/hovedprinsipper-i-beredskapsarbeidet/id2339996/)
5
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (19:2012)
6
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (2020) (www.dsa.no/om-oss)
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atomenergiloven og deler av forurensningsloven. Som en følge av dette stiller DSA krav til og fører
tilsyn med virksomheter, også innenfor beredskapsområdet.
DSA leder og er sekretariat for Kriseutvalget. I det daglige beredskapsarbeidet skal sekretariatet blant
annet gjennomføre kurs, øvelser og etablere gode kommunikasjonslinjer i beredskapsorganisasjonen.
I Kriseutvalget har DSA ansvar for å påse at det eksisterer et oppdatert samordnet planverk på
nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg leder DSA Kriseutvalgets informasjonsgruppe. Sekretariatet og
informasjonsgruppen har begge som formål å legge til rette for Kriseutvalgets beslutninger.
DSA er nasjonalt og internasjonalt kontaktpunkt for varsling og informasjon ved atomhendelser.
Dette kan blant annet foregå gjennom avtaler med andre lands myndigheter og gjennom det
internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sine konvensjoner om tidlig varsling, informasjonsutveksling
og assistanse ved atomhendelser. DSA har også nasjonalt kontaktpunkt mot Verdens
helseorganisasjon (WHO) innen stråleberedskap (REMPAN).
DSA har ansvar for koordinering av nasjonale overvåkningsprogram for radioaktivitet i miljøet. De har
ansvar for nasjonale nettverk for måling av stråling og er tilknyttet tilsvarende internasjonale
nettverk. Som en aktør i beredskapsorganisasjonen, har DSA kompetanse og ressurser for måling av
stråling og radioaktivitet. Ved atomhendelser skal DSA innhente og bearbeide informasjon og
måledata, utarbeide prognoser og oversikt over situasjonen, samt fremme forslag til tiltak7.
DSA er øverste atomsikkerhetsmyndighet i Norge, og er innstillende fagmyndighet for anløp av
reaktordrevne fartøy til Norge. DSA skal påse at sikkerheten og beredskapen ved anløp av
reaktordrevne fartøy blir ivaretatt8.
6.2.2 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har et koordinerende ansvar for Sivilt
beredskapssystem (SBS) på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. De har
embetsstyringsansvaret for statsforvalterne på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, og
arbeider gjennom Statsforvalterne for å forbedre det kommunale og regionale samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeidet. DSB skal understøtte Justis- og beredskapsdepartementet, og bistå øvrige
departementer ved koordinering av håndtering av større kriser og katastrofer i fredstid på sivil side,
herunder også ved sikkerhetspolitiske kriser og i væpnet konflikt. DSB skal sammenstille og analysere
informasjon fra statsforvalterne, involverte etater og internasjonale nettverk. De har et
koordineringsansvar for oppfølging av og tilsyn med aktiviteter, objekter og virksomheter med
potensial for store ulykker9.
DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet jobber målrettet mot å
forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv
ulykkes- og krisehåndtering. DSB skal legge grunnlaget for et helhetlig forebyggende arbeid og
beredskapsforberedelser innenfor offentlig forvaltning og samfunnskritisk virksomhet. Ved hendelser
og kriser på regionalt nivå, mottar DSB rapporter fra statsforvalterne. Denne rapporteringen går via
DSB til sentrale myndigheter og gir et overordnet og tverrsektorielt situasjonsbilde.
DSB har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til trygt, robust og tidsmessig
kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. DSB eier
7

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (19:2012)
8
Lov om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) av 5. desember 1972 nr. 28
9
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2020) (www.dsb.no/menyartikler/omdsb/ansvarsomrader-og-roller/)
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Nødnett og har ansvar for forvaltning og videreutvikling av det i tråd med brukernes behov. DSB har
en rolle i informasjonsformidling på tvers av sektorer i forbindelse med større uønskede hendelser,
slik som ved en atomhendelse10.
DSB har følgende roller:
 Faglig rådgiver
 Iverksetter av vedtatt politikk
 Forvalte regelverk
 Telekommunikasjonsoperatør
 Utøve etatsledelse
Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs underlagt DSB, og er regionalt organisert i 20
distrikter. De inngår også i atomberedskapen11. Ved atomhendelser kan Sivilforsvaret løse følgende
oppgaver12:
 Feltmålinger
 Prøvetaking og søk etter strålekilder på avveie
 Transport
 Rensing av personer og materiell
 Evakuere et geografisk område
 Sanering
 Avsperring av et område
 Akutt omsorg/forpleining
DSB er nasjonalt kontaktpunkt for henvendelser fra NATO Euro-Atlantic Disaster Response
Coordination Center (EADRCC), EU Emergency Response Coordination Center (ERCC) og FN Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Kontaktpunktfunksjonen mottar og behandler
blant annet anmodninger om bistand fra utlandet. Norge vil ved behov også kunne be om sivil
bistand fra utlandet gjennom disse kanaler når egne ressurser ikke strekker til. DSB har også Liaison
offiser (LNO) avtale med FOH13.
6.2.2.1 DSBs infopool

DSB administrerer en infopool for direktorater og underliggende etater. Formålet er å styrke
kommunikasjonshåndteringen ved ekstraordinære hendelser. I en krisesituasjon kan deltagende
etater be om bistand og få tilført ressurser fra infopoolen14.
6.2.3 Forsvaret
Forsvaret er underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsstaben (FST) skal på vegne av Forsvarssjefen
(FSJ) ivareta ansvaret for å gjennomføre oppdrag, påse at beslutninger følges opp, og ivareta det
daglige arbeidsgiveransvaret for personellet i Forsvaret. FST sin hovedoppgave er å støtte FSJ sin
etatsstyring av Forsvaret. FST har et situasjonssenter (Sitsen) som er FSJ sitt verktøy for utøvelse av
alminnelig kommando over Forsvarets styrker og avdelinger. Forsvarets operative hovedkvarter
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Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (19-20:2012)
11
Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, Støtte og samarbeid – En beskrivelse av
totalforsvaret i dag (21:2018)
12
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (20:2012)
13
Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, Støtte og samarbeid – En beskrivelse av
totalforsvaret i dag (20:2008)
14
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016), Veileder krisekommunikasjon
(www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/veileder/veileder-krisekommunikasjon/)
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(FOH) ivaretar den operative ledelsen av Forsvaret. Dette gjelder også for bistandsaksjoner ved
atomhendelser.
Forsvaret er medlem av Kriseutvalget for atomberedskap og ivaretar blant annet viktige ressurser
innen overvåkning, måleberedskap og tiltak for å forhindre og håndtere eventuelle atomhendelser.
Eksempelvis overvåker FOH all militær skipstrafikk i våre havområder, inkludert reaktordrevne fartøy.
Det er et faglig samarbeid mellom DSA og Forsvaret. Dette inkluderer en samarbeidsavtale mellom
DSA og kystvakten, og årlige møter med sjøforsvarets enhet for radioaktivitet og beskyttelse av miljø
(senter for skipsteknikk og sikkerhet). Et viktig tiltak for reduksjon av ulykkesrisiko og håndtering av
eventuelle atomhendelser til sjøs, som ble iverksatt i 2019, er Kystverkets anskaffelse av droner til
alle fartøyene i indre kystvakt. Dronene har avansert kamerateknologi og sensorer som kan påvise og
karakterisere utslipp av radioaktivt stoff15.
Som en del av totalforsvarskonseptet kan Forsvarets kapasiteter etter anmodning bistå sivile
myndigheter ved atomhendelser. Dette skal skje innenfor den personell- og materiellberedskap som
Forsvaret til enhver tid har. Bistanden kan bestå av spesielle kapasiteter knyttet til atomberedskap
(som for eksempel måleutstyr) eller mer generelle kapasiteter (som for eksempel transport, vakthold
og sikring)16. Støtten skal være i henhold til de etablerte regler for Forsvarets bistand til sivile
myndigheter17. Et eksempel på dette er Instruks om Forsvarets bistand til politiet (Bistandsinstruksen,
2017).
6.2.4 Helsedirektoratet
Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og er et faglig forvaltningsorgan
som skal bidra til å styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av
tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.
Helsedirektoratet har følgende tre roller:
 Faglig rådgiver
 Iverksetter av vedtatt politikk
 Forvalte regelverk
Ved atomhendelser har Helsedirektoratet ansvar for koordinering av helsetjeneste. Direktoratet
forholder seg til primærhelsetjenesten gjennom statsforvalteren, som er direktoratets ledd i fylkene,
og til spesialisthelsetjenesten via de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet rapporterer til
overordnet nivå gjennom Kriseutvalget. Helsedirektoratet utarbeider sammen med DSA råd om
helsemessige konsekvenser for Kriseutvalget. Både Helsedirektoratet og DSA har behov for å
forholde seg til statsforvalteren under kriser. Det er derfor behov for at kontakten mot
statsforvalteren koordineres18.
6.2.5 Kystverket
Kystverket er administrativt underlagt Fiskeri- og kystdepartementet, og har ansvaret for
sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning.
Kystverkets myndighet for beredskap mot akutt forurensning er delegert etter forurensningsloven og
svalbardmiljøloven, og gjelder akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, også på land. Det
15

Miljødirektoratet (M-1304/2019) Risiko for og beredskap mot akutt forurensning – endringer og
utviklingstrekk (69:2019)
16
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (20:2012)
17
Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, Støtte og samarbeid – En beskrivelse av
totalforsvaret i dag (57:2018)
18
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (20:2012)
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innebærer at Kystverket kan gi pålegg om tiltak og kreve opplysninger og miljøundersøkelser av
ansvarlig forurenser.
Kystverket har ansvar for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning. Dersom et
akutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurenser eller kommunal beredskap, vil Kystverket innta en
tilsynsfunksjon. Kystverket kan også overta en aksjon helt eller delvis dersom den private eller
kommunale beredskapen ikke strekker til. I slike tilfeller vil den private, kommunale og statlige
beredskapen sammen bekjempe utslippet, under ledelse av Kystverket. Kystverket har
samarbeidsavtaler om bistand fra en rekke andre myndigheter og organisasjoner ved uønskede
hendelser19.
6.2.6 Mattilsynet
Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Landbruks- og matdepartementet
har etatsstyringsansvaret for Mattilsynet. Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og
kystdepartementet har faglig etatsstyring innenfor sine områder av Mattilsynets virksomhet.
Mattilsynet forvalter norsk regelverk som omhandler produksjon og omsetning av mat og
drikkevann. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og
småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle typer serveringssteder.
Mattilsynet har ansvar og oppgaver knyttet til radioaktivitetskontroll av matvareproduksjon og
omsetning gjennom blant annet LORAKON-systemet (målinger), samt å bistå Kriseutvalget med
innhenting og bearbeiding av informasjon og måledata. De har ansvar for å sikre iverksettelse av
tiltak for å forhindre radioaktiv forurensning av dyrefôr, mat, dyr og fisk, samt å sørge for målinger av
radioaktivitet i næringsmidler og å gi råd om slaktetider, nedfôring, dyrevernmessige aspekter av
tiltak og liknende. Mattilsynet har dessuten ansvar for å gi kostholdsråd til befolkningen, være
rådgiver for kommunale eller statlige helsemyndigheter med hensyn til drikkevann, og å være
tilsynsmyndighet overfor vannverkseiere med hensyn til pålagte tiltak. Videre har Mattilsynet ansvar
for å påse at norskprodusert og importert mat er trygg i forhold til fastsatte grenseverdier.
Mattilsynet beslutter hvordan tiltak på egne fagområder skal iverksettes.
Mattilsynet er en treleddet organisasjon, som er delt inn på følgende måte:
 Hovedkontor (HK)
 Regionskontor (RK)
 Distriktskontor (DK)
HK møter i Kriseutvalget og er ansvarlig for de strategiske og overordnede oppgavene. RK møter i
statsforvalternes atomberedskapsutvalg og koordinerer distriktskontorene. DK har ansvar for å påse
at tiltak innenfor Mattilsynets ansvarsområde blir gjennomført20.
6.2.7 Politidirektoratet (POD)
POD er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har som hovedoppgave å yte faglig ledelse,
styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer. POD er politidistriktene og
særorganenes overordnede myndighet og nærmeste støttespiller. Direktoratet har også en sentral
rolle i innsatsen mot internasjonal og organisert kriminalitet.
Norge er delt inn i 27 politidistrikt. Politimestrene i det enkelte distrikt og sysselmannen på Svalbard
har et selvstendig ansvar for å iverksette aktuelle tiltak som besluttes av Kriseutvalget.
19

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (27:2012)
20
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (21:2012)
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Eksempler på relevante oppgaver for politidistriktene:
 Akutt evakuering
 Vakthold og sikring av forurensede områder
 Formidling av informasjon til befolkningen
 Bistand til andre aktører i gjennomføring av tiltak
 Tiltak for å beskytte materielle verdier og opprettholde ro og orden
Politiet har ansvar for å utarbeide lokale planer, som skal ivareta oppgavene i politidistriktene.
Politiets bombegruppe er underlagt Oslo politidistrikt og har et landsdekkende ansvar for vern mot
og håndtering av bomber og eksplosiver. De har kompetanse og ressurser innen håndtering av
situasjoner som involverer radioaktivt materiale og kan bistå politidistriktene ved behov21.
6.2.8 Utenriksdepartementet (UD)
UD arbeider for Norges interesser internasjonalt, og behandler saker vedrørende Norges forhold til
andre land og internasjonale organisasjoner22.
UD har det overordnede ansvaret for utforming av strategier og prioriteringer for
atomhandlingsplanens arbeid, og representerer Norge i internasjonale fora, der atomsikkerhet
drøftes. For å sikre en bred forankring av strategiske beslutninger og prioriteringer, drøftes aktuelle
spørsmål i Utenriksdepartementets rådgivende utvalg for atomsaker. Utvalget er bredt sammensatt
og består blant annet av representanter fra departementer som er direkte berørt av atomsikkerhetsog atomberedskapsarbeidet. Utvalget ledes av UD.
DSA er UDs fagdirektorat i gjennomføringen av atomhandlingsplanen23.
6.2.9 Statsforvalteren
Statsforvalter er den øverste lederen av den statlige fylkesadministrasjon i Norges fylker. Ordet
statsforvalter brukes også om det administrative apparatet som er tilknyttet denne stillingen.
Statsforvalteren er regjeringens nærmeste representant i fylket og skal kontrollere at stortingets og
regjeringens vedtak blir gjennomført, først og fremst gjennom kommunens og fylkeskommunens
virksomhet. Statsforvalteren skal fungere som et samordningsorgan, både i forhold til kommunene
og i forhold til regionale statlige myndigheter. Statsforvalteren bidrar til å etablere kontakt og
tilrettelegge for gjensidig bistand og samarbeid mellom sivile og militære myndigheter, og samordner
den sivile delen av totalforsvaret24.
Statsforvalterne og Sysselmannen på Svalbard er Kriseutvalgets regionale ledd, og regionale ledd for
DSB og Helsedirektoratet. De skal sørge for koordinering og iverksetting av samordnede tiltak
regionalt og lokalt ved en atomhendelse. Rutiner for samordnet varsling, informasjonsdeling og
rapportering på hensiktsmessige arenaer er Statsforvalterens ansvar. Dette gjelder både
beskyttelsestiltak og formidling av informasjon til media og befolkningen25.
Statsforvalteren skal ha oversikt over risiko og sårbarhet ved å utarbeide en risiko- og
sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS), i nært samarbeid med regionale aktører. Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner og kunnskap fra kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser skal inngå
i analysen. FylkesROS skal danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke
21

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (21:2012)
22
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (17:2012)
23
Utenriksdepartementet (2018) Atomsikkerhet og miljø – Regjeringens handlingsplan 2018-2022, vedlegg 3
24
Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, Støtte og samarbeid – En beskrivelse av
totalforsvaret i dag (22:2008)
25
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (30:2012)
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samordningen av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering26.
Forsvarets ROS-analyse for anløp av reaktordrevne fartøy vil være et bidrag til Statsforvalterens og
kommunenes ROS-analyser og beredskapsplaner ved atomhendelser.
6.2.10 Kommunene
Kommunene er det lokale lovpålagte administrative og folkevalgte nivået i Norge. Kommunene har et
generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor
sine geografiske områder, og utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen.
Kommunenes viktigste oppgaver ved atomhendelser vil være å ta seg av sine innbyggere og bidra til
en raskest mulig normalisering av situasjonen.
Kommunen må planlegge handlinger og være forberedt på å kunne gjennomføre eller bistå andre
etater i gjennomføringen av en rekke forskjellige oppgaver. Kommunene skal bidra med koordinering
av krisehåndteringen ved de offentlige tjenestene på lokalt nivå og skal forholde seg til pålegg og
anbefalinger vedtatt av Kriseutvalget for atomberedskap27.
6.2.11 Ytre etater
Det er flere etater som har et ansvar som gjør at de kan ha en rolle i håndteringen av atomhendelser.
Det kan være knyttet til spesiell fagkompetanse eller forvaltningsansvar28. Eksempler er
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Miljødirektoratet er underlagt Klima- og
miljøverndepartementet, og har som hovedoppgave å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk
natur og hindre forurensning29. Landbruksdirektoratet er underlagt Landbruks- og
matdepartementet, og har ansvar for alle fagområder innen landbruksektoren, herunder jordbruk,
skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser30.
Både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vil ha en rolle i en sen fase av håndteringen av en
atomhendelse31.
6.2.12 Kriseutvalgets rådgivere
Kriseutvalgets rådgivere består av representanter fra institusjoner og etater med spesiell
kompetanse knyttet til atomberedskap. Ved en atomhendelse skal rådgiverne være et faglig
støtteapparat for Kriseutvalget. Rådgiverne skal bistå Kriseutvalget i å bygge opp, vedlikeholde og
koordinere atomberedskapen gjennom kontakt med myndigheter på alle nivåer,
informasjonsutveksling mellom medlemsinstitusjonene, vurdering av trusselbildet og gjennomføring
av øvelser. De har oppgaver både i det daglige beredskapsarbeidet, og i alle faser av en
atomhendelse32.
7 Anløp av reaktordrevne fartøy
Norge har ikke reaktordrevne fartøy selv, men allierte land (USA, Storbritannia og Frankrike) har slike
fartøy. Det har vært en betydelig økning i antall anløp av militære reaktordrevne fartøy til norske
farvann de siste årene. I 2015/2016 var det 10-15 anløp i året. Nå gjennomføres det 30-40 anløp av
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Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, Støtte og samarbeid – En beskrivelse av
totalforsvaret i dag (22:2008)
27
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (31:2012)
28
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (26:2012)
29
Store norske leksikon 2020 (www.snl.no/Miljødirektoratet)
30
Store norske leksikon 2020 (www.snl.no/Landbruksdirektoratet)
31
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (26:2012)
32
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2012:5) Roller, ansvar, krisehåndtering og
utfordringer i norsk atomberedskap (22:2012)
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allierte reaktordrevne ubåter hvert år33. De fleste av disse har korte opphold i norsk farvann, med
ulike formål:
 Overlevere/skifte personell
 hente forsyninger
 medisinske evakueringer
 rekreasjon for mannskapet.
Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller
mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig
reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter34.
7.1 Fartøystyper og fartøysreaktorer
Reaktordrevne fartøy omfatter både overflatefartøy (hangarskip og isbrytere) og undervannsfartøy
(ubåt). Ved årsskiftet 2015/2016 var det registrert 172 reaktordrevne fartøyer formelt i tjeneste i
verden. Av disse var det registrert 152 reaktordrevne ubåter. Det er lite som tyder på at totalantallet
vil endre seg vesentlig i nærmeste fremtid35.
Ved årsskiftet 2015/2016 var alle registrerte reaktordrevne fartøyer militære, med unntak av russiske
isbrytere. De fleste militære reaktordrevne fartøyer er ubåter, men det fins også noen hangarskip36.
Designen av de ulike militære fartøysreaktorene er lite kjent, siden dette omfatter gradert
informasjon. Stater som har reaktordrevne fartøy ønsker ikke å røpe sin krigskapasitet. Likevel har
DSA kunnskap om ubåtreaktorenes design og hvilke hendelser som kan oppstå. Sikkerhetstiltakene
må derfor dimensjoneres ut fra en generell kunnskap om reaktordrevne fartøy.
Fartøysreaktorer er små og må tåle til dels kraftige bevegelser uten at det påvirker yteevnen. For å
kunne produsere mye energi, vil det være naturlig å benytte høy anriket uran i brenselet. Basert på
det som er offentlig kjent om slikt brensel, ser det ut til at faktisk anrikning varierer fra under 20% til
over 90% uran-235. Brenselet er sannsynligvis annerledes enn brensel i et kjernekraftverk, og er
trolig basert på metalliske uranlegeringer. Effekten til de aller fleste fartøysreaktorer antas å ligge i
området 50-300MW, cirka en tidel av en typisk kjernekraftreaktor på land37.
Alle fartøysreaktorer i dag er trykkvannsreaktorer. Det vil si at mediet som omgir uranbrenselet er
vann som er under så høyt trykk at det ikke koker til tross for en temperatur på flere hundre grader
Celsius. En prinsippskisse av en ubåtreaktor med tilhørende systemer er vist på figur 2.
Primærkretsen (reaktor og dampgenerator) ligger inne i ubåtens reaktorseksjon. Det er
sekundærkretsen som bringer energien over til maskinrommet, og tertiærkretsen som bringer
overskuddsenergien ut av ubåten38.

33

Miljødirektoratet (M-1304/2019) Risiko for og beredskap mot akutt forurensning – endringer og
utviklingstrekk (32:2019)
34
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (StrålevernRapport 2018:10) Endringer i trusselbildet –
Trusselvurdering for kriseutvalget for atomberedskap (9:2018)
35
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI-RAPPORT 16/01536) Reaktordrevne fartøyer og deres eventuelle
kjernevåpen (3:2016)
36
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI-RAPPORT 16/01536) Reaktordrevne fartøyer og deres eventuelle
kjernevåpen (8:2016)
37
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI-RAPPORT 16/01536) Reaktordrevne fartøyer og deres eventuelle
kjernevåpen (9:2016)
38
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI-RAPPORT 16/01536) Reaktordrevne fartøyer og deres eventuelle
kjernevåpen (9-10:2016)
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Figur 2: Prinsippskisse av en ubåtreaktor av trykkvannstypen med tilhørende systemer for energiutnyttelse og
kjøling. Primærkretsen inneholder svært varmt vann under høyt trykk. Dette avgir energi til en dampgenerator,
som også befinner seg i reaktorseksjonen. Dampgeneratoren inngår i sekundærkretsen, og dampen driver en
turbin som genererer elektrisk strøm, før den kondenserer til vann igjen. Tertiærkretsen leder sjøvann fra
utsiden forbi kondensatoren for at denne skal oppnå den nødvendige kjøleevnen 39.

Mengden radioaktivitet i en slik reaktorkjerne vil avhenge av anrikningsgraden i brenselet og hvor
lenge brenselet har vært i bruk. Nytt reaktorbrensel er lite radioaktivt, men over tid vil det bygges
opp store mengder svært radioaktive fisjonsprodukter. Når andelen av fisjonsprodukter blir stor, vil
det påvirke effekten av reaktoren. Det betyr at brenselet har nådd sin praktiske levetid40.
7.2 Krav til allierte ved anløp av reaktordrevne fartøy
Formålet med forskrift om fremmede statsfartøyer er å gi bestemmelser om fremmede militære og
sivile statsfartøyers adgang til og opphold på norsk territorium, herunder å sikre at norske
myndigheter til enhver tid har oversikt over og kontroll med slike fartøyer, jfr. § 1 (1).
Forsvarsdepartementet kan gi dispensasjon fra disse bestemmelsene, jfr. § 18.
Fremmede militære og sivile statsfartøyer har kun adgang til norsk territorium etter på forhånd å ha
innhentet tillatelse ad diplomatisk vei, jfr. § 3. En slik søknad skal fremmes via UD og/eller norsk
utenriksstasjon, og skal for reaktordrevne fartøy være mottatt senest 14 dager før anløpet er
planlagt å finne sted. Søknaden skal omfatte opplysninger om det antall fremmede militære og sivile
statsfartøyer som skal delta i besøket, type fartøy, kallesignal for fartøyenes radiostasjon, samt
opplysninger som er nødvendige for deres identifikasjon, seilasrute som skal benyttes, havnen som
skal benyttes, tidspunkt for anløp og hvor lenge oppholdet vil vare. Hvis det nøyaktige tidspunktet for
anløpet ikke kan oppgis samtidig med søknaden, skal dette meddeles snarest mulig.
39

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI-RAPPORT 16/01536) Reaktordrevne fartøyer og deres eventuelle
kjernevåpen (10:2016)
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Forsvarets forskningsinstitutt (FFI-RAPPORT 16/01536) Reaktordrevne fartøyer og deres eventuelle
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Fremmede militære statsfartøyer skal rapportere posisjon og planlagt seilas til norske myndigheter
når de passerer territorialgrensen, og deretter hver sjette time under seilas i norsk territorialfarvann,
jfr. § 5 (1). De skal også til enhver tid bære synlige nasjonale kjennetegn, jfr. § 12. Fremmede
militære fartøy skal i norsk territorialfarvann alltid være fullt oppdykket og vise flagg, jfr. § 7.
Fremmede militære statsfartøyer skal benytte de anker- og fortøyningsplasser som anvises av norske
myndigheter, jfr. § 16. Fører og besetning på fremmede militære fartøyer skal rette seg etter de
militære regler og bestemmelser som gis av den lokale militære kommandomyndighet, og skal følge
gjeldende norsk lovgivning, herunder miljø-, los-, havne-, utlendings- og ordensbestemmelser.
Reglene gitt i forskrift om fremmede statsfartøyer skal ikke være til hinder for aktivitet i henhold til
øvelser fastsatt i Forsvarssjefens øvelsesprogram eller i henhold til de rustingskontrollavtaler som
Norge er part i, jfr. § 1 (4). Enhver form for øvelse, trening eller annen militær aktivitet innenfor
norsk territorium er forbudt, med mindre det finner sted i henhold til godkjente norske øvingsplaner
eller det på forhånd er innhentet tillatelse fra norske myndigheter, jfr. § 14.
7.3 Diplomatisk klarering
Utenlandske statsfartøy som skal ferdes i norske farvann og anløpe norske havner, skal på forhånd ha
innhentet en diplomatisk klarering. Søknad ad diplomatisk vei om tillatelse for adgang til og opphold
på norsk territorium, skal fremmes via UD og/eller norsk utenriksstasjon. Søknaden skal, hvis ikke
annet er bestemt, være mottatt senest 7 dager før anløpet finner sted41.
En slik klarering innebærer at fartøyet gis diplomatisk immunitet og er derfor å anse som utenlandsk
territorium. Norske myndigheter, herunder Forsvarets personell, har derfor ikke adgang til å komme
om bord i fartøyene for å utføre målinger eller ta prøver, uten at skipssjef har gitt tillatelse. Alt
personell som er involvert i anløp av reaktordrevne fartøy må respektere immunitetsreglene42.
7.4 Farledene
Farledene er vegsystemet til sjøs, og hele norskekysten er i dag dekket av et nettverk av ulike
farledskategorier. Kystverket har ansvar for farledene og farledsstrukturen, og bidrar til å bedre
framkommeligheten og sikkerheten for ferdsel langs norskekysten. Utbedring av farledene reduserer
sannsynligheten for at en skipsulykke skal skje. Dermed reduseres både risikoen for akutte utslipp av
forurensende stoffer fra skipsfarten og miljørisikoen43.
I norsk territorialfarvann skal fremmede fartøyer følge de til enhver tid fastsatte farleder, jf. forskrift
om fremmede statsfartøyer § 9.
7.5 Lostjenesten
Lostjenesten skal bidra til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å sørge for at fartøy
som ferdes i norsk farvann har navigatører om bord med tilstrekkelig kompetanse til å foreta sikker
seilas. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet.
Etter havne- og farvannsloven § 21 kan samferdselsdepartementet gi forskrift om losplikt. Forskrift
etter denne hjemmelen er gitt i Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) av
17. desember 2014 nr. 1808. Lospliktforskriften gjelder derimot ikke for militære fartøy og andre
fartøy under militær kommando44, og gir dermed ingen plikt til bruk av los for disse fartøyene.
I havne- og farvannsloven § 53 er det gitt føringer for at forskrifter gitt etter den tidligere loven om
los ordningen (Lov om los ordning av 15. august 2014 nr. 61) fortsatt skal gjelde. Dette vil da blant
annet gjelde Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for
fremmede militære og sivile statsfartøyer (forskrift om fremmede statsfartøyer) av 2. mai 1997 nr.
41

Forskrift om fremmede statsfartøyer, 1. januar 2015
Havrettskonvensjonen, 16. november 1994
43
Miljødirektoratet (M-1304/2019) Risiko for og beredskap mot akutt forurensning – endringer og
utviklingstrekk (64:2019)
44
Jfr. Forskrift om losplikt av 17. desember 2014 nr. 1808 § 1 (2).
42
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396. Etter denne forskriftens § 6 kan Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger,
av hensyn til rikets sikkerhet overfor fremmede militære og sivile statsfartøyer treffe enkeltvedtak
om plikt til å bruke los ved seilas i norske indre farvann og på sjøterritoriet. Videre kan
samferdselsdepartementet eller den departementet bemyndiger, av hensyn til trygg ferdsel overfor
fremmede militære og sivile statsfartøyer fatte enkeltvedtak om plikt til å bruke los ved seilas i
norske indre farvann og på sjøterritoriet.
Etter Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann av 20. desember
2018 nr. 2056 skal føreren og besetningen ellers på et utenlandsk fartøy følge norsk lovgivning under
opphold i norsk territorialfarvann, blant annet reglene for bruk av los, jfr. § 14.
7.6 Eskortefartøy (styrkebeskyttelse)
Maritimt styrkebeskyttelsesoppdrag i fredstid gjennomføres av Forsvaret. Dersom eskorten utføres
innenfor et område der sivile myndigheter regulerer sjøtrafikken, skal Forsvaret informere den
aktuelle myndighet. Dersom det er hensiktsmessig og innenfor gjeldende OPSEC nivå, skal eskorten
koordineres med den aktuelle myndighet. I dette tilfellet vil den aktuelle myndighet være Kystverket.
Dersom det reaktordrevne fartøyet benytter los, bør kommunikasjonen gå gjennom den.
Sikkerhetssone rundt det reaktordrevne fartøyet bør være avklart på forhånd. Dette vil ha betydning
for hvor nært sivile fartøy kan passere.
Dersom losen ønsker å benytte fjern los ved bruk av egen losbåt, skal losbåtens plassering
koordineres av sjef for styrkebeskyttelsen45.
7.7 Den statlige slepeberedskapen
Kystverket har ansvaret for den statlige etablerte slepeberedskapen i Norge. Formålet med
slepeberedskapen er å ivareta en beredskap i områder langs kysten hvor det er begrenset tilgang til
kommersielle aktører. Slepeberedskapen skal ikke konkurrere med private aktører, men være en
ekstra sikkerhet for å unngå skipsuhell. Den er primært etablert for å kunne håndtere hendelser med
fartøyer over 5000 BT, og som fører farlig og/eller forurensende last. Disse fartøyskategoriene er
pålagt å følge de etablerte seilingsledene utenfor norskekysten. Fra året 2020 er det Kystvakta som
ivaretar den operative statlige slepeberedskapen46.
7.7.1 Samarbeidsavtale mellom Kystverket og Kystvakta
Kystverket har inngått en samarbeidsavtale med Forsvaret om at Kystvakta ivaretar operativ utøvelse
av den statlige slepeberedskapen47. Fra 1. januar 2020 er det Kystvakta med seks fartøyer som
ivaretar den operative statlige slepeberedskapen. Disse fartøyene inngår i Forsvarets struktur og
kommandolinje. Fartøyene bemannes med personell fra Kystvakta.
Samtidig som kvaliteten på slepeberedskapen skal opprettholdes, skal Kystvaktas evne til å løse egne
oppgaver etter kystvaktloven økes. Overføring av ressurser til Kystvakta for ivaretagelse av operativ
utøvelse av den statlige slepeberedskapen, skal komme hele samfunnet til gode i form av økt
tilstedeværelse og tilgjengelighet av kystvaktas fartøy.
Ved at Kystvakta ivaretar operativ statlig slepeberedskap bidrar dette til at kompetansen knyttet til
beredskapen videreutvikles og beholdes i statlig regi. Dette sikrer forutsigbarhet og langsiktig
ivaretakelse av tjenesten.
Kystverket har ansvar for ivaretakelse av sjøsikkerhet og statlig beredskap mot akutt forurensning,
herunder ivareta fagansvar for statlig slepeberedskap.
Statlig slepeberedskap skal som prinsipp ikke anvendes i tilfeller hvor kommersielle aktører kan
utføre arbeidet på tilfredsstillende vis. Kystverket har ansvar for å avgjøre denne vurderingen før
45

Sjøforsvaret (2018) Instruks for maritim styrkebeskyttelse og eskorte i fredstid
Miljødirektoratet (M-1304/2019) Risiko for og beredskap mot akutt forurensning – endringer og
utviklingstrekk (63-64:2019)
47
Kystverket og kystvakta (2020) Avtale om ivaretakelse av operativ statlig slepeberedskap
46
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Kystvakta kontaktes. Kystvakta kan legge til grunn at når Kystverket tar kontakt vedrørende
slepeoppdrag, så er spørsmålet om bruk av kommersielle aktører vurdert av Kystverket. Dersom
Kystvakta skulle bli oppmerksom på slepeoppdrag utover oppdrag som formidles fra Kystverket,
vil Kystvakta på eget initiativ vurdere spørsmålet om bruk av kommersielle aktører.
Kystvakta skal på vegne av Kystverket utføre operativ statlig slepeberedskap, så langt dette er
mulig, uten å gå utover akutte militære oppgaver, herunder akutte oppgaver etter
kystvaktloven eller politiloven § 27a, som er viktigere enn den statlige slepeberedskapen.
Dersom akutte militære hendelser/situasjoner prioriteres på bekostning av den statlige
slepeberedskapen, skal Kystvakta varsle Kystverket.
Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora hvor slepeberedskap og beredskap mot akutt
forurensning generelt er et tema, koordineres av Kystverket.
Fartøyene som inngår i den statlige slepeberedskapen skal bidra til å forebygge eller redusere faren
for akutt forurensning ved slep og annen assistanse til fartøy. Fartøyene kan også yte teknisk
assistanse, være plattform for innsatsleder ved hendelser, og kunne være Kystverkets
tilsynsrepresentant på et skadested.
7.7.2 Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kystvakta
DSA har inngått en samarbeidsavtale med Kystvakta48. Formålet med avtalen er å skape og styrke
forutsigbarhet i samarbeidet mellom på den ene siden Kystvakta som myndighetsutøver,
beredskapsaktør og bistandsaktør i det maritime domenet, og på den andre siden DSA som
myndighetsutøver, beredskapsaktør og forskningsmiljø innenfor spørsmål vedrørende atomsikkerhet
og atomberedskap.
Avtalen regulerer samarbeidet mellom DSA og Kystvakta utelukkende med fokus på Kystvaktas sivile
oppgaver etter kystvaktloven. Forsvarets samarbeid med DSA håndteres på overordnet nivå i
Forsvaret.
Kystvaktas fartøy kan både i fred, krise og krig, benyttes til å løse militære oppdrag på linje med
andre orlogsfartøy. Eksempel på Forsvarets maritime oppgaver i fredstid er anløpskontroll
og bistand til politiet.
Kystvakta vil i henhold til denne avtalen gjennomføre oppdraget for DSA så fremt dette ikke kommer
i konflikt med høyere prioriterte oppgaver i Kystvaktas aktivitetsprogram eller situasjonsbestemte
oppdrag fra militær operativ myndighet.
Ved en hendelse kan det bli behov for at Kystvakta utfører oppgaver for DSA, der DSA opptrer som
egen etat eller på vegne av Kriseutvalget for atomberedskap. Dette kan være oppgaver som søk etter
objekter i havet, bistand med kartlegging av forurensning, bistand med prøvetaking og/eller måling
av radioaktivitet, håndtering av fartøy med radioaktivt materiale, bistand med transport av utstyr
og/eller personell, kommunikasjon og videreformidling av informasjon til og fra andre involverte
aktører, innhenting og videreformidling av visuelle og andre observasjoner for bedret
situasjonsforståelse, bistand under øvelser og gjennomføring av tilsyn.
DSA skal gi Kystvakta nødvendig opplæring og bistå med utstyr for å kunne måle radioaktivitet, slik at
Kystvakta skal kunne løse oppdrag omfattet av denne avtalen.

48

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kystvakta (2019) Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet og Kystvakta
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Samarbeidet mellom DSA og Kystvakta styres av følgende mål:
•
Samarbeidet skal bidra til effektiv utnyttelse av statens maritime ressurser
•
Samarbeidet skal bidra til nasjonal evne til å avdekke mulige atomhendelser/akutte
atomulykker og risiko for slike
•
Samarbeidet skal bidra til kunnskapsgrunnlag og samhandlingsrutiner som setter
Kystvakta i stand til å møte eventuelle hendelser/ulykker på en profesjonell måte
med minst mulig fare for samfunnet generelt og for Kystvaktas eget personell
spesielt
Avtalen er utarbeidet med grunnlag i følgende regelverk:
•
Lov om Kystvakten av 13. juni 1997 nr. 42 (kystvaktloven)
•
Lov om atomenergivirksomhet av 12. mai 1972 nr. 28 (atomenergiloven)
•
Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6
(forurensningsloven)
•
Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr. 36 (strålevernloven)
•
Kgl. res. av 23. august 2013 om delegering av Kongens myndighet etter
strålevernlovens § 16, annet ledd til Kriseutvalget for atomberedskap

8 Beskrivelse av anløpsområdet mellom Nord-Fugløya og Grøtsund industrihavn
8.1 Geografiske forhold og mulige sårbarheter ved anløp til og fra Grøtsund industrihavn
Reaktordrevne fartøy, som skal legge til ved Grøtsund industrihavn, vil komme inn i Norsk
territorialfarvann nord for Nord-Fugløya via Fugløysundet og inn i Ullsfjorden. Forsvaret skal bruke
seilasruten som er skissert på kart 1. Seilasruten vil benyttes både ved inn- og utseiling, og ved nødslep til åpent hav. De andre tilkomstmulighetene er gjennom områder med større befolkningstetthet
og trangere farvann med flere farer for navigeringen, og vil derfor ikke benyttes. Oversikt over mulige
tilkomstmuligheter til og fra Grøtsund industrihavn er synliggjort på kart 2.
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Kart 1: Kartet viser en oversikt over seilasruten til og fra Grøtsund industrihavn49.

Fra Lopphavet og inn i Fugløysundet er farvannet klart og bredt. Inn mot Ullsfjorden smalner
farleden, men vannet er fortsatt klart og har få navigasjonsfarer. Grøtsundet er det smaleste
området på seilasruten, ca. 2,2 km bredt. Dette området er like før Grøtsund industrihavn. Her går
også farleden for sivil skipsfart fra Tromsø og nordover. Kart 3 viser en oversikt over området
Grøtsundet.

49

Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
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Kart 2: Kartet viser en oversikt over området Grøtsundet 50. Sundet ligger både i Tromsø kommune og Karlsøy
kommune i Troms og Finnmark fylke. Det ligger mellom fastlandet i sørøst og Kvaløya, Ringvassøya og Reinøya i
nordvest. Sundet går fra nordspissen av Tromsøya i vest til Ullsfjorden i øst. Sundet er cirka 33 kilometer langt
og 2,2 kilometer bredt. Grøtsund industrihavn ligger på sørsiden av Grøtsundet, ca. 14 km nordøst for Tromsø
sentrum.

Grøtsund industrihavn ligger i Tromsø kommune. Ved inn- og utseiling av reaktordrevne fartøy via
Nord-Fugløya til Grøtsund industrihavn, vil reaktordrevne fartøy oppholde seg i eller tett på grensen
til flere kommuner (Karlsøy kommune, Skjervøy kommune, Lyngen kommune og Tromsø kommune).
Dette er illustrert på kart 3.

50

Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
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Kart 3: Illustrasjonskartet viser oversikt over hvilke kommuner som er involvert i seilasruten for reaktordrevne
fartøy til og fra Grøtsund industrihavn, og hvilke kommuner som kan bli berørt dersom det skulle oppstå uhell
ved anløp av reaktordrevne fartøy til og fra Grøtsund industrihavn51.

8.2 Befolkning og tettbebyggelse
8.2.1 Karlsøy kommune
Karlsøy kommune har ca. 2300 innbyggere. Disse er bosatt spredt i kommunen. Kart 4 viser en
oversikt over bosetningen i kommunen.

51

Kartverket (2020) Illustrasjonskart (www.kartverket.no/til-lands/kart/illustrasjonskart)
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Kart 4: Oversikt over bosetting i Karlsøy kommune52. Det er satt ring rundt områder med størst
befolkningstetthet. Vannøya har til sammen ca. 800 innbyggere, Karlsøya har til sammen ca. 45 innbyggere,
Reinøya har til sammen ca. 280 innbyggere, Ringvassøya har til sammen ca. 350 innbyggere, Hansnes har til
sammen ca. 600 innbyggere, Dåfjord har til sammen ca. 140 innbyggere og Rebbenes har til sammen ca. 40
innbyggere.

8.2.2 Skjervøy kommune
Skjervøy kommune omfatter øyene Arnøya, Kågen, Uløya, Laukøya og Skjervøya, og har til sammen
ca. 2900 innbyggere. Bosetningen i kommunen er sentralisert i tettstedet Skjervøy, med ca. 2500
innbyggere. Skjervøy er kommunens eneste tettsted med 85% av kommunens befolkning. På Arnøya
bor 11% av befolkningen, Kågen 3% og på de øvrige øyene bor det til sammen 1% av befolkningen i
Skjervøy kommune. Kart 5 viser en oversikt over bosetningen i kommunen.

52

Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
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Kart 5: Oversikt over bosetning i Skjervøy kommune53. Det er satt ring rundt områder med størst
befolkningstetthet. I tettstedet Skjervøy bor 85% av kommunens befolkning. På Arnøya bor 11% av
befolkningen. Disse bor hovedsakelig på sørsiden av øya. På Kågen bor 3% av befolkningen. Disse er spredt på
østsiden av øya. På de øvrige øyene bor det til sammen 1% av befolkningen i Skjervøy kommune.

8.2.3 Lyngen kommune
Lyngen kommune har ca. 2800 innbyggere54. Bosetningen i kommunen er konsentrert til strandflaten
langs østsiden av Lyngen sør for Koppangen. Her bor 67% av kommunens innbyggere, hvorav 29%
bor i tettstedet Lyngseidet og 10% bor i tettbebyggelsen Furuflaten lenger sør. På nordsiden av
fjordarmen Kjosen bor 6 % av befolkningen. De resterende 27% av befolkningen bor langs Ullsfjorden
i vest55. Kart 6 viser en oversikt over bosetningen i kommunen.

53

Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
Lyngen kommune 2020 (www.ssb.no/kommunefakta/lyngen)
55
Store norske leksikon (2019) Lyngen Kommune (www.snl.no/Lyngen)
54
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Kart 6: Oversikt over bosetning i Lyngen kommune56. Det er satt ring rundt områder med størst
befolkningstetthet. Bosetningen i kommunen er konsentrert til strandflaten langs østsiden av Lyngen sør for
Koppangen. Her bor 29% av befolkningen i tettstedet Lyngseidet og 10% bor i tettbebyggelsen Furuflaten lenger
sør. På nordsiden av fjordarmen Kjosen bor 6 % av befolkningen. De resterende 27% av befolkningen bor langs
Ullsfjorden i vest.

8.2.4 Tromsø kommune
Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge, som har ca. 77 000 innbyggere.
Kommunen består av et byområde og et stort distrikt. Ca. 92% (ca. 70 840) av innbyggerne i Tromsø
kommune bor i området Tromsø by og i kommunens øvrige 7 tettsteder. Bosetningen er konsentrert
til Tromsøya og de nærliggende områdene. På fastlandet (østsiden av Trømsøya) er bosetningen
konsentrert langs Tromsøysundet, mellom Ramfjorden og Tønsvika. På Kvaløya er bosetningen
konsentrert langs Sandnessundet, mellom Håkøybotn og Krabbelv. Kun ca. 8% (ca. 6 160) av
innbyggerne bor i distriktet57. Dette er områder i kommunens utkant som omfatter Ringvassøya og
Rebbenesøya i nord, ytre del av Kvaløya og de mindre øyene utenfor, samt i flere av kommunens
fjordstrøk.
56

Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
Tromsø kommune (2020) Samlet kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032
(www.tromso.kommune.no)
57
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Tromsø kommune har totalt 8 tettsteder. Det er kun tettstedsbefolkningen på Tromsøya som inngår i
tettstedet Tromsø. De øvrige 7 tettstedene ligger dels på fastlandet (Tromsdalen, Fagernes, Movik)
og dels på de andre øyene (Kvaløysletta, Kjosen, Sommarøy)58. Kart 7 viser en oversikt over
bosetningen i Tromsø kommune.

Kart 7: Oversikt over bosetningen i Tromsø kommune59. Ca. 92% av innbyggerne i Tromsø kommune bor i
området Tromsø by og i kommunens øvrige 7 tettsteder. Kun ca. 8% av innbyggerne bor i distriktet. Det er satt
ring rundt kommunens 8 tettsteder. Konsentrert bosetning på østsiden og vestsiden av Tromsøya er markert
med rød strek. På østsiden av Tromsøya (fastlandet) er dette området markert mellom Ramfjorden og Tønsvika.
På vestsiden av Tromsøya (Kvaløya) er dette området markert mellom Håkøybotn og Krabbelv.

8.1 Næringsvirksomheter i området
8.1.1 Karlsøy kommune
Næringslivet i Karlsøy kommune er i stor grad basert på primærnæringene jordbruk og fiske. Fra
Karlsøy er det relativt kort vei til de rike fiskefeltene på Tromsøflaket og Fugløybanken. Fiskeflåten
består av et stort antall mindre fartøy som driver kystfiske etter torsk, hyse og sei. I tillegg finnes det
også flere større fartøy som driver fiske i fjernere farvann. Den store ilandføringen av fisk i Karlsøy
kommune avspeiler den store andelen av arbeidsplasser innen industri, spesielt innenfor
fiskeforedling. Denne virksomheten er stor på Vannøya.
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Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
Side 26 av 79

UNNTATT OFFENTLIGHET

UNNTATT OFFENTLIGHET
Jordbruket er basert på husdyrhold, hovedsakelig sau og geit. De fleste gårdsbruk er små og drives
som binæring.
Primærnæringene står for ca. 18% av kommunens arbeidsplasser, industrien ca. 12% og 19% av
arbeidsplassene er innen bygg- og anlegg og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Av de bosatte
yrkesaktive i Karlsøy kommune har 27% arbeid utenfor kommunen, hvorav 22% har arbeid i
Tromsø60.
Karlsøy kommune har omfattende beiteområde for reinsdyr. Distriktsområde nr. 10 omfatter hele
Vannøya. Her beiter opp mot 300 reinsdyr hele året. Distriktsområde nr. 11 omfatter hele Reinøya.
Her beiter opp mot 250 reinsdyr hele året. Distriktsområde nr. 12 omfatter hele Ringvassøya. Her
beiter opp mot 600 reinsdyr hele året. Distriktsområde nr. 13 omfatter hele Rebbenesøya. Her beiter
opp mot 200 reinsdyr hele året61.
8.1.2 Skjervøy kommune
Fiske og fiskeforedling er sentrale næringer i Skjervøy kommune. Kommunen har flere
fiskeforedlingsanlegg, blant annet et stort filetanlegg. Næringsmiddelindustrien står for 90% av
industriens sysselsetting i kommunen. Tettstedet Skjervøy er en viktig fiskerihavn og servicesenter
for fiskeflåten i Nord-Troms. Med kun tre bruk, betyr jordbruket lite i Skjervøy kommune.
Kommunen har noe verkstedindustri (jern- og metallvareindustri og skipsbygging).
Turisttrafikken spiller en økende rolle i kommunen, og næringen varehandel, overnattings- og
serveringsvirksomhet omfatter 9% av arbeidsplassene i Skjervøy kommune62.
Skjervøy kommune har omfattende beiteområde for reinsdyr. Distriktsområde nr. 8 for reindrift
omfatter hele Uløya i Skjervøy kommune. Her beiter opp mot 600 reinsdyr i perioden 15. april - 15.
november. Distriktsområde nr. 9 for reindrift omfatter øyene Kågen og Arnøy i Skjervøy kommune.
Her beiter opp mot 2000 reinsdyr i perioden 15. april - 15. november63.
8.1.3 Lyngen kommune
Næringslivet i Lyngen kommune har tradisjonelt vært basert på fiske og jordbruk, men i dag drives
jordbruket i stor grad som støttenæring. Utenom noe storfehold, er det et betydelig saue- og
geitehold.
Fiskeflåten består for det meste av små og mellomstore båter. Bare en mindre del av fangsten
ilandføres i kommunen. Kommunen har en rekefabrikk og driver også annen fiskeforedling.
Industrien utgjør 12% av kommunens arbeidsplasser, herunder bygg- og anleggsvirksomhet, kraft og
vannforsyning/renovasjon, næringsmiddelindustri og verkstedindustri64.
Lyngen kommune har omfattende beiteområde for reinsdyr. Det er to reinbeitedistrikt som har sitt
sommerbeite på Lyngenhalvøya, Rendalen og Lyngsdalen. I Rendalen reinbeitedistrikt beiter det opp
mot 900 reinsdyr i perioden 15. april - 15. november. Lyngsdalen har sommerbeite på den sørlige
delen av Lyngen. Denne delen av beiteområdet strekker seg også inn i Tromsø kommune, Balsfjord
kommune og Storfjord kommune. Her beiter opp mot 1500 reinsdyr65.
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Store norske leksikon (2019) Karlsøy kommune (www.snl.no/Karlsøy)
Forskrift om reinbeitedistrikt, Troms av 1. juli 1963
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Store norske leksikon (2019) Skjervøy kommune (www.snl.no/Skjervøy)
63
Forskrift om reinbeitedistrikt, Troms av 1. juli 1963
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Store norske leksikon (2019) Lyngen kommune (www.snl.no/Lyngen)
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Lyngen kommune (2018) Reindrift i Lyngen (www.lyngen.kommune.no/reindrift.349215.no.html)
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8.1.4 Tromsø kommune
Næringslivet i det området som i dag inngår i Tromsø kommune, har tradisjonelt vært sterkt preget
av primærnæringene fiske, fangst og jordbruk. I dag er ca. 1% av arbeidsplassene i Tromsø innen
primærnæringene.
Tromsø har en variert fiskeflåte med mange store båter som driver på helårsbasis. Fangstene går
både til eksport og til bearbeiding i kommunens egen fiskeforedlingsindustri. Foredling av fisk fra
oppdrettsnæringen i kommunen kommer i tillegg til dette.
Den klart viktigste industribransjen i Tromsø kommune er næringsmiddelindustrien, særlig
fiskeforedling med 44% av industriens sysselsetting. Næringsmiddelindustrien omfatter også NordNorges største ølbryggeri. Verkstedindustrien er også en viktig industribransje, med blant annet
Tromsø Mekaniske AS, gummi-, plast- og mineralsk industri og grafisk industri.
Arbeidsplassene i Tromsø kommune finnes hovedsakelig innen tjenesteytende næringer. Dette er et
resultat av at Tromsø er sentrum for handel, kommunikasjon, kultur og undervisning, og byens rolle i
offentlig forvaltning og tjenesteyting i landsdelen. I alt 87% av kommunens arbeidsplasser er i
tjenesteytende næringer, hvorav 44% i offentlig administrasjon, forsvar, undervisning og helse- og
sosialtjenester, 18% i varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet, 14% i finansvirksomhet,
forretningsmessige tjenesteyting og 6% i transport og lagring66.
Tromsø kommune har et mangfoldig næringsliv. I 2016 var det registrert 12 820 virksomheter i
Brønnøysundregisteret med tilholdssted i kommunen. En stor andel av disse er småbedrifter. Det har
blant annet vært en stor vekst i reiselivsnæringen de siste årene67.
Tromsø sentrum er viktig som arbeidssted, ikke bare for befolkningen på Tromsøya og de nærmeste
områdene omkring, men også for distriktet i kommunen og for andre nærliggende kommuner68. Kart
8 viser en oversikt over bedrifter og arbeidsplasser i Tromsø kommune.
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Store norske leksikon (2018) Tromsø - næringsliv (www.snl.no/Tromsø_-_næringsliv)
Tromsø kommune (2017) Strategisk næringsplan – Gjennomføringsstrategi 2017-2020
(www.tromso.kommune.no)
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Store norske leksikon (2018) Tromsø - næringsliv (www.snl.no/Tromsø_-_næringsliv)
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Kart 8: Oversikt over bedrifter og arbeidsplasser i Tromsø kommune (Tromsø kommune 01.01.2020)69.

Tromsø kommune har omfattende beiteområde for reinsdyr. Distriktsområde nr. 14 omfatter hele
Kvaløya. Her beiter opp mot 600 reinsdyr hele året. Distrikt nr. 17 omfatter Tromsdalen. Her beiter
opp mot 2000 reinsdyr i perioden 15. april – 15. oktober. Distrikt nr. 17 omfatter området mellom
Andersdalen og Stormheimen. Her beiter opp mot 1500 reinsdyr i perioden 15. april – 15. oktober70.
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Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
Forskrift om reinbeitedistrikt, Troms av 1. juli 1963
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8.1.5 Kyst og fiskeri
Fiske og fiskeforedling er sentrale næringer i Karlsøy kommune, Skjervøy kommune, Lyngen
kommune og Tromsø kommune. Kart 9 viser en oversikt over anløps kai for fiskeri.

Kart 9: Oversikt over anløps kai for fiskeri71.
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8.1.6 Fiskeplasser
Fiskeri er en sentral næring i Karlsøy kommune, Skjervøy kommune, Lyngen kommune og Tromsø
kommune. Kart 10 viser en oversikt over fiskeplasser og kart 11 viser en oversikt over gyteområder
for fisk.

Kart 10: Rosa skravert felt viser fiskeplasser hvor man benytter aktive redskap. Grå skravert felt viser
fiskeplasser hvor det benyttes passive redskap 72.

72

Tromsø kommune (2020) Kartportalen (www.tromso.kommune.no/kartportalen.366074.no.html)
Side 31 av 79

UNNTATT OFFENTLIGHET

UNNTATT OFFENTLIGHET

Kart 11: Brunt skravert felt viser gyteområder for fisk 73.
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8.1.7 Landbruk
Jordbruket i Karlsøy kommune, Skjervøy kommune, Lyngen kommune og Tromsø kommune er basert
på husdyrhold. Utenom noe storfehold, er det et betydelig saue- og geitehold. De fleste gårdsbruk er
små og drives som binæring. Kart 12 viser en oversikt over beiteområder for sau, geit og storfe.

Kart 12: Rosa felt illustrerer beiteområder for sau, geit og storfe. Mørkerosa felt viser et område med flere
husdyr per kvadratkilometer enn områder med lyserosa felt74.
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8.1.8 Reindriftsforvaltning
Karlsøy kommune, Skjervøy kommune, Lyngen kommune og Tromsø kommune har omfattende
beiteområder for reinsdyr. Kart 13 viser en oversikt over beiteområder for reinsdyr.

Kart 13: Områder markert med lilla felt viser beiteområder for reinsdyr i Troms75.

8.2 Sårbare naturområder
Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt.
Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare
områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare
på landskapets egenart og kulturminner.
Marine verneområder er vern mot områder i sjøen. Vernet likner på naturreservat og er like strengt.
Verneområder i sjøen opprettes for å beskytte marine verneverdier. Troms og Finnmark fylke har nå
fått sine tre første marine verneområder. Dette ble vedtatt av regjeringen 23. juni 2020. De tre første
marine verneområdene er:
 Ytre Karlsøy
 Rossfjordstraumen i Senja
 Rystraumen i Tromsø
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Verneområder er områder som:
 Inneholder særegne økosystemer
 Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
 Representerer en bestemt natur
 Utgjør en geologisk forekomst
 Har særskilt naturvitenskapelig verdi
 Har spesiell betydning som økologisk funksjonsområde for en eller flere bestemte arter
Ansvaret for å forvalte verneområder er delt mellom sentrale og lokale myndigheter.
Statsforvalteren har forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservater. Forvaltningsmyndighetene
skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også
ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens
naturoppsyn (SNO)76.
8.2.1 Verneområder
Troms har både naturreservater, marine verneområder og landskapsvernområder. I tillegg er det
andre områder i Troms som er foreslått som nye verneområder. Kart 14, 15 og 16 viser en oversikt
over ulike verneområder.

Kart 14: Kartet viser en oversikt over ulike verneområder. Områder skravert med røde striper er naturreservater.
Områder skravert med oransje striper er marine verneområder. Områder skravert med grønne striper er
landskapsvernområder. Områder skravert med lilla striper er foreslåtte verneområder 77.
76
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Kart 15: Kartet viser grønne områder i strandkanten flere steder i Tromsø kommune og i Karlsøy kommune. De
grønne områdene indikerer havområder av høy økologisk verdi78.
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Kart 16: Rødt skravert felt viser en oversikt over marint verneområde for Korallrev 79. I dette området er det
forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen 80.

9 Beskrivelse av området Grøtsund
9.1 Tromsø havn
Tromsø havn er det største logistikk og transportknutepunktet i Nord-Norge, og et knutepunkt for
transport i arktiske områder. Tromsø Havn KF eies av Tromsø kommune. Foretaket eier selskapene
Tromsø Havnelager AS, ANS Engros senter H1 og Terminalgata AS. Tromsø havn har en viktig
funksjon i Norges transportnett.
Tromsø Havn KF har tre havneområder:
 Breivika
 Prostneset
 Grøtsund
Breivika ligger 3 km nord for Tromsø sentrum. Her foregår det meste av godsaktivitetene. Her finnes
flere logistikkaktører og bedrifter som tilbyr tjenester til fiskeri- og havbruksflåten. Noe cruisetrafikk
bruker også denne havna. Nord i Breivika ligger det også en fiskerihavn.
79
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Prostneset ligger øst for bysenteret, like sør for Tromsøbrua. Hovedtyngden av passasjertrafikken
foregår her. Hurtigruter, hurtigbåter og cruiseskip bruker kaianlegget. Havnen er viktig for
distribusjon av gods som sendes med Hurtigruten til Finnmark. En ny passasjer- og godsterminal ble i
2018 åpnet på Prostneset.
Grøtsund ligger på fastlandet, ca. 14 km nord for Tromsø sentrum. Grøtsund havneområde var
tidligere avsatt til vekst innenfor maritim-, sjømat- og energinæringene. Kun en liten del av det totale
havnearealet er bygd ut, og deler av området benyttes foreløpig til andre formål81. Kart 17 og 18
viser en oversikt over Tromsø havneområder.

Kart 17: Illustrasjonskartet viser en oversikt over beliggenheten til Tromsø havn 82.
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Kart 18: Oversikt over Tromsø Havn KF sine havneområde i Breivika, Prostneset og Grøtsund 83.
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Bilde 1: Bildet gir en oversikt over beliggenheten til de tre havneområdene som utgjøre Tromsø havn 84.

9.2 Grøtsund havneområde
Grøtsund havn er opprinnelig et gammelt militært fort. I de senere år har Tromsø Havn KF kjøpt
området og bygget et nytt kaianlegg med tanke på fremtidig oljeaktivitet i nord. Området ligger ca.
14 km nord for Tromsø sentrum.
9.2.1 Havnetiltak
Eiere og operatører av havner og havneanlegg som er av særlig forsvarsmessig betydning, skal gjøre
forberedende tiltak, utarbeide beredskapsplaner for kriser og krig, og øve på å gjennomføre planene,
jf. Lov om havner og farvann § 31.
9.2.1.1 Havnesikring

Det er Kystverket som ISPS-godkjenner havner og havneanlegg i Norge, jf. Forskrift om sikring av
havneanlegg og ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code)85. I forbindelse med
en ISPS-godkjenning av Grøtsund industrihavn, har Tromsø havn utarbeidet sårbarhetsvurderinger og
sikringsplaner i henhold til havnesikringsregelverket. Sårbarhetsvurderingene er en analyse om
risikoen forbundet med mulige uønskede handlinger i havn og havneanlegg. Operasjonsmønstre,
aktører, verdier, samt nasjonalt og internasjonalt trusselbilde er faktorer som er med på å påvirke
risikoen for uønskede handlinger. På bakgrunn av analysen har Tromsø havn utarbeidet nødvendige
sikringstiltak ved Grøtsund havn86.
9.2.1.2 Utbedring av kaianlegget

Høsten 2018 ble det gjennomført et møte med Tromsø havn KF i Tromsø, i forbindelse med
forberedelse til anløp av reaktordrevet fartøy til Grøtsund industrihavn. På møtet deltok
representanter fra Tromsø havn KF, Submarine Group Eight (US), USAs ambassade i Oslo og FOH.
Hovedtemaet for møtet var fenderkonstruksjonen ved kaien. I løpet av møtet ble det besluttet at
fenderkonstruksjonen ved kaien måtte utbedres, slik at reaktordrevne fartøy trygt kan anløpe
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kaien. Løsningen ble å plassere tre plater under kaifronten for å holde fenderne på plass mellom
kaien og fartøyet. Det ble presisert at platene måtte forankres for å kunne motta støt fra
fartøyet. Utbedringene skal bidra til at flere ulike fartøy kan benytte kaien. I dag er
fenderkonstruksjonen ved kaien utbedret87.
9.2.1.3 Målestasjon for radioaktivitet

I henhold til krav om overvåkningsprogram i havneområdet i forbindelse med anløp av reaktordrevne
fartøy, påpeker DSA at det må etableres en målestasjon i nærheten av kaien der det reaktordrevne
fartøyet vil ligge under anløpet. Målestasjonen skal være tilknyttet DSA sin automatiske
overvåknings- og varslingsnettverk for radioaktivitet (Radnett). Det er behov for kontinuerlig
overvåkning av strålenivåer i nærheten av fartøyet og automatisk varsling hvis nivåene overskrider
fastsatte grenser. Måledata fra stasjonen skal overføres rutinemessig til DSA. Automatiske varsler om
høye strålenivåer skal gå til DSA sin døgnbemannede vakt og til stedlige militære operativt ansvarlige
for havneanløpet. Målestasjonen er en av forutsetningene for konsesjon av anløp av reaktordrevne
fartøy88.
9.2.2 Infrastruktur
Grøtsund industrihavn har en betongkai for roroskip (roll-on-roll-off skip), der rullende last (f. eks.
kjøretøy og anleggsmaskiner) kan kjøres fra kaien og direkte om bord på skipet, og av skipet igjen.
Kaien er 130m lang og med 30m RO-RO. Kaianlegget har en dybde på 22m under vannflaten langs
kaien. Kaien er konstruert for en maks vekt på 1500kN/𝑚2 (ca. 150t/𝑚2 ). Bilde 2 og 3 viser en
oversikt over kaianlegget på sommerstid. Bilde 4 viser en oversikt over kaianlegget på vinterstid.

Bilde 2: Oversikt over kaianlegget ved Grøtsund industrihavn89.
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Forsvarets operative hovedkvarter (Møtereferat 30. oktober 2018) Havnetiltak
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (Skriv fra 26. september 2019). Etablering av ny havn for anløp
av reaktordrevne marinefartøy – behov for målestasjon knyttet til DSAs automatiske overvåknings- og
varslingsnettverk for radioaktivitet (Radnett).
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Bilde 3: Oversikt over kaianlegget ved Grøtsund industrihavn90.

Bilde 4: Oversikt over Grøtsund industrihavn91.

Kaianlegget har tilgang på rent ferskvann. Vannet kommer fra Tromsø kommune sitt vann- og
renovasjonsanlegg. Kaianlegget har også tilgang til strøm. Det er etablert et containersystem i
havneområdet som kan gi 1000kVa strøm. Det tilsvarer ca. 800kW. I tillegg er det satt opp
kameraovervåking på havneområdet.
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Kart 19: Satellitt kart over Grøtsund havneområde92. Kaien er 130m lang og dybden i vannet er 22m. Området
er tilrettelagt for gjennomføring av arealkrevende prosjekter og tungløftoperasjoner 93.

9.2.2.1 Midlertidig militært område

Havneområdet er inngjerdet etter Forskrift om sikring av havneanlegg og ISPS-koden (International
Ship and Port Facility Security Code)94. Perimetersikringen består av et 2 meter høyt gjerde som
avgrenser området for ferdsel. Kart 20 viser hvor sikringsgjerdet er plassert rundt havneområdet.
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Kart 20: Satellitt kartet viser hvor sikringsgjerdet er plassert rundt Grøtsund havneområde95.

Ved anløp av reaktordrevne militært fartøy vil det opprettes militært vakthold på land og langs sjøen,
og det vil gjennomføres adgangskontroll for innpassering til området. Området på innsiden av
perimetersikringen er et midlertidig militært område under anløp.
I tilknytning til kaianlegget, og på innsiden av sikringsgjerdet, er det to bygninger. Den ene bygningen
er et lagerbygg. HV-16 benytter 80% av arealet i lagerbygningen. Den andre bygningen er en eldre
kaserne som står igjen etter at Grøtsund var et militært fort. Dette bygget skal benyttes av HV-16 sitt
vaktmannskap og CBRN-spesialister ved anløp av reaktordrevne fartøy. I kjelleren på kasernen er det
store fellesdusjer, området skal benyttes som rensestasjon ved en atomhendelse.
CBRN-materiell skal lagres permanent på Grøtsund. Kart 21 viser en oversikt over de to bygningene
som ligger på innsiden av sikringsgjerdet.
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Kart 21: Satellitt kartet viser at det ligger to bygninger innenfor sikringsgjerdet 96. Den største bygningen er et
lagerbygg, som HV-16 benytter. Den andre bygningen er en eldre kaserne som står igjen etter at Grøtsund var
et militært fort. Denne bygningen vil bli benyttet av HV-16 sitt vaktmannskap og CBRN-spesialister.

9.2.2.2 Befolkning og tettbebyggelse

I området rundt Grøtsund havn ligger det to boligfelt og noe spredt bebyggelse lang Rv 53 nordover
fra Tønsvik og sørover fra Bjørnskogen. Kart 22 viser en oversikt over bebyggelse i området rundt
Grøtsund havn.
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Kart 22: Oversikt over tettbebyggelse i området Grøtsund97. Rosa felt med røde firkanter symboliserer bygninger
og bebyggelse. Det er satt ring rundt 4 områder med bebyggelse. I område 1 er det ca. 51 boliger. I område 2 er
det ca. 38 boliger. I området 3 er det ca. 58 boliger. I område 4 er det ca. 27 boliger.

De nærmeste boligene ligger på Ørretholmen, omtrent 600 meter fra Grøtsund havn. På kart 22
ligger disse husene innenfor område 2. Det ligger to boligfelt på sørsiden av Rv 53, mot Tønsvik
(område 2 og 3 på kart 22). For øvrig er det spredt bebyggelse langs Rv 53 fra Tønsvik og nordover,
og fra Bjørnskogen og sørover mot Tromsø by.
9.2.2.3 Veiforbindelse til og fra Grøtsund havn

Det er kun en veiforbindelse mellom Grøtsund havn og Tromsø by. Riksvei (Rv) 53 går på fastlandet,
langs Tromsøysundet på østsiden av Tromsø by. På grunn av noe tettbebyggelse langs veien, er
strekningen regulert med fartssone 50 og 60. Kart 23 viser en oversikt over veiforbindelsen mellom
Grøtsund havn og Tromsø by.
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Kart 23: Rv 53 er den eneste veiforbindelsen mellom Grøtsund industrihavn og Tromsø by98.

Fra Grøtsund havn går Rv 53 videre nordover og ender opp i Oldervik, som er ei bygd i Tromsø
kommune. Oldervik ligger på vestsiden av Ullsfjorden, ca. 40km nordøst for Tromsø by. Bygda ligger
mellom bratte fjell på over 800 meter, og er utsatt for snøras på vinteren. Oldervik har ca. 150
innbyggere. Kart 24 viser en oversikt over veiforbindelsen mellom Grøtsund havn og Oldervik.
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Kart 24: Fra Grøtsund havn går Rv 53 videre nordover og ender opp i bygda Oldervik 99.

Ved en eventuell evakuering av befolkningen i området Grøtsund, er det to veiforbindelser fra
Grøtsund industrihavn som kan benyttes. Det er Rv 53 sørover mot Tromsø by, og Rv 53 nordøst mot
Oldervik. Videre evakuering fra Oldervik til Lyngen kommune må gjennomføres med båt over
Ullsfjorden. Dette vil kreve koordinering mellom Tromsø kommune og Lyngen kommune.
9.2.3 Sårbare naturområder
Langs strandkanten i området Grøtsund, fra Strand i sør til Tønsvik i nord, er det et havområde av
høy økologisk verdi. Det samme gjelder to områder i strandkanten nord for Tromsø by. I området
Tønsvik er det foreslått et verneområde langs Tverrelva. Kart 25 viser beliggenheten til havområder
av høy økologisk verdi og et område som kan bli vernet.
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Kart 25: Kartet viser en oversikt over grønne områder i strandkanten ved Grøtsund havn og i området nord for
Tromsø by. De grønne områdene indikerer havområder av høy økologisk verdi. I tillegg er det foreslått et
verneområde langs Tverrelva, i området Tønsvik. Dette området er skravert med lilla farge100.

10 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Atomhendelser ved anløp av reaktordrevne fartøy kan få store konsekvenser for befolkningen,
miljøet, infrastrukturen og næringslivet der hendelsen inntreffer. ROS-analysen skal bidra til at
risikoer og sårbarheter fanges opp. Analysen skal identifisere forebyggende tiltak som må eller bør
iverksettes for å redusere sannsynligheten for at en uønskede hendelsen skal inntreffe, og den skal
identifisere konsekvensreduserende tiltak som skal iverksettes etter at en hendelse har oppstått for å
redusere skadepotensialet101.
ROS-analysen beskriver et utvalg av relevante scenarioer knyttet til anløp av reaktordrevne fartøy,
som kan oppstå både under transitt og ved havneopphold. Etter innspill fra DSA er det valgt å ta
utgangspunkt i et referansescenario som er beskrevet i rapporten «The 2000 Reference Accident
Used to Assess the Suitability og Australian Ports for Visits by Nuclear Powered Warships»102.
Rapporten er skrevet av det Australske strålevernet, ARPANSA. Referansescenarioet tar
utgangspunkt i en Los Angeles klasse ubåt med en reaktor med maksimal effekt på 160 MWt.
Ulykkescenarioet er at reaktoren får tap av kjølevæske (Loss of coolant accident (LOCA)), slik at den
overopphetes og kjernebrenselet i reaktoren smelter. Tap av kjøling kan oppstå som følge av
100
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problemer med kjølevannspumpene eller blokkerte rør og lekkasje i primær- eller sekundærkretsen.
Basert på dette scenarioet har Meteorologisk institutt (MET) utarbeidet spredningsberegninger for
utslipp av radioaktivt stoff til både luft og vann. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har analysert
spredningsberegningene, basert på hvilke radionuklider som er sluppet ut i atmosfæren og i sjøen,
for å kunne beregne hvilke konsekvenser et slikt utslipp kan få for befolkningen, miljøet,
infrastrukturen og næringslivet.
10.1.1 Kildeterm for utslipp
ARPANSA (strålevernsmyndigheten i Australia) har utarbeidet et referansescenario for ulykke med
atomdrevne fartøy i forbindelse med besøk til sivile havner103. En Los Angeles-klasse ubåt med en
maksimal effekt på 160 MWt og antatt gjennomsnittseffekt på 40 MWt er lagt til grunn.
Ulykkescenarioet er at reaktoren får tap av kjølevæske (Loss of coolant accident (LOCA)), slik at den
overopphetes og kjernebrenselet i reaktoren smelter. Fisjonsproduktene i reaktoren ved
ulykkestidspunktet, utslipp til reaktor-tanken og videre utslipp til reaktorseksjonen i ubåten og ut til
atmosfæren er beregnet.
Innholdet av fisjonsprodukter avhenger av hvor lenge reaktoren har vært i drift. Det er i scenariet
lagt til grunn at uhellet skjer etter om lag 15 års drift. Det er videre antatt at reaktoren har gått med
maksimal effekt i 4 dager umiddelbart før uhellet, i tillegg til 15 år med gjennomsnittlig effekt. Utslipp
fra reaktorkjernen til reaktortanken (som omslutter reaktorkjernen) og videre lekkasje til
reaktorseksjonen og til slutt ut til atmosfæren beregnes ut fra det beregnede innholdet av
fisjonsprodukter i reaktorkjernen, dimensjonene til tanken og raten som nuklidene deponerer på
overflatene til tanken.
Mengden av radionuklider som slippes ut til atmosfæren er presentert i rapporten og anses som å
være en god publisert kildetermen for ulykker for reaktordrevne ubåter i drift. Tabell 1 lister opp de
49 nuklidene i kildetermlisten.

Barium-140 (140Ba)
Cerium-141 (141Ce)
Cerium-143 (143Ce)
Cerium-144 (144Ce)
Cesium-134 (134Cs)
Cesium-136 (136Cs)
Cesium-137 (137Cs)
Cesium138 (138Cs)
Jod-131 (131I)
Jod-132 (132I)
Jod-133 (133I)
Jod-134 (134I)
Jod-135 (135I)
Krypton-85 (85Kr)
Krypton-85m (85mKr)
Krypton-87 (87Kr)

Krypton-88 (88Kr)
Lantan-140 (140La)
Molybden-99 (99Mo)
Niob-95 (95Nb)
Niob-97 (97Nb)
Praseodymium-143 (143Pr)
Rubidium-88 (88Rb)
Rodium-105 (105Rh)
Ruthenium-103 (103Ru)
Ruthenium-105 (105Ru)
Ruthenium-106 (106Ru)
Antimon-127 (127Sb)
Antimon-129 (129Sb)
Strontium-89 (89Sr)
Strontium-90 (90Sr)
Strontium-91 (91Sr)

Strontium-92 (92Sr)
Teknetium-99m (99mTc)
Tellur-127 (127Te)
Tellur-129 (129Te)
Tellur-129m (129mTe)
Tellur-131m (131mTe)
Tellur-132 (132Te)
Tellur-133m (133mTe)
Xenon-131m (131mXe)
Xenon-133 (133Xe)
Xenon-133m (133mXe)
Xenon-135 (135Xe)
Xenon-135m (135mXe)
Yttrium-90 (90Y)
Yttrium-91 (91Y)
Zirkonium-95 (95Zr)
Zirkonium-97 (97Zr)

Tabell 1: Listen over nuklider fra 103.
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Det er beregnet hvilke nuklider som gir størst bidrag til total effektiv dose over 24 timer for et barn
1,4 km fra utslippsstedet. Denne listen er gjengitt i tabell 2.

Nuklide
133
I
131
I
135
I
136
Cs
134
Cs
132
Te
132
I
90
Sr
88
Kr
140
Ba
134
I
144
Ce
89
Sr
137
Cs
135
Xe
Andre

Prosentvis bidrag
32.2
30.3
9.3
4.4
4.0
3.3
2.1
1.7
1.6
1.5
1.4
1.2
1.0
0.7
0.6
4.6

Tabell 2: Prosentvis bidrag til effektive 24-timers dose for barn 1,4 km fra utslippet fra 103.

Tabell 3 lister opp de 25 nuklidene fra som slippes ut i størst mengde, samt mengden av de ulike
nuklidene som slippes ut, halveringstiden og henfallsmodus. Henfallsmodus og halveringstid er
funnet i Nuclear Wallet Cards Search, Brookhaven National Laboratory 104.

Henfall
Betakilder
Halveringstid over et år

Nuklide

Utslipp til atmosfære (Bq)

Halveringstid

Sr-90

2.79E+11

28.8 år

Halveringstid uke – år

Y-90

5.19E+11

64 timer

Sr-89

8.75E+11

50.5 døgn

Cs-137

1.74E+12

30.1 år

Cs-134

6.41E+12

754.5 døgn

Ce-144

1.77E+11

284.9 døgn

Cs-136

9.59E+12

13.2 døgn

Ba-140

1.57E+12

12.8 døgn

I-131

8.67E+12

8.0 døgn

Xe-133

9.02E+13

5.2 døgn

Te-132

5.39E+12

3.2 døgn

Xe-133m

3.10E+12

2.2 døgn

Gammakilder
Halveringstid over ett år

Halveringstid en uke til et år

Halveringstid en dag til en uke

104
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Halveringstid under et døgn

I-133
Sr-91
Xe-135
I-135
Kr-85m
Kr-88
I-132
Kr-83m
Kr-87
Te-133m
I-134
Cs-138
Cs-138

3.62E+13
2.73E+12
1.03E+14
2.61E+13
1.48E+13
2.88E+13
1.05E+13
2.83E+12
9.53E+12
1.67E+12
8.86E+12
2.95E+12
2.95E+12

20.8 timer
9.6 timer
9 timer
6.6 timer
4.5 timer
2.8 timer
2.3 timer
1.8 timer
76.3 min
55.4 min
52.5 min
33.4 min
33.4 min

Tabell 3: Radionuklidene som slippes ut i størst mengde fra listen i tabell 1 ordnet etter henfallsmodus og
halveringstid. Mengde utslipp til atmosfære (i Becquerel) og halveringstiden er inkludert i tabellen.

Edelgassene (xenon og krypton) reagerer lite med andre stoffer og vil dermed ikke deponere på
underlag eller vegetasjon eller feste seg i kroppen. De kan dermed utgjøre en akutt strålefare, men
de vil ikke gi langtidseffekter. Sr-90 er en langlivet betakilde, som kan deponere og avgi stråling i
mange år, mens Sr-89 og Y-90 er betakilder med levetid på henholdsvis et par måneder og noen
dager. Cs-137 og Ce-144 er langlivede gammakilder (137Cs som deponerte på bakken i Norge etter
Tsjernobyl-ulykken i 1986 kan fortsatt måles). Te-132, Ba-140, Cs-136 og I-131 er gammakilder med
levetid på noen uker, mens Xe-135, I-132, I-133, I-134, I-135, Cs-138, Sr-91, Te-133m, Kr-87, Kr-88, Kr83m, Kr-85m, Te-133m og Xe-133m er viktige kilder i akuttfasen. Det må bemerkes at flere av
gammakildene har også betahenfall, men da rekkevidden på gammastrålingen er mye lengre enn for
betastråling, regnes disse som gammakilder i scenariet.
10.1.2 Helseeffekter
Gray (Gy) og Sievert (Sv) er begge SI-enheter for dose. Sv er brukt i resten av kapittelet. Gray
beskriver absorbert dose mens Sievert beskriver dose-ekvivalenten, det vil si den biologiske effekten
av den avsatte dosen. Både Gy og Sv har enhet joule per kilogram. For beta-og gammahenfall er
tallverdiene for Gy og Sv de samme, men for andre typer radioaktiv stråling inngår det en
omregningsfaktor.
Her følger en generell beskrivelse av effekt av stråling på mennesker og miljø105.
10.1.2.1 Påvirkning på mennesker

Ved store doser radioaktiv stråling påvirkes bloddannende organer (beinmargen) slik at
produksjonen av røde og hvite blodlegemer, samt blodplater avtar, som igjen fører til reduksjon eller
bortfall av immunforsvaret. Dette kan dermed føre til livstruende infeksjoner. Ved doser under 4 – 5
Gy vil beinmargen vanligvis gjenoppta produksjonen innen 3 – 4 uker. Celler som deler seg raskt og
som er udifferensierte er mest følsomme for stråling, slik at beinmargen, epitelvev i mage/tarm,
gonader, lymfocytter og huden får de største skadene.
Følgende effekter kan forventes hos mennesker som mottar store doser:
a) Doser 3 – 10 Gy: skader på beinmargen er den viktigste dødsårsaken. Dosene kan gi anemi,
blødninger og infeksjoner. Sykdomstegnene er kvalme, oppkast og diaré som går over ila et
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(https://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/kunnskap/straling/radiation-and-health-2015.pdf)
Side 52 av 79

UNNTATT OFFENTLIGHET

UNNTATT OFFENTLIGHET
par dager. Deretter kommer konsekvenser fra tapte blodceller inn ved diaré (ofte blodig) og
ubalanse i væskesystemet, samt ubalanse og blødninger i alle organer. Dersom det i tillegg
oppstår infeksjoner inntreffer døden ila noen uker.
b) Doser 10 – 100 Gy: skader på mage/tarm-epitelvev er viktigst. Dette gir betydelige
infeksjoner i tarmfloraen og fullstendig stopp i stamcelledelingen, slik at blodcellene
forsvinner ila få dager. Alle granulocyttene blir borte ila 2 – 3 dager. Symptomer er smerte i
mage og tarm, kvalme og oppkast og stadig økende diaré. Dette gir betydelig væsketap, og
tap av væske og elektrolytt gir videre endringer i kroppens serumsammensetning. Det vil i
tillegg oppstå infeksjoner. Overlevelsestiden er sjelden mer en uke.
c) Over 100 Gy: skader på sentralnervesystemet er viktigst. Symptomer er irritabilitet og
hyperaktive responser (ligner på epileptiske anfall) som raskt følges av slapphet, oppkast og
diaré. Man mister evnen til å koordinere bevegelsene, og det oppstår skjelvinger og koma,
og dernest respirasjonsproblemer som fører til død. Symptomene skyldes skader på
hjernens nerveceller og blodårer, det oppstår permeabilitetsendringer i blodårene og
umiddelbare forandringer i elektrolyttbalansen, og væsketap fra blodårene gir økt
væsketrykk i hjernen. De fleste dyr dør ila 48 timer som følge av «sentralnerve-syndromet».

Tabell 4 angir LD50-doser som kan føre til død hos 50 % av de eksponerte innen 30 dager, for tre
pattedyr samt menneske. Verdiene for dyrene er bestemt utfra eksperimenter, mens verdien for
mennesker er bestemt ut fra historiske hendelser. Enkelte encellede dyr (bakterier, tøffeldyr eller
paramecium) kan overleve doser på 2000 – 3000 Gy.

Dyr
Hund
Ape
Rotte
Menneske

Dose (Gy)
3,5
6
7,5
2–3

Tabell 3: LD50-doser for noen utvalgte dyr. De tre førstnevnte er verdier fra eksperimenter, verdiene for
mennesker er bestemt ut fra historiske hendelser.

Små doser regnes som doser under 100 mGy akutt og 0,5 – 1 Gy over 5 til 10 år. Ved små doser er
det større usikkerhet vedrørende dose-effekt-kurven enn ved store doser. Dose-effekt-kurven viser
forventede effekter som funksjon av mottatt dose. Det er ingen akutte helseeffekter ved små doser,
men det kan være mulige seneffekter som kreft og genetiske skader.
Stråling gir ingen nye typer eller spesielle former for kreft og de fleste kreftformer kan trolig
forårsakes av stråling. Det er imidlertid noen krefttyper som forekommer hyppigere i forbindelse
med stråling, som for eksempel leukemi. Latenstiden (tiden fra stråling til svulst kan oppdages, som
er etter omlag 20 delinger av kreftcellene) strekker seg fra noen måneder til flere år eller tiår.
Latenstiden synes å avhenge av dose, en mindre mottatt dose vil gi en lengre latenstid.
Dosehastigheten spiller en viktig rolle for dannelsen av kreft. En stråledose over kort tid er langt
farligere enn tilsvarende dose over lang tid. Dette er trolig knyttet til reparasjonsprosessene i cellene.
Historiske hendelser er vanskelig å bruke kvantitativt, da dosene i all hovedsak ikke er kjent og må
beregnes ut fra effektene. En god del data er imidlertid innsamlet etter kjernevåpendetonasjonene
over Hiroshima og Nagasaki. 100 000 overlevende ble intervjuet, hovedsakelig mellom 1956 og 1961,
hvorav en del hadde opplevd akutt strålesyke-symptomer, blant annet hårtap. 94 000 overlevende
ble valgt ut og registrert som en kohort, LSS (Life Span Study). Individuell dose til 86 611 overlevende
ble beregnet. Mellom 1950 og 2000 døde 10 127 av disse av kreft i ulike organer og 296 fra leukemi.
Det er svært uvisst hvor mange av krefttilfellene som kan spores tilbake til strålingen i 1945. I 2006
Side 53 av 79

UNNTATT OFFENTLIGHET

UNNTATT OFFENTLIGHET
ble antallet dødsfall på grunn av stråledosen i 1945 antatt å være 527, hvorav 87 fra leukemi og 440
fra andre kreftformer. Studier på LSS-kohorten har indikert en økning i kreft for gruppen som mottok
doser i området 200 – 500 mSv.
10.1.3 Stråling og miljø
Radioaktivt material kan deponere, men kan spres videre ved avrenning til vassdrag og opptak i
planter. Radioaktiviteten kan slik komme inn i næringskjeden.
I Norge har vi blant annet erfaring med at cesium samler seg i reinlav og blir videre tatt opp i
beitedyr. Jod kan anrikes i enkelte sjøplanter og i meieriprodukter.
Angående radioaktivitet i vann, så er vann er en effektiv stopper for stråling og derfor er kun
radioaktivitet som kommer inn i fisk av dosemessig betydning. Radioaktivitet kommer inn i fisk via
plankton (fytoplankton og zooplankton). En rekke grunnstoffer vil kunne anrikes i planter og fisk.
En oppsummering av akutte effekter og seneffekter fra stråling er gitt i tabell 5.
Akutte effekter
Strålesyke
 Skader på beinmarg
 Skader på epitelvev i mage og tarm
 Skader på sentralnervesystemet
 Død

Seneffekter
Genetiske skader
Økt forekomst av kreft
Opptak i næringskjeden
Forurensede råvarer for matproduksjon

Tabell 4: Akutte effekter og seneffekter fra stråledoser.

10.1.4 Tiltaksnivå
De nordiske strålevernsmyndighetene (deriblant DSA) har presentert et felles sett med retningslinjer
og anbefalinger for beskyttelsestiltak i den tidlige og mellomlange fasen ved radiologiske
hendelser106. Konsentrasjons- eller dosenivåer for innføring av ulike beskyttelsestiltak er gitt.
Generelt anbefales det at dersom stråledosen uten beskyttelsestiltak er:
a) høyere enn 10 mSv: beskyttelsestiltak iverksettes
b) 1 – 10 mSv: beskyttelsestiltak anbefales
c) under 1 mSv: beskyttelsestiltak vurderes
Tabell 6 – tabell 12 angir nivåer av konsentrasjon eller dose for innføringen av ulike beskyttelsestiltak
i akuttfasen og i mellomlang fase. Nivåene og tiltakene er tenkt for den generelle befolkning, samt
beskyttelse av matproduksjon og lignende.
Jf. Strålevernforskriften § 7 skal redningsarbeid som kan medføre effektive doser over 50 mSv kun
gjennomføres av frivillige som er innforstått med risikoen og farene dette kan medføre. Slikt arbeid
skal er kun akseptabelt i situasjoner for å redde liv, unngå alvorlig helseskade eller forhindre en
alvorlig eskalering av hendelsen. En skal så langt det er mulig unngå effektive doser over 500 mSv.
10.1.4.1 Tidlig fase

Tabell 6 gir nivåer for innføring av skjerming eller delvis skjerming innendørs.
Skjerming innendørs anbefales dersom total dose for ubeskyttet person er eller er antatt å være over
10 mSv over to døgn. Ved skjerming skal personer holde seg innendørs. Effekten av innendørs
skjerming avhenger av mange faktorer som type av bygning og ventilasjon.
106

Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Geislavarnir Ríkisins, STUK, Statens Strålevern,
Strålsäkerhetsmyndigheten Protective Measures in Early and Intermediate Phases of a Nuclear or Radiological
Emergency, Nordic Guidelines and Recommendations, 2014
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Delvis skjerming innendørs anbefales dersom total dose for ubeskyttet person er eller er antatt å
være mellom 1 – 10 mSv over to døgn. Dette er et noe mindre strengt krav, tiltenkt innført på lengre
avstander fra utslippsstedet for å beskytte barn og gravide kvinner primært. Unødvendig tid utendørs
skal unngås. Det er spesielt viktig å minimere tiden barn er utendørs.
Dersom effektiv dose for ubeskyttet person uten andre beskyttelsestiltak estimeres til å være over 20
mSv over en uke etter hendelsen, eller dersom det allerede i akuttfasen forventes at skjerming
innendørs vil vare lengre enn to døgn, må evakuering utføres så tidlig som mulig.
Ekstern doserate
(µSv/time)
100
10

Konsentrasjon i luft (Bq/m3)
Beta-kilder
Sterke gamma-kilder
1000
10 000
100
1000

Tiltak
Skjerming innendørs
Delvis skjerming innendørs

Tabell 5: Nivåer for innføring av innendørs eller delvis innendørs skjerming.

Tabell 7 gir nivåer for innføring av jod-tabletter. Jod-tabletter bør inntas, hvis tilgjengelig, dersom
dosen til skjoldbruskkjertelen er estimert til å være over 50 mGy for voksen og over 10 mGy for barn
under 18 år (for beta og gamma-stråling tilsvarer dette 50 mSv og 10 mSv). Det er viktigst å prioritere
barn og gravide kvinner, da skjoldbruskkjertelen er mer følsom hos barn enn voksne. Jod-tabletter
for voksne over 40 år har forholdsvis liten effekt.
Ekstern doserate
(µSv/time)

Konsentrasjon av jod i
innpustet luft i to døgn
(Bq/m3)
10 000
1000

100
10

Tiltak

Jod-tabletter for voksne
Jod-tabletter for barn under 18 år og
gravide kvinner

Tabell 6: Nivåer for innføring av jod-tabletter.

Tabell 8 gir nivåer for innføring av adgangskontroll til forurensede områder og for beskyttelse av
råvarer, fabrikker og lignende.

100
10

Konsentrasjon i luft (Bq/m3)
BetaSterke gamma-kilder
kilder
1000
10 000
100
1000

1

10

Ekstern doserate
(µSv/time)

100

Tiltak

Adgangskontroll til fareområder
 Beskyttelse av råmaterialer og
produkter
 Beskyttelse av fabrikker og
produksjonsfasiliteter
 Midlertidig forbud mot handel med
matvarer og naturprodukter
Beskyttelse av matproduksjon

Tabell 7: Nivåer for innføring av tiltak om adgangskontroll samt beskyttelse av produksjonsfasiliteter o.l.
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10.1.4.2 Mellomlang fase

Tabell 9 gir nivåer for innføring av diverse tiltak for en mellomlang fase. Det er samme
doseratekriterier for innføring av tiltakene i mellomlang fase som i akuttfasen. I mellomlangfase er
det imidlertid mengden deponert radionuklider som gir kriterier for innføring av tiltak (og ikke
luftkonsentrasjonen, da den initielle radioaktive skyen er blåst vekk fra området). Skjerming
innendørs anbefales dersom total dose for ubeskyttet person overgår 10 mSv over to døgn. Delvis
skjerming innendørs er relevant dersom total dose for ubeskyttet person er over 10 mSv i den første
måneden etter ulykken, men mindre enn 10 mSv over to døgn. Tiltaket krever imidlertid at
eksponeringen synker raskt eller kan reduseres effektive ved rens av kontaminert område.
Personer bør evakueres dersom projisert dose for en ubeskyttet person er over 20 mSv den første
uka etter ulykken. Dersom projisert dose for en ubeskyttet person er høyere enn 10 mSv en måned
etter rens av området, bør relokalisering av personer vurderes. Varigheten av relokaliseringen kan
variere fra noen dager opptil to år. Dersom relokaliseringen varer lengre enn to år kalles det
permanent relokalisering.
Ekstern doserate
(µSv/time)
100

Deponering av beta- og sterke
gammakilder (kBq/m2)
10 000

Tiltak

10 – 100

1000 – 10 000

Ekstern doserate i mer
enn to døgn
(µSv/time)
100

Deponering av beta- og sterke
gammakilder i mer enn to døgn
(kBq/m2)
10 000

Tiltak

Ekstern doserate i lang
tid (uker til år) i
bebodde områder
(µSv/time)
10

Deponering av beta- og sterke
gammakilder i lang tid (uker til år) i
bebodde områder (kBq/m2)

Tiltak

1000

Relokasjon bør vurderes




Skjerming innendørs
Adgangskontroll til
forurenset område
Delvis skjerming innendørs

Evakuering

Tabell 8: Nivåer for innføring av diverse tiltak.

Kontamineringsnivåer for områder er gitt i tabell 10. Nivåene benyttes for å vurdere nødvendigheten
av rens av området. Dosen fra miljøet bør ikke være mer enn 10 mSv i løpet av det første året etter
hendelsen. Nivåer for innføring av rens av ulike områder er gitt i tabell 11. Rens av utmark er
vanligvis ikke anbefalt, spesielt dersom ressursene er nødvendige for rens av områder med høyere
prioritet (som bebodde områder). Begrensninger i bruk av områder bør bli innført for å minimere
strålingsdose, nivåer for innføring av restriksjoner i bruk av ulike områder er gitt i tabell 12. Målet
ved rens av bebygde områder er å redusere ekstern doserate til under 1 µSv/time slik at restriksjoner
på bruk av området kan avsluttes.
Kontamineringsnivå

Ekstern doserate (µSv/time)

Ekstremt kontaminert
Sterkt kontaminert
Kontaminert
Litt kontaminert

Over 100
10 – 100
1 – 10
Under 1

Deponert mengde av sterke
gamma og betakilder
(kBq/m2)
Over 10 000
1000 – 10 000
100 – 1000
Under 100

Tabell 9: Kontamineringsnivåer for miljøet (urbant, utviklet, kultivert og utmark).
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Ekstern doserate
(µSv/time)
1

Deponering av beta- og
sterke gammakilder
(kBq/m2)
100

1
10

10
1000

Tiltak

Rengjør overflater innendørs
Rens av maskiner og kjøretøy
Rens av verktøy
Nøye vask av alle overflater innendørs
Umiddelbar rens av bebygde områder

Tabell 10: Tiltaksnivå for rens av områder.

Ekstern doserate
(µSv/time)
1

Deponering av beta- og
sterke gammakilder
(kBq/m2)
100

10

1000

Tiltak

Begrensninger i bruk av parker, lekeplasser,
etc.
Begrensninger i bruk av naturlige områder
(skog etc. for rekreasjon

Tabell 11: Tiltaksnivå for begrensning for rekreasjonsbruk av områder.

10.1.5 Spredningsmodellering
Utslipp og spredning av radioaktive stoff er gjennomført av Meteorologisk institutt107. Områdene er
delt inn i soner for å visualisere områder hvor tiltak bør vurderes iverksatt. Disse sonene er
veiledende og reelle konsentrasjoner av radioaktivt stoff kan avvike.
10.1.5.1 Spredning i luft

Spredning i luft er beregnet med modellen SNAP (Severe Nuclear Accident Programme), som er en
Lagransk spredningsmodell for regional transport108, med meteorologi hentet fra Meteorologisk
institutts værvarsler for 2020109,110. Utslipp over seks timer med kildetermen beskrevet ovenfor,
etterfulgt av spredningssimulering i ytterligere 42 timer, er gjennomført for hele 2020. Nye kjøringer
ble startet hver sjette time, det vil si det ble gjennomført fire simuleringer per dag, som gir totalt
1464 simuleringer per utslippspunkt.
Det er høyest gjennomsnittskonsentrasjon i Tromsø på dager der vindfarten er noe under den
gjennomsnittlige farten (som er omkring 5 m/s). I området er det ofte vindstille i perioder, da
konsentrasjonen kan akkumuleres, etterfulgt av en periode med vind opp mot 3 m/s, da skyen kan
blåse mot Tromsø. Under transitt kan høyere vindhastigheter på opp mot 7 m/s gi høye
konsentrasjoner i Tromsø 107.

107

Klein H, Simonsen M, Berge E Spredningsberegninger av radioaktive stoffer ved utslipp fra reaktordrevet
fartøy i forbindelse med anløp i norsk farvann Norwegian Meteorological Institute, Rapport Februar 2021
108
Bartnicki J, Haakenstad H, Hov Ø, Operational SNAP Model for Remote Applications FROM NRPA, met.no
report no. 12/2011 Air Pollution, ISSN: 0332-9879
109
Frogner I-L, Singleton AT, Køltzow MØ, Andrae U Convection-permitting ensembles: Challenges related to
their design and use Q J R Meteorol Soc. 2019, 1 – 17
110
Meteorological Archive of MEPS meteorology:
(https://thredds.met.no/thredds/catalog/meps25epsarchive/2020/catalog.html)
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10.1.5.2 Spredning i sjø

Utslipp og spredning i havet er modellert med den Lagranske transportmodellen OpenDrift111, med
havstrømsfeltene beregnet med havmodellen ROMS112, som kjøres operasjonelt i varslingsrutine ved
Meteorologisk institutt. Etter anbefaling av DSA er samme kildeterm benyttet som for spredning i
luft, men det er simulert et 20 ganger større utslipp (i mengde). Det er antatt at utslippene skjer
umiddelbart, og spredning over 7 dager er simulert. Nye simuleringer er startet opp hver 7 dag for
2020, som gir totalt 52 simuleringer.
10.1.6 Resultater spredning i luft
Figur 1 viser konsentrasjon av gamma-kilder etter utslipp ved Grøtsund. Figuren viser resultater fra
samtlige simuleringer over hele året. Fargeskalaen viser:
a) Grønn farge indikerer konsentrasjon på 100 – 1000 Bq/m3, som tilsvarer en doserate på 1 –
10 µSv/t, eller en projisert total dose på 1 – 10 mSv for to døgn.
b) Gul farge indikerer konsentrasjon på 1000 – 10 000 Bq/m3, som tilsvarer en doserate på 10 –
100 µSv/t, eller projisert dose på 10 – 100 mSv for to døgn.
c) Rød farge indikerer konsentrasjon over 10 000 Bq/m3, som tilsvarer en doserate på over 100
µSv/t, eller projisert dose på over 100 mSv for to døgn 106.
d) Konsentrasjoner under 100 Bq/m3 vises ikke. NB! Konsentrasjons-, doserate- og
doseverdiene her er verdiene for tiltaksnivåene, omregningene mellom de er omtrentlige.
Figuren merket «Gamma max» viser områder som har hatt konsentrasjoner i henhold til fargeskalaen
minst en gang, mens figuren merket «Gamma 90percentile» viser områdene som har hatt verdier i
henhold til skalaen i 10% av simuleringene og er de mest hyppig forekommende situasjonene. Den
sistnevnte figuren gir en klar indikasjon på det dominerende vindfeltet og følgelig det mest vanlige
spredningsforløpet. Partiklene blir i hovedsak transportert langs fjordarmene sørvest, nordvest eller
nordøst.

Figur 1: Konsentrasjon av gammakilder etter utslipp ved Grøtsund. «Gamma max» viser alle områder som har
hatt konsentrasjoner i henhold til fargeskalaen i løpet av simuleringene for hele 2020. «Gamma 90percentile»
viser 90-persentilen, det vil si de ti prosent mest hyppig forekommende situasjonene. Figuren er hentet fra 107.

Figur 2 viser tilsvarende for utslipp i forbindelse med transitt mellom Fugleøya og Grøtsund. I dette
tilfellet går spredning i hovedsak langs fjordarmene sørvest og nordøst. Både for utslipp ved
111

Dagestad K.F, Röhrs J; Breivik Ø, Ådlandsvik B OpenDrift v1.0: a generic framework for trajectory modelling
Geosci. Model Dev., 11, 1405-1420, 2018
112
Shchepetkin A F, McWilliams J C The regional oceanic modeling system (ROMS): a split-explicit, free-surface,
topography-following-coordinate oceanic model Ocean Model. 9, 347-404, 2005
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Grøtsund og i transitt, kan det ikke utelukkes at konsentrasjonen i Tromsø kommer opp på et nivå
der konsekvensreduserende tiltak må vurderes. Fargeskalaen viser:
a) Grønn farge indikerer konsentrasjon på 100 – 1000 Bq/m3, som tilsvarer en doserate på 1 –
10 µSv/t, eller en projisert total dose på 1 – 10 mSv for to døgn.
b) Gul farge indikerer konsentrasjon på 1000 – 10 000 Bq/m3, som tilsvarer en doserate på 10 –
100 µSv/t, eller projisert dose på 10 – 100 mSv for to døgn.
c) Rød sone indikerer konsentrasjon over 10 000 Bq/m3, som tilsvarer en doserate på over 100
µSv/t, eller projisert dose på over 100 mSv for to døgn 106.
d) Konsentrasjoner under 100 Bq/m3 vises ikke. NB! Konsentrasjons-, doserate- og
doseverdiene her er verdiene for tiltaksnivåene, omregningene mellom de er omtrentlige.

Figur 2: Konsentrasjon av gammakilder etter utslipp ved transitt. «Gamma max» viser alle områder som har
hatt konsentrasjoner i henhold til fargeskalaen i løpet av simuleringene for hele 2020. «Gamma 90percentile»
viser 90-persentilen, det vil si de ti prosent mest hyppig forekommende situasjonene. Figuren er hentet fra 107.

10.1.7 Soner for tiltak
Figur 3 – figur 8 viser soner for innføring av ulike tiltak, basert på den maksimale utstrekningen til de
radioaktive partiklene fra spredningssimuleringene. Som vist på tidligere figurer har terrenget stor
påvirkning på spredningsforløpet. Sonene under indikerer områder der tiltakene bør vurderes.
Områdene der tiltak er nødvendige i en reell hendelse vil kunne være ulike sonene indikert her (som
indikert på spredningsbildene i figur 1 og figur 2).
I figur 3 har gul sone en radius på 10 km og viser sone for innføring av jod-tabletter for barn og
gravide kvinner, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon over 48 timer, etter utslipp ved Grøtsund.
Konsentrasjonsnivået kommer ikke over grensen for innføring av jod-tabletter til voksne.

Side 59 av 79

UNNTATT OFFENTLIGHET

UNNTATT OFFENTLIGHET

Figur 3: Gul sone viser sone for innføring av jod-tabletter for barn og gravide kvinner, basert på gjennomsnittlig
konsentrasjon over 48 timer, etter utslipp ved Grøtsund.

I figur 4 har gul sone en radius på 10 km og viser sone for innføring av jod-tabletter for barn og
gravide kvinner, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon over 48 timer, etter utslipp under transitt.
Konsentrasjonsnivået kommer ikke over grensen for innføring av jod-tabletter til voksne.

Figur 4: Gul sone viser sone for innføring av jod-tabletter for barn og gravide kvinner, basert på gjennomsnittlig
konsentrasjon over 48 timer, etter utslipp under transitt.
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Figur 5 a viser soner for tiltak etter utslipp ved Grøtsund, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon av
beta- og gamma-kilder over 48 timer. Sonene indikerer:
a) Grønn sone har en radius på 60 km og viser sone for delvis skjerming innendørs og
beskyttelse av råvarer og –produkter, fabrikker og produksjonsfasiliteter, og delvis forbud
mot matvarer og andre naturprodukter.
b) Gul sone har en radius på 6 km og viser sone for skjerming innendørs og områder det det bør
innføres adgangskontroll.

Figur 5 a: Soner for tiltak etter utslipp ved Grøtsund, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon av beta- og
gamma-kilder over 48 timer.

Figur 5 b viser sone for umiddelbar evakuering etter utslipp ved Grøtsund, basert på gjennomsnittlig
konsentrasjon av beta- og gamma-kilder over 48 timer. Sonen indikerer:
a) Rød sone har en radius på 600 m og viser sone for umiddelbar evakuering og inntak av Jodtabletter til gravide kvinner og barn under 18 år

Figur 5 b: Soner for tiltak etter utslipp ved Grøtsund, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon av beta- og
gamma-kilder over 48 timer.
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Figur 6 a viser soner for tiltak etter utslipp ved transitt, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon av
beta- og gamma-kilder over 48 timer. Sonene indikerer:
a) Grønn sone har en radius på 60 km og viser sone for delvis skjerming innendørs og
beskyttelse av råvarer og –produkter, fabrikker og produksjonsfasiliteter, og delvis forbud
mot matvarer og andre naturprodukter.
b) Gul sone har en radius på 10 km og viser sone for skjerming innendørs og områder der det
bør innføres adgangskontroll.

Figur 6 a: Soner for tiltak etter utslipp under transitt, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon av beta- og
gamma-kilder over 48 timer.

Figur 6 b viser sone for umiddelbar evakuering etter utslipp under transitt, basert på gjennomsnittlig
konsentrasjon av beta- og gamma-kilder over 48 timer. Sonen indikerer:
a) Rød sone har en radius på 600 m og viser sone for umiddelbar evakuering og inntak av Jodtabletter til gravide kvinner og barn under 18 år

Figur 6 b: Soner for tiltak etter utslipp under transitt, basert på gjennomsnittlig konsentrasjon av beta- og
gamma-kilder over 48 timer
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Figur 7 viser deponering av radioaktive isotoper etter utslipp ved Grøtsund. Sonene indikerer:
a) Gul sone har en radius på 100 km og viser sone for deponering av 100 – 1000 kBq/m2 av
beta- og gammakilder, gult felt viser deponering av 1000 – 10 000 kBq/m2 av beta- og
gammakilder. Ingen områder får deponering av over 10 000 kBq/m2. I denne sonen er
det anbefalt å vurdere begrensning i bruk av oppbygde rekreasjonsområder som
lekeplasser og parker, rens av flater innendørs og rens av maskiner og kjøretøy.
b) Rød sone har en radius på 15 km og viser sone for anbefalte tiltak for delvis skjerming
innendørs, nøye vask av innendørs flater, rens av bebygde områder, og begrensning i
bruk av naturområder (f.eks. skog). Dette er et mindre område enn sonen for delvis
skjerming innendørs i figur 5, men kan vedvare lengre.

Figur 7: Deponering av radioaktive isotoper etter utslipp ved Grøtsund.
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Figur 8 viser deponering av radioaktive isotoper etter utslipp ved transitt. Sonene indikerer:
a) Gul sone har en radius på 100 km og viser sone for deponering av 100 – 1000 kBq/m2 av
beta- og gammakilder, gult felt viser deponering av 1000 – 10 000 kBq/m2 av beta- og
gammakilder. Ingen områder får deponering av over 10 000 kBq/m2 kilder. I den grønne
sonen er det anbefalt å vurdere begrensning i bruk av oppbygde rekreasjonsområder som
lekeplasser og parker, rens av flater innendørs og rens av maskiner og kjøretøy.
b) Rød sone har en radius på 30 km og viser sone for anbefalt tiltak delvis skjerming innendørs
nøye vask av innendørs flater, rens av bebygde områder, og begrensning i bruk av
naturområder (f.eks. skog). Dette er et mindre område enn sonen for delvis skjerming
innendørs i figur 6, men kan vedvare lengre.

Figur 8: Deponering av radioaktive isotoper etter utslipp ved transitt.
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Figur 9 viser soner for transporttid til konsentrasjonsgrenser på henholdsvis 10 og 100 Bq/m3, basert
på minimal transporttid fra simuleringene. Sonene er kun veiledende, de reelle transporttiden
avhenger sterkt av vindhastigheten, og følgelig kan store avvik kan oppstå i reelle situasjoner.
Ved utslipp ved Grøtsund kan Tromsø oppleve konsentrasjoner på 10 Bq/m3 etter under en time og
100 Bq/m3 etter under to timer.
Ved utslipp under transitt vil det naturlig nok ta lengre tid, konsentrasjoner over 100 Bq/m3 kan
forventes etter noen timer i Tromsø.
Sonene bør ses i sammenheng med kartene over befolkningstetthet, næringsvirksomhet, beitemark
og verneområder i kapittel 8, da disse områdene kan komme inn under sonene.

a) 10 Bq/m3

b) 100 Bq/m3

Figur 9: Transporttid for luftspredning til konsentrasjonsgrenser på a) 10 Bq/m3 og b) 100 Bq/m3.

10.1.7.1 Konsekvenser som følge av radioaktivt utslipp i luft (gamma- og betastråling)

Doseverdiene fra spredningssimuleringene kommer ikke opp på nivå der det forventes akutte
effekter fra strålingen på mennesker. Eventuelle helseeffekter vil dermed kunne være økt
sannsynlighet for utvikling av kreft og genetiske skader. Like fullt bør tiltakene beskrevet i punkt
10.1.4 innføres, med den økonomiske belastningen det har, samt den innvirkning det har på
mennesker. Spredningssimuleringene har best nøyaktighet fra om lag 5 km fra kilden107, og
resultatene er ikke nødvendigvis representative nær kilden. I ARPANSA-rapporten som beskriver
referansescenariet, er det anslått at nuklider deponert på skroget til fartøyet, vil gi opphav til direkte
gammastråling inntil 200 m fra fartøyet. De har videre anbefalt en sirkulær sone med radius 600
meter rundt fartøyet, der umiddelbar evakuering av personer bør implementeres. De resterende
tiltakene er bestemt ut fra spredningssimuleringene gjennomført av Meteorologisk institutt.
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10.1.7.2 Konsekvensreduserende tiltak i akuttfasen

Grønn sone for transitt, radius 60 km (figur 6 a):
a) Delvis skjerming innendørs – det vil si at all unødvendig tid utendørs skal unngås. Det er
spesielt viktig å minimere tiden barn er utendørs
b) Beskyttelse av råvarer
c) Beskyttelse av produksjonsfasiliteter og fabrikker
d) Midlertidig forbund mot handel med matvarer og naturprodukter
e) Beitemark i sonen bør ikke benyttes

Gul sone, radius 10 km (figur 5 a og 6 a):
a) Inntak av Jod-tabletter til gravide kvinner og barn under 18 år
b) Skjerming innendørs
c) Adgangskontroll
d) Forurensningskontroll av personell og omgivelser

Rød sone, radius 600 meter (figur 5 b og 6 b):
a) Umiddelbar evakuering
b) Inntak av Jod-tabletter til gravide kvinner og barn under 18 år
c) Forurensningskontroll av personell og omgivelser

10.1.7.3 Konsekvensreduserende tiltak i lengre tidsperspektiv (deponering)

Gul sone, radius 100 km (figur 8):
a) Begrensninger i av parker, lekeplasser og andre oppbygde rekreasjonsområder
b) Innvendig rengjøring av flater
c) Rens av maskiner, kjøretøy og omgivelser

Rød sone, radius 30 km (figur 8):
a) Delvis skjerming innendørs
b) Vask av alle flater innendørs
c) Umiddelbar rens av bebygde områder
d) Begrensninger i bruk av rekreasjonsområder i utmark (f.eks. skog)
e) Dersom konsentrasjonen vedvarer i lengre tid, bør evakuering eller relokalisering vurderes
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10.1.8 Resultater spredning i sjø
Figur 10 og figur 11 viser konsentrasjon av radioaktivitet i sjiktet mellom overflaten og fem meters
dybde etter henholdsvis ett og syv døgn etter utslippet. Gjennomsnittlig verdi og maksimal
konsentrasjon for de 52 simuleringene over 2020 vises.

a) Gjennomsnittlig konsentrasjon

b) Maksimal konsentrasjon
Figur 10: Gjennomsnittlig konsentrasjon (a) og maksimal konsentrasjon (b) beregnet over de 52 simuleringene
for 2020 ett døgn etter utslippsstart.
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a) Gjennomsnittlig konsentrasjon

b) Maksimal konsentrasjon
Figur 11: Gjennomsnittlig konsentrasjon (a) og maksimal konsentrasjon (b) beregnet over de 52 simuleringene
for 2020 syv døgn etter utslippsstart.

Figur 12 viser mengde sedimentert på havbunnen etter syv dager. Gjennomsnittlig verdi og maksimal
verdi for de 52 simuleringene er vist. Figur 13 viser transporttid.
Radionuklidene blir i hovedsak transportert med den dominerende strømretningen nordøst. De
høyeste overflatekonsentrasjonene er i Grøtsundet/Ullsfjorden mellom Reinøya og Lyngen, der det
etter 7 dager fortsatt kan forekomme verdier på over 100 kBq/m3 i overflatevannet. I dette området
bedrives det kommersielt fiske.
Konsentrasjoner på over 10 000 Bq/m3 forekommer ned i fjorden på vestsiden av Lyngsfjellan ned til
Jøvik, og østover mor Arnøya og Kågen, med områder med konsentrasjoner på over 100 000 Bq/m 3
innimellom opptil 40 km fra utslippsstedet etter 7 dager. Radionuklidene kan dermed nå flere
fiskeplasser.

Side 68 av 79

UNNTATT OFFENTLIGHET

UNNTATT OFFENTLIGHET
Sedimenteringen skjer hovedsakelig i de grunneste områdene, ifølge simuleringene kan det være
deponerte mengder på opptil 10 000 – 100 000 Bq/m2 i Grøtsundet sør for Reinøya, der det er
gyteplasser for fisk.

a) Gjennomsnittlig deponering

b) Maksimal deponering
Figur 12: Gjennomsnittlig (a) og maksimal (b) mengde sedimentert syv døgn etter utslipp.

Transporttiden til Tromsø er estimert til å være 5 døgn. Andre viktige fiskeplasser kan nås tidligere.
Transport av radionuklidene i vann er sterkt avhengig av vannstrømmen i området. Det er dermed
vanskelig å gi noen generelle soner for konsentrasjoner av radioaktivitet. Simuleringene indikerer
imidlertid at høye konsentrasjoner kan finnes forholdsvis langt fra utslippsstedet etter noen dager.
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Figur 13: Gjennomsnittlig transporttid for de 52 simuleringene.

10.1.8.1 Konsekvenser som følge av radioaktivt utslipp i sjø (gamma- og betastråling)

Konsekvensene fra spredning i havet vil i hovedsak gjelde skader på maritimt liv og forurensning av
matvarer (fisk og andre sjødyr). EU-kommisjonen anbefalt at maksimal akkumulert nivå av Cs-137 og
Cs-134 er 600 Bq/kg113 for handel med fisk har (samme nivå gjelder for andre naturprodukter som
viltkjøtt og sopp). Det kreves imidlertid nøyere modellering av opptak av radioaktivitet i fisk for å
estimere avstandene der en slik økt konsentrasjon i fisk kan forventes. I et reelt tilfelle med
spredning av radioaktivitet i sjø, vil prøver av vann, fisk og planter være nødvendig for å bestemme
mengden radioaktivitet.
Selv om det er vanskelig å kvantifisere opptak i fisk og skadevirkningene i sjø, er det tydelig at flere
fiskeplasser, fiskemottak og gyteplasser kan bli påvirket av et eventuelt utslipp.

10.1.8.2 Konsekvensreduserende tiltak i sjø

a) Vannprøver
b) Prøver av fisk og planter

113

Council regulation (ETY) N:o 737/90 and its amendments in Council regulations (EY) N:o 686/95, 616/2000
and 806/2003
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10.1.9 Mulige årsaker til nedsmelting av kjernereaktor
Ulykkescenarioet er at reaktoren får tap av kjølevæske, feil på dampgenerator, trykktank, pumper,
brudd på innkapslinger (shielding), feil i reaktorsystemet, prosedyre/rutinesvikt, slik at den
overopphetes og kjernebrenselet i reaktoren smelter.
10.1.9.1 Tiltak og anbefalinger til referansescenarioet

Sannsynlighetsreduserende tiltak for referansescenarioet:
a) Internkontrollsystem, herunder prosedyrer, kompetanse, trening og øving på hendelser
b) Alarm- og varslingssystemer
c) Vedlikeholdsrutiner av reaktor og motorsystemet
d) Kontroll og test av systemer
e) Feilsøking
f) Kontrollrutiner, iverksetting av tiltak og fastlagte prosedyrer
Konsekvensreduserende tiltak for referansescenarioet:
a) Tilføre vann som kjøling
b) Nedstengning av reaktordriften
c) Drift av rensestasjon
Tiltak og anbefalinger for de andre scenariene er oppsummert i punkt 11.

10.1.10 Sløyfediagram
Et sløyfediagram illustrerer innholdet i en risiko- og sårbarhetsanalyse114. Figur 14 viser en oversikt
over hvilke sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak som bør etableres og
iverksettes ved atomhendelsen nedsmelting av kjernereaktoren. På venstre side av sløyfediagrammet
vises mulige årsaker til atomhendelsen og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere
sannsynligheten for at hendelsen inntreffer. Atomhendelsen NEDSMELTING vises i midten av figur.
På høyre side vises tiltak som kan iverksettes for å redusere konsekvensene etter at hendelsen har
inntruffet. Det vil alltid være en viss usikkerhet rundt hvorvidt hendelsen vil inntreffe, og hva de
faktisk konsekvensene er.

114

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014) Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i
kommunen (www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko-ogsarbarhetsanalyse-i-kommunen/)
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Figur 14: Sløyfediagram – nedsmelting av kjernereaktor.

10.1.11 Risikomatrise for nedsmelting av kjernereaktor
Risiko (R) kan defineres som sannsynlighet (S) x konsekvens (K). Matrisen nedenfor viser mulige
årsaker til nedsmelting og med hvilken konsekvens og sannsynlighet, samt risiko for at dette kan skje.
Dette vil gi noen tall og tilhørende fargekoder (se tabell 13). Videre viser den hvordan iverksetting av
tiltak kan redusere risikoen slik at den kommer ned på et akseptabelt nivå (dette bør defineres), altså
hvilken restrisiko som gjenstår.

Tabell 13: Risikomatrise – nedsmelting av kjernereaktor.

Risikoskaleringen i tabell 14 viser forklaringen og fargekodene for det forskjellige risikonivået som
korresponderer med risikomatrisen over. Dette for å synliggjøre effekten av iverksatte tiltak opp mot
den enkelte årsak for å oppnå lavest mulig restrisiko.

Tabell 14: Risikoskalering – nedsmelting av kjernereaktor.
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Tabell 15 er delt inn i lav, middels, høy og katastrofal risiko og korresponderer med fargekodene
over. Den forklarer det aktuelle risikonivåets fargekoder og nødvendigheten av iverksetting av tiltak
for å kunne fortsette aktiviteter. Det er viktig at dette er definert slik at personer som jobber med
tiltakene vet hva som skal til for at en aktivitet må stanses eller kan fortsette.

Lav

Middels

Høy

Katastrofal

Akseptabel risiko
Innføring av tiltak bør vurderes opp mot potensiell effekt
Kontroller bør utføres jevnlig for å kartlegge endringer og videre vurdere
iverksetting av tiltak
Akseptabel risiko
Tiltak skal iverksatt så snart som mulig
Aktivitet kan fortsette fram til nødvendige tiltak er innført
Ikke akseptabel risiko
Risikoreduserende tiltak må settes inn
Aktivitet vurderes stanset til nødvendige tiltak er innført
Ikke akseptabel risiko
Tiltak må iverksettes før aktivitet kan fortsette
Risikoreduserende tiltak kan midlertidig settes inn for å få redusere risikonivået
før komplette tiltak på plass

Tabell 15: Risikoskalering – nedsmelting av kjernereaktor.

Tabell 16 viser risikomatrisen og alvorlighetsskalaen. Fargene og tallene korresponderer med tabell
13 og 14.

Tabell 16: Risikomatrise – nedsmelting av kjernereaktor.

Flere av årsakene til atomhendelsen nedsmelting av kjernereaktoren kan inntreffe uten at det
medfører en nedsmelting, men det kan føre til radioaktivt utslipp i luft og i sjøen. I tillegg kan det
inntreffe hendelser som ikke gir radioaktivt utslipp. Disse kan det også være behov for å ha rutiner
for å håndtere. Nedenfor vises noen av de tenkte scenariene på generell basis.
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10.2 Andre scenarier knyttet til anløp av reaktordrevne fartøy
Nedenfor nevnes andre typer scenarier som kan føre til utslipp av radioaktiv stråling og/eller stoffer
til luft eller i sjøen. Hendelser kan også inntreffe uten at det medfører radioaktivt utslipp i luft og i
sjøen. Disse scenarier kan i de fleste tilfeller oppstå både under transitt og når fartøyet ligger til kai.
10.2.1 Motorhavari
Motorhavari kan inntreffe som følge av teknisk feil i motorrommet, systemfeil og ytre påkjenning
som kollisjon el. Dette kan føre til at fartøyet kan drifte ut av kurs og forårsake skade på fartøyet og
omgivelsene. Mangelfullt vedlikehold av motorsystemet.
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
a) Prosedyrer for kontroll av tekniske systemer
b) Vedlikeholdsrutiner følges
c) Test av systemer
d) Bruk av los
Konsekvensreduserende tiltak:
a) Bruk av slepebåtkapasitet
b) Bruk av eskortefartøy
10.2.2 Grunnstøting og kollisjon
Grunnstøting og kollisjon kan inntreffe som følge av feilnavigering, dårlig vær og sjøforhold, mørke,
motorhavari eller at noen gjennom tilsiktede handlinger ønsker å ramme fartøyet. Kollisjon med
andre fartøy som benytter samme seilasrute kan også forekomme.
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
a) Oppdaterte kartverk for hele transittruten og havneområdet
b) Bruk av los
c) Innhente vær- og sjødata
d) Unngå aktivitet i mørke og ved dårlig vær
Konsekvensreduserende tiltak:
a) Bruk av eskortefartøy
b) Bruk av slepebåtkapasitet
10.2.3 Brann og eksplosjon
Brann og eksplosjon kan oppstå som følge av feil i elektriske systemer eller motorrom, svikt i
reaktorsystemer som fører til overoppheting, terror/sabotasje. Videre kan dette bidra til spredning
av radioaktivt materiale. En brann kan også ødelegge kjølevannssystemene og føre til nedsmelting av
reaktoren. Konsekvensen vil dermed kunne bli den samme som for referansescenarioet, punkt 10.1.
Sannsynlighetsreduserende tiltak:
a) Prosedyrer for kontroll av tekniske systemer
b) Vedlikeholdsrutiner følges
c) Test av systemer
d) Brannøvelser
e) Perimetersikring og fysisk vakthold hele døgnet
f) Adgangskontroll til havneområdet
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Konsekvensreduserende tiltak:
a) Godkjent slepebåtkapasitet
b) Eskortefartøy
c) Slukkekapasitet på kaiområdet
d) Varsling av nødetater

10.2.4 Terrorism, espionage, subversion, sabotage and organized crime (TESSOC)
TESSOC kan inntreffe som følge av at utenforstående med hensikt ønsker å ramme fartøyet under
transitt eller til kai med eksempelvis bruk av droner, improviserte ladninger, dykkere, skytevåpen.
TESSOC kan sees på som planlagte handlinger, og skiller seg derfor fra de andre hendelsene.
Sannsynlighetsreduserende tiltak vil være:
a) Innhenting og utarbeiding av trusselvurdering og trusselnivå
b) Klarering av farvann, kaiområdet og luftrommet
c) Sikkerhetssoner rundt fartøy som er i anløp, til sjøs og på land
d) Adgangskontroll til havneområdet
e) Bruk av eskortefartøy som sikring, til bortvising og avskjæring mot utenforstående aktører
Konsekvensreduserende tiltak:
a) Ved hevet trusselnivå bør vaktmannskapet være oppsatt slik at de kan møte en potensiell
trussel
10.2.5 Risikomatrise for andre scenarioer
Risiko (R) kan defineres som sannsynlighet (S) x konsekvens (K). Matrisen nedenfor viser mulige
årsaker til nedsmelting og med hvilken konsekvens og sannsynlighet, samt risiko for at dette kan skje.
Dette vil gi noen tall og tilhørende fargekoder (se tabell 17). Videre viser den hvordan iverksetting av
tiltak kan redusere risikoen slik at den kommer ned på et akseptabelt nivå, altså hvilken restrisiko
som gjenstår.

Restrisiko:(5)
Nr: Hovedaktivitet:

Fare:

Årsak:

Motorhavari

Teknisk feil i fartøyets motorsystemer
og ytre påkjenning (kollisjon).
Mangelfullt vedlikehold.

3

2

Grunnstøting og kollisjon

Feilnavigering, dårlig vær og sjøforhold,
mørke, kollisjon med andre fartøyer,
motorhavari.

3

2

Anløp av
reaktordrevne fartøy til
Grøtsund Havn
Brann og eksplosjon

Feil i elektriske systemer eller
motorrom, svikt i reaktorsystemer som
fører til overoppheting,
terror/sabotasjon.

Terrorism, espionage, subversion,
sabotage and organized crime
(TESSOC)

Utenforstående forsøker bevisst å
ramme fartøyet under transitt eller til
kai med eksempelvis bruk av droner,
improviserte ladninger, dykkere,
skytevåpen.

K :(1) S:(2) R:(3) Tiltak:

5

4

2

3

A,F : (4)

K:

S:

6

3

1

3

6

Oppdaterte kartverk for hele transittruten og havneområdet.
Kvalifisert los.Bruk av ekortefartøy og godkjent slepebåt.
Oppdaterte vær og sjøforhold. Unngå aktivitet i mørke og ved
dårlig vær.

3

1

3

10

Prosedyrer for kontroll av interne tekniske systemer.
Vedlikeholdsrutiner følges. Test av systemer. Brannøvelser.
Godkjent slepebåtkapasitet, eskortefartøy, slukkekapasitet
på kaiområdet, varsling av nødetater. Perimetersikring og
fysisk vakthold hele døgnet. Adgangskontroll til
havneområdet. Kontroll av farvann og kaiområdet før anløp.

4

2

8

12

Innhenting og utarbeiding av trusselvurdering og trusselnivå.
Klarering av farvann, kaiområdet og luftrommet. Kontroll på
sikkerhetssoner rundt fartøy som er i anløp, til sjøs og på
land. Adgangskontroll til havneområdet. Bruk av
eskortefartøy som sikring, til bortvising og avsjæring mot
utenforstående aktører. Bevæpning vurderes ved hevet
trusselnivå.

3

2

6

Utfyllende kommentarer:
Disse hendelsene (farene) kan i verst tenkelig tilfelle bidra til og/eller føre til utslipp av radioaktivte stoffer og/eller stråling. Dersom det skulle inntreffe henvises det til referansescenariet og utarbeidede prosedyrer for en hendelse.
[1]

Tabell 17: Risikomatrise – andre scenarier.
Konsekvens: 5-Kritisk/svært alvorlig, 4-Alvorlig, 3-Moderat, 2-Lav/mindre, 1-Ubetydlig

Forklaringen til risikomatrisen er forklart i tabell 14, 15 og 16.
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R:

Prosedyrer for kontroll av tekniske systemer.
Vedlikeholdsrutiner følges. Test av systemer. Bruk av
slepebåtkapasitet og eskortefartøy. Bruk av los.

Merknad:

Alle involverte aktører skal ha
utarbeidet og oppdatert planverk
og prosedyrer for normal drift og
ved håndtering av en potensiell
hendelse. Dersom det oppstår
farer som medfører at anløpet må
avbrytes (avbruddskriterier).
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11 Oppsummering av tiltak og anbefalinger
Her følger oppsummering av tiltak og anbefalinger fra de ulike scenariene.
11.1 Sannsynlighetsreduserende tiltak:
a) Internkontrollsystem, herunder prosedyrer, kompetanse, trening og øving på hendelser
b) Alarm- og varslingssystemer
c) Vedlikeholdsrutiner av reaktor og motorsystemet
d) Kontroll og test av systemer
e) Feilsøking
f) Kontrollrutiner, iverksetting av tiltak og fastlagte prosedyrer
g) Planverk for innføring av tiltak innendørs skjerming og delvis innendørs skjerming
h) Prosedyrer for kontroll av tekniske systemer
i) Vedlikeholdsrutiner følges
j) Test av systemer
k) Bruk av los
l) Innhente vær- og sjødata
m) Oppdaterte kartverk for hele transittruten og havneområdet
n) Unngå aktivitet i mørke og ved dårlig vær
o) Brannøvelser
p) Perimetersikring og fysisk vakthold hele døgnet
q) Adgangskontroll til havneområdet
r) Innhenting og utarbeiding av trusselvurdering og trusselnivå
s) Klarering av farvann, kaiområdet og luftrommet
t) Sikkerhetssoner rundt fartøy som er i anløp, til sjøs og på land
u) Adgangskontroll til havneområdet
v) Bruk av eskortefartøy som sikring, til bortvising og avskjæring mot utenforstående aktører
w) Vurdere avbruddskriterier for anløpet dersom en hendelse oppstår
x) Kontroll av farvann og kaiområdet
y) Trening og øving
z) Kompetanse for å håndtere en atomhendelse

11.2 Konsekvensreduserende tiltak:
a) Bruk av slepebåtkapasitet
b) Bruk av eskortefartøy
c) Slukkekapasitet på kaiområdet
d) Varsling av nødetater
e) Ved hevet trusselnivå bør vaktmannskapet være oppsatt slik at de kan møte en potensiell
trussel (eks bevæpning)
f) Inntak av jod-tabletter for sårbare (gravide kvinner og barn)
g) Ta vannprøver før og etter anløp
h) Materiell og personell for måling av radioaktivitet og prøvetaking (på land og i vann)
i) Personlig beskyttelse
j) Utstyr og planer for rens av bebygde områder, utstyr og kjøretøy, og mennesker
k) Tilføre vann som kjøling
l) Nedstengning av reaktordriften
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Grønn sone
a) Begrense bruk av lekeplasser og parker
b) Rens av flater innendørs
c) Rens av maskiner og kjøretøy
Gul sone
a) Skjerming og delvis skjerming innendørs
b) Beskyttelse av råvarer og råprodukter
c) Beskyttelse av fabrikker og produksjonsfasiliteter
d) Delvis forbud mot matvarer og andre naturprodukter
e) Inntak av jod tabletter for barn og gravide
f) Vask av flater innendørs
g) Rens av bebygde områder
h) Begrene bruk av naturområder
Rød sone
a) Skjerming innendørs
b) Etablere sikkerhetssoner med adgangskontroll inn til forurenset område
c) Umiddelbar evakuering

12 Beredskapsplanlegging
Beredskap er det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner. Et tiltak for å
ivareta beredskapen er å utarbeide beredskapsplaner. Det politiske ansvaret for
beredskapsplanleggingen ligger hos regjeringen ved statsministeren. Det faglige ansvaret for den
militære beredskapsplanleggingen ligger hos Forsvarssjefen ved Forsvarsstaben. Det faglige ansvaret
for den sivile beredskapsplanlegging ligger hos ledelsen for de enkelte forvaltingsorganene, som
departementer, direktorater, fylker og kommuner.
Den militære beredskapsplanleggingen tar sikte på å utnytte alle tilgjengelige militære ressurser,
både nasjonale og allierte, for et effektivt forsvar av Norge. Den sivile beredskapsplanleggingen skal
beskytte viktige anlegg som industri og kraftforsyninger, og skal beskytte sivilbefolkningen med
støtte fra Sivilforsvaret.

Følgende anbefalinger og tiltak bør implementert i den videre beredskapsplanleggingen:
Generelt (gjelder for sivile og militære aktører)
a) Beskrive samvirke gjennom roller, ansvar og myndighet mellom sivile etater i håndteringen
av hendelser må beskrives i den enkelte etats planverk.
b) Beskrive samvirke mellom sivile etater og Forsvaret i håndteringen av hendelser må
beskrives i den enkelte etats planverk.
c) Inngåtte avtaler bør vedlegges planverket.
d) Rapporteringsrutiner ved normaldrift og hendelse
1. Utarbeide rapporteringsplan
2. Utarbeide varslingslister
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Statsforvalter
a) Etablere kontakt og tilrettelegge for gjensidig bistand og samarbeid mellom sivile og militære
myndigheter, og samordne den sivile delen av totalforsvaret
b) Kvalitetssikre og følge opp kommunenes og fylkeskommunes beredskapsplaner
c) Initiere og gjennomføre trening og øvelser rette inn mot en hendelse

FOH
a) Utarbeide evt. oppdatere planverk og prosedyrer
b) Formalisere oppdrag til Sjef Hæren og Sjef Luft om å stille CBRN-spesialister ved anløp
c) Stille krav til sivile slepekapasiteter
1. Eks har slepebåten tilrettelagt slepekrok og motorkraft nok til å slepe fartøyet ol
d) Kvalitetssikre bruk av sivile ressurser
1. Sikkerhetsklarering
2. Materiell til å kunne løse oppdrag
3. Personlig verneutstyr (maske/drakt/dosemåler/instrument)
4. Oppdragsspesifikk kompetanse
5. Prosedyrer og rutiner for opptreden ved en hendelse
e) Sørge for at bygg som skal benyttes til forlegning og rensestasjon er i forskriftsmessig stand
1. Klargjøring av bygg som skal benyttes som rensestasjon
2. Når bygget benyttes til rensestasjon skal det ikke benyttes som forlegning og kontor
3. Rensestasjonen bør ha overtrykk og filter
f) Vurdere alternative steder for oppsett av rensestasjoner
1. Ved en hendelse som kan medføre direkte gammastråling inntil 200 m fra fartøyet og
en sirkulær evakueringssone med radius 600 m rundt fartøyet (se figur 5 b og 6 b)
g) Inngå avtale med FLO angående nødvendig materiell for lagring på Grøtsund
1. Vernedrakter
2. Avleserenhet til dosemålere
3. Dosemålere med batterier
4. Instrumenter for måling av radioaktiv stråling og forurensning
5. Instrument for identifisering av radioaktive isotoper
6. Materiell til prøvetaking rettet inn mot dette oppdraget
7. Håndsprøyter, søppelsekker, plasthansker, gult merkebånd, børster håndholdt,
merkeskilt ol
8. Ekstra skift/ulltepper/mat/håndklær/såpe ol

HV-16
a) Utarbeide planverk og prosedyrer
b) Kompetanseheving av eget personell (grunnleggende og oppdragsrettet)
c) Personlig vernemaske skal være tetthetskontrollert før oppdraget
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Sjøforsvaret
a) Utarbeide planverk og prosedyrer
b) Stille eskortefartøy
c) Kompetanseheving av eget personell (grunnleggende og oppdragsrettet)
d) Materiell som kan påvise radioaktiv stråling og forurensning
e) Oppsett og utlevering av personlige dosemålere til involvert personell
f) Føring av doseprotokoll for eget personell
g) Avleserenhet for oppsett av dosemålere
h) Instrumenter for måling av radioaktiv stråling og forurensning
i) Personlig verneutstyr

Kystvakten ved Kystverket, som statlig slepekapasitet
a) Utarbeide planverk og prosedyrer
b) Kompetanseheving av eget personell (grunnleggende og oppdragsrettet)
c) Materiell som kan påvise radioaktiv stråling og forurensning
d) Materiell som kan identifisere radioaktive isotoper
e) Oppsett og utlevering av personlige dosemålere til involvert personell
f) Avleserenhet for oppsett av dosemålere
g) Føre doseprotokoll for eget personell
h) Personlig verneutstyr

CBRN-spesialister
a) Utarbeide planverk og prosedyrer
b) Ta vannprøver før og etter anløp
c) Sende prøver til DSA (iht prosedyre beskrevet av DSA)
d) Oppsett av dosemålere til eget og HV personell
e) Føre doseprotokoll for eget og HV personell
f) Drifte rensestasjon ved behov
g) Gjennomføre søk, prøvetaking og kontroll
h) Identifiser radioaktive isotoper
i) Personlig verneutstyr
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