
Atomberedskap: 

Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?



Stråling og mennesker
Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i 

kroppen når vi puster inn den forurensede luften. Du kan komme i kontakt med radioaktive stoffer ved berøring 

eller gjennom mat og drikke som er forurenset. Bestråling fra radioaktivitet i omgivelsene utgjør også en risiko 

for mennesker. Ulike faktorer er med på å bestemme hvor farlig stråling er. 

Mengde og type stråling, og hvilke organer i kroppen som utsettes, avgjør helserisikoen. Små stråledoser 

vil ikke gi merkbare skader umiddelbart, men gir økt risiko for å utvikle kreft i fremtiden. Akutte skader, som 

merkes kort tid etter bestråling, vil trolig ikke forekomme i Norge selv ved det verst tenkelige utslipp fra en 

reaktor i eller utenfor Norden. Det er kun i umiddelbar nærhet av en større atomreaktor eller ved direkte kontakt 

med strålekilder man risikerer slike skader. Stråling, eller redsel for stråling, kan skape frykt og psykologiske 

reaksjoner i befolkningen. Slike reaksjoner kan føre til fysiske plager.



Hvordan beskytter jeg meg mot stråling?
Radioaktiv forurensning eller stråling kan være alvorlig. Følg derfor rådene som myndighetene gir via radio, tv 

og internett. Dersom du eller dine omgivelser utsettes for radioaktiv forurensning eller stråling er det flere ting 

du selv kan gjøre. Kriseutvalget gir råd og pålegg om slike tiltak.

• Innendørs: Dersom det forventes mye radioaktivitet i luften eller på bakken kan det komme råd om at det 

  er  tryggest å oppholde seg innendørs. Dører, vinduer og luftekanaler lukkes og ventilasjonen stenges av. 

  Dersom du tror du har blitt utsatt for radioaktiv forurensning: skift klær og ta en dusj. Kommer du 

 utenfra, legg igjen klær og sko utendørs.

• Avsperringer: Områder kan bli avsperret. Respekter avsperringene og unngå å plukke opp fremmed- 

  elementer i omgivelsene.

• Matvarer: Hvis du er usikker, hold deg til mat som er kjøpt i butikk, den er kontrollert av myndighetene.

  Følg myndighetenes råd om drikkevann.

• Utenlands: Dersom du har tenkt å reise til et område der det nylig har forekommet radioaktiv forurensning vil                    

  myndighetene (Utenriksdepartementet) kunne gi deg råd om hvordan du bør forholde deg.

• Jod-tabletter: følg myndighetenes råd om distribusjon og ev. inntak av jod-tabletter



Hvor får jeg informasjon ved ulykke eller hendelser?
• Strålevernet gir løpende informasjon på hjemmesiden samt gjennom mediene: www.stralevernet.no.

• Kriseutvalget informerer gjennom mediene og legger ut informasjon på: www.atomberedskap.no.

• Fylkesmannen sørge for informasjon for din region.

• Din kommune formidler informasjon lokalt og gjør lokale tilpasninger.

• Du kan også ringe Strålevernet: 67 16 25 00

Atomberedskapen i Norge 
Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 ble det opprettet en beredskapsorganisasjon for å håndtere atomulykker og 

andre hendelser som kan gi radioaktiv forurensing i Norge eller ramme norske interesser for øvrig. Organisa-

sjonen er satt sammen av myndigheter og eksperter som har som oppgave å begrense skadevirkningene av 

slike hendelser. Kriseutvalget for atomberedskap leder beredskapsorganisasjonen. Kriseutvalgets oppgave er å 

beskytte liv, helse, miljø og viktige samfunnsinteresser. Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd. 

Kriseutvalget for atomberedskap
I Kriseutvalget sitter representanter fra:

• Strålevernet (som også leder utvalget)

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

• Helsedirektoratet

• Politidirektoratet

• Mattilsynet

• Forsvarsdepartementet



Postadresse:
Postboks 55,

1332 Østerås

Telefon:   (+47) 67 16 25 00

Telefaks:   (+47) 67 14 74 07

Beredskapsenheten 
Svanhovd

Telefon:   (+47) 67 16 26 80

Telefaks:   (+47) 78 99 51 80

Vakttelefon 24 timer: 67 16 26 00
www.stralevernet.no

www.atomberedskap.no

Statens strålevern 
(Kriseutvalgets sekretariat)
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