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Felles høringssvar fra Kriseutvalget for atomberedskap

Hgringssvaret er et felles svar for Kriseutvalget for atomberedskap og berører kun de viktigste
funksjonene for Sivilforsvaret ved håndtering av en atomhendelse. Statens strålevern som

sekretariat for Kriseutvalget oversender hpringssvaret. Medlemmene i Kriseutvalget vil i tillegg
sende selvstendige hgringssvar på vegne av sin etat, og dette gjelder også for Strålevernet.

Sivilforsvarets rolle i atomberedskapen er beskrevet i Kriseutvalgets planverk, og omfatter
o Feltmålinger med håndmonitorer
o PrØvetaking
o Søk etter strålekilde på avveie
o Transport av mobilt laboratorium
o Rensing av personer og materiell
o Evakuering av lokalsamfunn
o Sanering og dekontaminering av område
o Avsperring av område
o Akuttomsorg/forpleining
o Annen forsterkning for n@d- og beredskapsetatene

Flere av disse oppgavene krever spesialisert kompetanse i bruk av avansert utstyr og materiell, og

utfØres i dag av Radiac-patruljene og de mobile renseenhetene. I tillegg ivaretas flere av oppgavene

av de generelle ressursene som Sivilforsvaret innehar.

Av konseptvalgutredningens alternativer vil atomberedskapen best ivaretas ved valg av alternativ
2,med et Sivilforsvar <<Tilpassetfremtidens behovr. Her styrkes Sivilforsvarets kapasitet ved

atomhendelser ved å integrere Radiac-måletjenesten som en del av FI G, med mulighet for
ytterligere profesjonalisering av denne. I tillegg vil de mobile forsterkningsenhetene videreføre de

kapasiteter dagens mobile renseenheter innehar, i en generell styrking av CBRNE-beredskapen.

Alternativ 1 med <<Nødvendig styrking> vil også gi Sivilforsvaret mulighet til å ivareta sine

oppgaver ved atomhendelser. Derimot vil alternativ 3 <,þlsset>by på store utfordringer for dagens

atomberedskap. Det er særlig viktig at Radiac-måledenesten videreføres, da å bygge opp en slik
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kapasitet på nytt vil være kostbart og tidkrevende uten å nødvendigvis gi noen Økonomisk gevinst

for samfunnet. Radiac-måletjenesten utgjØr i dag en viktig del av den nasjonale måleberedskapen,

og vil være en svært viktig ressurs i håndteringen av en atomhendelse.

Et samlet Kriseutvalg stØtter derfor alternativ 2 som det fremtidige konseptet for Sivilforsvaret.

Med hilsen

Ole Harbitz
Direktør Avd. dir.
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