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1. Formål 
Å sikre at ulykker og uønskede hendelser som involverer ulike strålekilder medfører 
minst mulig risiko for mennesker og ytre miljø. 
 
2. Omfang 
Gjelder alle enheter ved NTNU som har strålekilder som krever organisert strålevern 
etter Strålevernforskriften.  
 
3. Ansvar og myndighet 
Linjeleder er ansvarlig for å sikre at enheten har en beredskap for aktuelle 
strålekilder og en beredskapsplan for å håndtere oppståtte situasjoner. 
 
4. Definisjoner   
Med ulykker og uønskede hendelser med strålekilder menes:  

 Hendelser som forårsaker eller kan ha forårsaket utilsiktet eksponering av 
arbeidstakere eller andre personer vesentlig utover normalnivåene.  
- For ioniserende stråling angis dette til 1 mSv/år eller mer for arbeidstakere og 
0,25 mSv/år eller mer for allmennheten 
- For laser angis dette til alle øyeskader samt hudskader med 2. eller 3. grads 
forbrenning  
- For UVC der man har opplevd ubehag/rødhet/sårhet på hud og/eller øyne  

 Tap eller tyveri av alle typer farlige strålekilder 

 Vesentlig teknisk svikt av strålevernmessig betydning ved strålekilden 

 Brann i strålekilder 

 Utilsiktet utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene 

 Alvorlig radioaktiv forurensning av område eller utstyr 

 Funn av eierløse strålekilder 
 
5. Sentral beredskapsplan for uhell med strålekilder  
 
5.1 Kobling til sentral beredskapsplan  
NTNUs sentrale beredskapsplan angir hvordan krisesituasjoner skal håndteres ved 
NTNU. Målet er å gi de som håndterer situasjonen en praktisk anvisning for hva som 
skal gjøres, av hvem og i hvilken rekkefølge. Om den aktuelle situasjonen skal 
håndteres som en krise etter den overordnede beredskapsplanen for NTNU av lokal 
eller sentral kriseleder, avhenger av krisens omfang og medieoppmerksomhet.  
 
NTNUs sentrale beredskapsplan og dermed også denne bygger på følgende 
prinsipper: 

 ansvar – krisen skal håndteres av den som har det daglige ansvar og myndighet 

 likhet – kriseorganisasjonen skal være mest mulig lik den daglige organiseringen 

 nærhet – kriser skal håndteres på lavest mulig nivå 
 
5.2 Utarbeidelse av lokale beredskapsplaner 
NTNUs institutter som har strålekilder som krever et organisert strålevern, skal 
utarbeide lokale beredskapsplaner for aktuelle nødsituasjoner. Beredskapsplanen 
bør minimum inneholde: 



NTNU 
Sentral beredskapsplan 
for uhell med strålekilder  

Utarbeidet av Nummer Dato 

 
 

HMS-avd. HMSR-33 26.09.2011 

Godkjent av side Erstatter 

HMS Rektor 2 av 3 23.03.2011 

 
 

 Interne og eksterne varslingsrutiner 

 Ansvarsforhold 

 Forhåndsplanlagte rutiner for håndtering av gitte situasjoner 

 Rutiner for kartlegging av omfanget av et uhell/en hendelse  

 Beskrivelse av tiltak som skal iverksettes for å begrense stråledoser og evt. 
kontamineringsomfang 

 Beskrivelse av relevant beredskapsutstyr og hvor dette finnes 

 Rutiner for oppfølging av involvert personell etc.  
 
Den lokale beredskapsplanen skal angi varsling etter følgende prioriterte rekkefølge 
ved uhell hvor det er fare for spredning av radioaktiv stråling: 
1. Linjeleder og stedfortreder 
2. Lokal strålevernskoordinator 
3. NTNUs beredskapstelefoner  

- Eksternt vaktselskap tlf 800 80 388  
- NTNUs interne vakttjeneste: tlf 918 97 373  

4. Sentral strålevernskoordinator: tlf 73 59 06 11 eller 918 77 856 
 
For institutter som bruker lasere klasse 3B og 4 skal den lokale beredskapsplanen 
angi varsling etter følgende prioriterte rekkefølge når det er fare for alvorlig 
personskade: 
1. Nødnummer for medisinsk hjelp: tlf 113 
2. Linjeleder og stedfortreder 
3. Lokal strålevernskoordinator 
4. Sentral strålevernskoordinator: tlf 73 59 06 11 eller 918 77 856 
5. Arbeidstilsynet tlf 815 48 222 dagtid, se www.arbeidstilsynet.no/om/adresser 
for kontakt ved ulykker utenom normal arbeidstid 
 
5.3. Varslingsplikt til Statens strålevern 
Ved ulykker, uhell og unormale hendelser skal Statens strålevern straks varsles på 
døgnkontinuerlig vakttelefon tlf 67 16 26 00.  
 
Det skal så snart som mulig og innen tre (3) dager etter hendelsen sendes rapport til 
Statens strålevern. Ved tvil om hendelsen skal varsles, ta kontakt med Statens 
strålevern. Rapporten skal utarbeides av lokal strålevernskoordinator og andre 
aktuelle personer i hendelsen (faglig ansvarlig, driftsoperatører, laboratorieteknikere 
o.a.) og oversendes Statens strålevern med kopi til sentral strålevernskoordinator. 
 
Rapporten skal som minimum inneholde: 
• Navn og adresse til virksomheten der uhellet skjedde 
• Tildelt godkjenningsnummer og/eller meldenummer for virksomheten 
• Opplysninger om hvem som har laget rapporten 
• Navn på alle involverte personer 
• Tid og sted for hendelsen 
• Beskrivelse av hendelsesforløpet 
• Hvilke tiltak som er eller vil bli gjort for å rette opp situasjonen 
• Beregning/anslag av stråledoser til de involverte personer  
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• Forebyggende tiltak, dvs. tiltak som kan forhindre eller redusere risikoen for 
liknende uhell. 
 
For hendelser som involverer åpne radioaktive kilder skal rapporten i tillegg 
inneholde: 
• Beregning/anslag av interne og eksterne stråledoser 
• Opplysninger om type radioaktivt stoff og aktivitetsmengde som var involvert 
• Anslag over eventuelt utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene 
 
Adresse Statens strålevern: 
 Statens strålevern 

Postboks 55 
1332 Østerås 

tlf 67 16 25 00 
e-post: nrpa@nrpa.no 
hjemmeside: http://www.nrpa.no 
 
6. Referanser 

 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften) §§ 17-19 

 Veiledning for bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium til forsknings-, 
undervisnings- og analyseformål, samt omsetning av radioaktive kilder til 
samme formål, veiledning til Strålevernforskriften 

 Sentral beredskapsplan for NTNU 

 Sentral beredskapsplan for Strålevern i SINTEF (finnes hos HMS-avdelingen 
eller SINTEF HMS-seksjonen) 

 NTNUs retningslinje for melding om ulykker eller uønskede 
hendelser/tilstander (under oppdatering) 

 

http://www.nrpa.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101029-1380.html
http://www.nrpa.no/dav/d2ec6fa3d2.pdf
http://www.nrpa.no/dav/d2ec6fa3d2.pdf
http://www.nrpa.no/dav/d2ec6fa3d2.pdf
http://www.nrpa.no/dav/d2ec6fa3d2.pdf
http://www.ntnu.no/adm/hms/beredskapsplan

