
1. Innhenting av opplysninger 
Bakgrunn: 

Melding om akutt forurensning er gitt, og det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger 

Handling: 

Meldingsmottaker skal påse at følgende opplysninger foreligger: 

Hvilket stoff det gjelder 

Mengde 

Giftighet 

Brann- og eksplosjonsfare 

Om utslippet er stoppet 

Værdata 

Spredning og utstrekning 

Hva som er truet i følge oversikt over sårbare områder 

2. Situasjonsvurdering 
Bakgrunn: 

Situasjonsvurdering bør omfatte følgende hovedpunkter: 

Hendelse/situasjon/problem 

Faktorer som har innvirkning (vær, type utslipp, miljø) 

Vurdering 

Beredskapsplan 

 

Handling: 

Det skal tas stilling til: 

Om aksjon skal iverksettes 

Om skadevolder skal overlates å ta hånd om forurensningen 

Ved hendelser på nivå 3 eller 4 vil regional aksjonsleder kap. 2.4. 

Aksjonsleder oppnevner skadestedsleder. 

3. Etablering av aksjonssentral (AKS) 
AKL etablerer seg i aksjonssentralen. Alternativt sted kan bli oppgitt ved varsling. 

Bakgrunn: 

Forutsetningen for etableringen er: 

Akutt forurensning på nivå 3 eller 4 er observert og melding gitt 

Situasjonsvurdering er foretatt 

Det er besluttet å iverksette aksjon 

Intern varsling er gjennomført 

Aksjonssentral er besluttet opprettet. 

Handling: 

Aksjonsleder skal: 

  

 



Iverksette innsats ihht beredskapsplan 

Sørge for at aksjonssentralen bringes i operasjonsdyktig stand, herunder skaffe til veie mannskap- og 

utstyrsressurser som ikke er i beredskap 

Foreta intern forvarsling 

Gi situasjonsrapport til Kystverket 

Anmode om evt. garantier fra skadevolder eller Kystverket 

Samband: 

Ved aksjoner på sjøen benyttes fortrinnsvis kanalene 6, 10, 12, 67, 69 og 73 i det maritime VHF-

sambandet. SKL benytter kanal 67. 

Ved aksjoner på land kan brannvesenets sambandskanaler benyttes. 

(Politiet kan benytte eget sambandsopplegg) 

4. Innsatsplanlegging 
Bakgrunn: 

Innsatsplanlegging foretas når følgende forutsetninger er oppfylt: 

Forurensningen er observert og melding gitt 

Situasjonsvurdering er foretatt 

Aksjon er besluttet iverksatt 

Innsats ihht beredskapsplan er iverksatt 

  

Handling: 

Aksjonsledelse skal: 

Innkalle nøkkelpersonell/ledere og rådgivere 

Avgjøre oppstartingsstrategi for skadebekjempelsen 

Innkalle/mobilisere beredskapstyrken 

Aktivisere egne ressurser 

Vurdere eventuell ytterligere bistand 

Rekognosere/overvåke 

Forestå administrasjon og økonomi 

Etablere informasjonstjeneste og eventuelt å utarbeide pressemelding 

Arbeidsledere (sjø/land) skal: 

Skaffe seg oversikt over situasjonen 

Ta kontakt med stab og rådgivere 

Opprette kommandoplass og samband 

Forhåndsplanlegge/rekvirere/disponere ressurser 

Planlegge gjennomføringen av aksjonen 

  

5. Sjekklister for aksjonsledelse med stabselementer når beslutning 

om etablering er tatt 
 

Sjekklistene er et hjelpemiddel som brukes av den enkelte funksjon for tiltak som kan være aktuelt å 

iverksette i forskjellige situasjoner. Punktene i sjekklistene er ikke nødvendigvis i riktig rekkefølge 

eller uttømmende for den aktuelle situasjon. Tiltak må vurderes på bakgrunn av den informasjon 

som foreligger. 


