
 

Bergen 19.mai.2021 

Atomubåter til Haakonsvern 

 

Mens anløp av atomubåter til Tromsø har vært en stor politisk sak i nord, er anløp av atomubåter til 

Haakonsvern nærmest en ikke-sak. Og slik kan det ikke være!  De samme argumentene som er fremført 

mot allierte atomubåter bruk av havn nært Tromsø sentrum kan overføres til Bergen. 

 

Antikrigs-Initiativet arbeider med spørsmål knyttet til atomubåter til Haakonsvern. Etter vår oppfatning 

representerer disse en trussel mot Bergens befolkning og vi mener at det bør være krav om at slike 

reaktordrevne fartøy ikke slippes inn i tett befolkede områder. Ulykker skjer, det er nok å vise til havariet av 

fregatten «Helge Ingstad». Statens strålevern sier i en rapport at det er økt risiko for ulykker forbundet til 

den økte trafikken av atomubåter langs norskekysten: «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 myndigheter.» 

I januar lanserte vi et opprop som organisasjoner og enkeltpersoner kan signere. Der tar vi opp tre 

hovedgrunner for å stenge Haakonsvern for anløp av atomubåter: 

https://www.opprop.net/vi_krever_at_haakonsvern_stenges_for_anlop_av_atomubater 

 

Det er en kjent sak at det sannsynligvis er atomvåpen om bord når de legger til ved norske havner og at 

dette er et brudd mot norsk anløpspolitikk, Bratteli-doktrinen i 1975. Norske myndigheter kan ikke 

inspisere farkostene for å se om våre reservasjoner mot atomvåpen blir respektert, de har nemlig 

diplomatisk immunitet. Bystyret har vedtatt både å slutte seg til «Mayors for Peace» og ICAN – Den 

internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen. At Haakonsvern er havn for atomubåter, som 

mest sannsynlig har atomvåpen om bord, er dermed i strid med lokalpolitiske vedtak.  

 

I Tromsø har motstanderne av atomubåter avslørt at beredskapen i tilfelle en ulykke er helt utilstrekkelig. 

Forsvaret har hemmeligstemplet en analyse om farene ved slike anløp. Byens apotek er nå utsolgt for jod-

tabletter. Antikrigs-Initiativet har lest tilsvarende ROS-analyser knyttet til en ulykke for Loddefjord og 

Bergen og vi er ikke beroliget. Skulle det skje radioaktive utslipp ved Haakonsvern kan befolkningen i 

nabolaget belage seg på øyeblikkelig evakuering.  Analysen forholder seg dessuten kun til fredstid. I en 

krigssituasjon er Haakonsvern et førsteprioritets bombemål. Dette er særs problematisk i forhold til 

folkeretten. Der gjelder det såkalte «distinksjons prinsippet». For å hindre at militære angrep rettet mot 

militære mål utilsiktet rammer sivile, skal man unngå å plassere militære installasjoner i nærheten av 

sivilbefolkningen.  

 

Foreløpig har 12 organisasjoner og nesten 300 enkeltpersoner signert oppropet mot anløp av atomubåter 

til Haakonsvern. Antikrigs-Initiativet vil nå intensivere kampanjen mot atomubåter til Haakonsvern. 
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