
Det kan skje her!



Hver eneste dag, året gjennom inneholder nyhetene

meldinger om ulykker og katastrofer som rammer

enkeltmennesker og samfunnsgrupper i inn og utland.

Eksemplene er mange og alvorlige: store trafikkulykker

til lands og til vanns, flomkatastrofer, branner, ras og

skred, knivdrama på skoler og skyteepisoder som ender

med døden.

Vi ønsker å informere og berolige
– ikke skremme og skape frykt!

I Bamble har vi flere store industribedrifter, en sterkt trafikkert E-18
som går tvers gjennom kommunen, stor trafikk med farlig gods på
mindre dimensjonerte veier, stor skipstrafikk med gasstankere, flere
større kultur- og idrettsarrangementer og ikke minst mange ferie-
gjester. Mulighetene for at en katastrofe kan ramme vår kommune
er hele tiden til stede, og det er viktig at vi er forberedt.

Er vi forberedt?
Bamble kommunes ledelse har utarbeidet en Beredskapsplan. Denne
planen beskriver hvordan kommunen skal organisere arbeidet, hvem
som skal informeres, hvilke mannskaper som skal innkalles, aktuelle
samarbeidspartnere og ressurser som kan benyttes.

Kriseledelsen i Bamble
Hvis det oppstår en krise/katastrofe eller en større ulykke i Bamble,
innkalles kommunens kriseledelse. Det er ordfører og/eller rådmann
som beslutter at kriseledelsen skal tre i funksjon. Ofte vil denne
beslutningen skje i samråd med politiet.

Det kan skje her!
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Kriseledelsen har en egen stab som tar seg av flg. viktige oppgaver: 
• Sentralbord
• Samband
• Sekretariat
• Informasjonsvirksomhet

Kriseledelsens plassering
Kriseledelsen er plassert i Rådhuset. Ved behov vil kriseledelsen ta 
i bruk alternative lokaler annet sted i kommunen.

Politiets rolle
• Hovedansvar for liv og helse de første 24 timene
• Organisere arbeidet på skadestedet 
• Anmode kommunen om bistand (f.eks. mannskaper, bygninger,

materiell, losji) 
• Beslutte iverksetting av evakuering ved behov

Hvem kan hjelpe?
I tillegg til nødetatene 110, 112, 113 har vi flere aktuelle
hjelpeinstanser:
• Beredskapen AS
• Grenland Offshores industriberedskap
• Havnevesenet
• Sivilforsvaret
• Heimevernet
• Fylkesmannen
• Røde kors
• Prester og menigheter
• Lag og foreninger
• Private og offentlige institusjoner
• Nabokommuner
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Ved større ulykker og katastrofer er også publikums hjelp og støtte
av stor betydning.

Psykisk førstehjelp
Bamble kommune har et eget team som er beregnet til å gi psykisk
førstehjelp/bistand. Teamet varsles når kriseledelsen anmoder om
det, eller når helseberedskapsplanen iverksettes. 

Viktige forholdsregler ved en krise
• Søk offisiell informasjon (radio, TV, aviser, internett m.m)
• Følg de instrukser og anbefalinger som gis
• Benytt deg av telefonlinjer som opprettes med tanke på

publikumsinformasjon

Husk
Du som publikum er med å forbygge katastrofer/ulykker 
ved å ha fokus på sikkerhet!

Vil du vite mer?
Er det spørsmål som denne brosjyren ikke gir svar på i forbindelse
med kriser/katastrofer som kan oppstå:
Ta kontakt med Bamble kommune på tlf. 35 96 50 00

Bamble 
Kommune

Bamble Kommune, Rådhuset, 3970 Langesund. 
Tlf. 35 96 50 00  Fax 35 96 50 10

E-post postmottak@bamble.kommune.no      
www.bamble.kommune.no
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