
Haakonsvern er en trussel mot  
Bergens befolkning

Ved å akseptere at atomubåter anløper Haakonsvern utsettes Bergens  
befolkning for stor fare. Antikrigs-initiativet krever at Haakonsvern stenges 
for anløp av atomubåter.

Haakonsvern er en av Nord-Europas største maritime militærbaser. Et stigende 
antall atomubåter anløper hvert år. Basen skal nå rustes opp for 350 millioner 
kroner, bl.a. med nye «ubåtfasiliteter». Opplysninger om allierte lands ubåttokt i 
norske farvann skjermes av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser. 
Hemmeligholdet gjør at befolkningen i stor grad er uvitende om faren atom- 
ubåtene representerer.

Økt fare for ulykker
Statens strålevern har allerede sagt fra om at flere anløp gir økt risiko for ulyk-
ker. De skriver at «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 hånd-
tering fra norske myndigheter» (Strålevernrapport 2018:10).

I tilfelle en ulykke vil konsekvensene for Bergen og hele Vestlandskysten bli kata- 
strofale. Vi har ingen grunn til å tro at myndighetene har en troverdig beredskap  
om en ulykke med et reaktordrevet fartøy skjer. Vi bare minner om at folk i 
Nord-Hordaland forgjeves har kjempet for å heve vraket av den tyske ubåten 
U-864 som har lagt på havbunnen utenfor Fedje siden 1945.  

Stor sannsynlighet for atomvåpen ombord
Alle ubåter av denne typen kan også ha atommissiler ombord. Forsvarets For-
skningsinstitutt (FFI) skriver at «de reaktordrevne militære fartøyene er blant de 
største og mest slagkraftige fartøyene som finnes. De fleste kan utrustes med 
kjernevåpen» (FFI-rapport 16/01536).



Norske myndigheter forutsetter at allierte fartøy ikke har atomvåpen ombord 
ved anløp i norsk hav, men har aldri foretatt inspeksjon av allierte fartøy for å få 
bekreftet at denne reservasjonen mot atomvåpen respekteres. Antikrigs-initiativet 
har vært i kontakt med eksperter som uavhengig av hverandre sier at de allierte 
atomubåtene som anløper Haakonsvern «med stor sannsynlighet» har atomvåpen 
ombord. 

Bystyret har sagt nei til atomvåpen
Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et  
spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militær- 
strategi og sikkerhetspolitikk.

I 2019 vedtok bystyret at Bergen kommune skulle signere byoppropet til ICAN – 
Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen. Slik viste Bergen sin 
støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Allerede i 2013 vedtok bystyret enstemmig 
å slutte seg til «Mayors for Peace», et verdensomspennende nettverk av byer hvis 
formål er et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

At Haakonsvern er havn for atomubåter, som mest sannsynlig har atomvåpen om 
bord, er derfor i strid med lokalpolitiske vedtak.

Vi i Antikrigs-initiativet ønsker å legge press på myndighetene slik at de kan 
stå opp for den befolkningen de skal representere.  

Send oss gjerne informasjon om ubåtanløp til Haakonsvern, bilder eller tid/dato 
for anløp. Vi vil behandle dette konfidensielt og bruke det overfor våre lokale  
myndigheter.
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