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BILAGOR TILL HUVUDRAPPORT

I denna Volym 2 av strålskyddsinstitutets rapport "Effektivare be-
redskap" ingår tre bilagor:

BILAGA A: Beskrivning av beredskapsorganisationen

BILAGA B: Brister i beredskapen samt åtgärder till förbättring

BILAGA C: Internationellt bistånd

Bilaga B har två underbilagor:

Appendix 1: Rapport från Sten Nordin om infor-
mationsproblem vid övningen av be-
redskapen mot olyckor i Ringhals
(8 maj 1979)

Appendix 2. Attityder till arbetsuppgifter i
samband med evakuering vid kärnkrafts-
olycka. Bengt Jansson och Lennart Sjö-
berg vid Psykologiska institutionen
vid Göteborgs Universitet.
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BILAGA A: BESKRIVNING AV BEREDSKAPSORGANISATIONEN

STRÅLSKYDDS INSTITUTET HAR LÅTIT EN KONSULT (DOCENT EVELYN SOKOLOW-
SKi/ STUDSVIK ENERGITEKNIK AB) GRANSKA LÄNSSTYRELSERNAS BEREDSKAPS-
PLANER SAMT KÄRNKRAFTVERKENS INRE BEREDSKAPSORGANISATION. KONSULTENS
IAKTTAGELSER LIGGER DELS TILL GRUND FÖR FÖUANDE BESKRIVNING AV BE-
REDSKAPSORGANISATIONEN OCH HAR DELS OCKSÅ BEAKTATS I REDOGÖRELSEN FÖR
IAKTTAGNA BRISTER I BI LAGA B,

(1) LÄNSSTYRELSERNAS BEREDSKAPSPLANER

Atomskyddslagen

Enligt lagen om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggning ar m.m.
(SFS 1960:331) skall länsstyrelser i län som regeringen Lestämmer
upprätta organisationsplaner avseende de åtgärder som erfordras för
att skydda allmänheten mot radioaktiva ämnen från "atomanläggning",
dvs från bl.a. kärnkraftverk, om en olycka inträffar.

Gm särskilda åtgärder påkallas för att skydda allmänheten vid ut-
spridning av radioaktiva ämnen skall länsstyrelsen "sörja för att er-
forderliga åtgärder vidtagas".

Enligt Kungl. brev den 30 juni 1960 skall strålskyddsmyndigheten
bistå länsstyrelserna med anvisningar för deras bedömning av en olycks-
situation. De första anvisningarna utfärdades 1962. Därefter har strål-
skyddsinstitutet genom direkta kontakter med länsstyrelserna medver-
kat i utarbetandet i de beredskapsplaner som nu gäller.

Beredskapsnämnden mot atomolyckor (BNA)

En särskild expertkommission för rådgivning vid atomolyckor (KRA)
tillsattes av Konungen den 30 juni 1960. Kommissionen bestod av ett
antal experter som kunde ge länsstyrelsen råd om en olycka hade in-
träffat. KRA hade inga administrativa funktioner eller planerings-
ansvar. Detta ledde ibland till missförstånd, när man vände sig till
KRA för att få råd och anvisningar i beredskapsfrågor och inte var med-
veten om strålskyddsinstitutets ansvar. Efter hänvändelse till social-
departementet från KRA 1971 skedde därför 1973 en omorganisation.

För att klarlägga ansvarsfördelningen och bättre nyttja strålskydds-
institutets resurser ersattes KRA med beredskapsnämnden mot atomolyckor
(BNA), en rådgivande expertorganisation inom institutets organisation.
Allt administrativt ansvar föll därmed på strålskyddsinstitutet och
BNA har blivit en rådgivare till institutet snarare än direkt till
länsstyrelserna. Dessa kan i sin tur få råd från SSI via en rådgivnings-
central som medger snabbare kontakter och effektivare rådgivning i
en akut katastrofsituation. Den bemannas efter larm med personal från
SSI och experter från en akutgrupp inom BNA, i vilken ingår reaktor-
tekniskt kunnig personal från statens kärnkraftinspektion.
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Ansvarsbild och organisation av länsstyrelsernas beredskapsresurser

Ansvarig för beredskapsorganisationen utanför kärnkraftverket är
länsstyrelsen i det län där verket är beläget (Barsebäck/Malmöhus län,
Ringhals/Hallands län, Oskarshamn/Kalmar län, Forsmark/Uppsala län),
med landshövdingen som ansvarig myndighetsperson. Underställd lands-
hövdingen är en ledningsgrupp, i vilken ingår bl a chefen för läns-
styrelsens planeringsavdelning, länspolischefen och försvarsdirektören.
Beslutshierarkin mellan de i ledningsgruppen ingående befattnings-
havarna finns specificerad i beredskapsplanerna. I Hallands län faller
ansvaret i en larmsituation automatiskt på polisen i Varberg ("lokal
räddningsbefälhavare") till dess att länsstyrelsens ledningsgrupp trätt
i funktion. Motivet till denna temporära ansvarsdelegering är polisens
ständiga beredskap, som f n ej har sin motsvarighet inom länsstyrelsen.

Länsstyrelsens centrala roll i beredskapsorganisationen får ses mot
bakgrund av nödvändigheten att i extrema situationer upphäva vissa
medborgerliga fri- och rättigheter. Sålunda kan länsstyrelsen förordna
intrång i enskildes rätt vid nödvändiga mätningar och undersökningar,
begränsa allmänhetens rörelsefrihet och inskränka rätten att utnyttja
mark, vatten, livsmedel och annan enskild egendom. Enligt gällande lag
kan envar mellan 18 och 65 år beordras lämna sådant bistånd i räddnings-
arbetet som hans fysiska tillstånd medger.

Vid behov skall särskild expertis ställas till ledningsgruppens för-
fogande. Denna hämtas dels från länsorganisationen, t ex länsläkare,
länsveterinär, naturvårds- och lantbruksdirektör, dels externt. Den
externa expertisen kommer bl a från Statens strålskyddsinstitut (SSI)
med dess Beredskapsnänmd mot atomolyckor (BNA), Statens kärnkraftin-
spektion (SKI), Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
och Studsvik Energiteknik AB. I Malmöhus län finns avtal med strål-
skyddsexpertis från bl a Lunds universitet.

Ledningsgruppen förfogar över ett antal verkställande fältorganisationer
med ständigt hög beredskap, som delvis automatiskt träder i funktion
vid larm efter på förhand uppgjorda planer. Dessa är i första hand de
lokala polisdistrikten, det kommunala brandförsvaret och kustbevakningen.
Vid Ringhals ingår även hemvärnet i beredskapsorganisationen. Kärnkraft-
stationens beredskapsstyrka står för vissa åtgärder i stationens när-
område. - Länsstyrelserna har redan på beredskapsstadiet upprättat en
särskild informationsdetalj som skall svara för bl a presstjänst och
i vilken ingår chefen för länsstyrelsens planeringskansli och i Kalmar län
två redaktörer från lokala massmedia.

Kommunikationer och samband

Larm om inträffat eller hotande haveri med tänkbara omgivningskonsekven-
ser utgår från kärnkraftverket. Vid Ringhals, Oskarshamn och Forsmark
förekommer två larmkategorier - varningslarm och haverilarm. Varningslarm
innebär att en olycka inträffat eller väntas inträffa, men att det ännu
är osäkert om allmänheten kommer att beröras. Varningslarmet skall leda
till högsta beredskap hos alla instanser inom beredskapsorganisationen.
Haverilarm, som innebär att ett större utsläpp av radioaktiva ämnen ägt
rum eller är att vänta, leder till verkställande av de skyddsåtgärder
som förutsetts i beredskapsplanen. Syftet med två larmnivåer är att vinna
tid för mobilisering av beredskapsorganisationen. Samtidigt finns vissa
nackdelar, t ex att verkets driftledning kan försättas i en svår awäg-
ningssituation. Vidare kan varningslarmet, som inte går direkt till
allmänheten och massmedia men kan nå ut på indirekta vägar, ge upphov



till ryktesspridning och undergräva förtroendet för beredskapsorganisa-
tionen. Denna risk» som för Halmöhus län accentueras genom närheten
till Danmark, har varit utslagsgivande för beslutet att vid Barsebäcks-
verket begränsa sig till en larmnivå - haverilarmet. Det är dock över-
enskommet mellan länsstyrelsen och verket att inofficiella kontakter
skall etableras i situationer som i övriga verk skulle utlösa varnings-
larm. Den fortsatta beskrivningen kommer att gälla situationen vid
haverilarm.

Larm från kärnkraftverket går via telefon (direkt eller genom läns-
alarmeringscentral) till länsstyrelsen, räddningsbefälhavaren vid
närbeläget polisdistrikt och polisens sambandsaentral. Samtidigt går
genom verkets försorg utomhuslarm med tyfoner i en närzon på 2-5 km.
Verket underrättar även statens strålskyddsinstitut (och akutgruppen
inom beredskapsnämnden för atomolyckor) om haveriet (telex). De telefon-
sända larmen kontrolleras genom motringning.

Polisens räddningsbefäl och länsstyrelsen vidarebefordrar larmet enligt
på förhand uppgjorda larmlistor till övriga räddningsenheter: brand-
försvar, kustbevakning, ambulanstjänet och lasarett. Vid Barsebäck går
haverilarm automatiskt till danska myndigheter.

Länsstyrelsen upprättar omedelbart direkta kommunikationskanaler (vanligen
per telefon) till samtliga instanser som kan belysa läget - kärnkraft-
verket, närbelägna meteorologiska stationer eller SMHI, strålskydds-
institutet, räddningsbefälet och polisens sambandscentral. Utvecklingen
av situationen dokumenteras undan för undan på länsstyrelsen, som
registrerar intelefonerade mätdata, klockslag etc. På grundval av
inkomna uppgifter gör man på länsstyrelsen bedömningar om fortsatta
insatser och ger direktiv till övriga organisationsenheter. På ett tidigt
stadium informeras Lokalradion eller Sveriges Radio om läget, och förbere-
delser träffas för att instruera befolkningen genom radiomeddelanden. En
särskild informations- och presstjänst upprättas under länsstyrelsens
planeringschef.

Alarmering av befolkningen utanför stationens omedelbara närområde sker
per telefon och från högtalarbilar genom polisens och brandförsvarets rädd-
ningspatruller. Alarmering i skärgården sker genom kustbevakningens
patrullbåtar. Länsstyrelsen låter efter en tid genomföra kontroller
(telefon, helikopterspaning m m) på att utfärdade instruktioner nått
befolkningen. Kommunikationen med berörda människor underlättas av att
det i länsstyrelsens skriftliga beredskapsplan ingår en mer eller mindre
detaljerad beskrivning av bosättningar och befolkningsfördelning inom
5-15 km från verket.

Kartläggning av läget. Mätningar

En bedömning av läget fordrar ett underlag av aktuella mätvärden, dels
på det radioaktiva utsläppets momentana aktivitet och utbredning, dels
på väderparametrar som gör det möjligt att förutsäga den fortsatta sprid-
ningen. Vissa grundläggande uppgifter kan i de flesta fall erhållas
direkt från kärnkraftverket, t ex indikationer på utsläppets omfattning,
läge (skorstens- eller markutsläpp) och tidsförlopp. Tillförlitligheten
hos dessa data bör dock inte överskattas, då utsläppsmonitorerna kan
överbelastas och felindikera. Till kärnkraftverket hör en 100-meters
meteorologisk observationsmast, som automatiskt registrerar väderdata
vid utsläppsplatsén. Meteorologiska data avropas också från relevanta
väderstationer tillhörande flygflottiljerna eller SMHI. Fast installerade
haoeridosmonitorer förekommer i liten omfattning och endast i kärnkraft-
verkens omedelbara närhet.
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Kartläggningen av strålningen i omRivningen sker genom ambulerande
mätpatruller från brandförsvaret. (Vid Ringhals deltar även patruller från
verket i avsökningen av närområdet). Dessa mätpatruller, i vilka ingår
personal utbildad i strålningsmätning, hämtar sin utrustning från depåer
hos brandkåren. Patrullerna följer särskilda vägslingor runt verket.
De ståri radioförbindelse med räddningsledningen och rapporterar från
varje på förhand fastslagen mätpunkt klockslag och dosrat. Slingorna,
vilkas sträckning Sr olika vid de fyra verken, går ut till ett avstånd
på 8-12 km från verket. Avpatrulleringen av slingorna upprepas så länge
detta anses nödvändigt. Strålningsmätning sker också genom polisen vid
upprättade vägspärrar.

Flygspaning för att kartlägga de radioaktiva ämnenas spridning vid olika
tidpunkter (den radioaktiva plymens utbredning och rörelse) är i all-
mänhet ej specificerad i beredskapsplanerna men anses kunna initieras
vid behov med hjälp av olika flygorganisationer (militära enheter,
privata flygklubbar och helikopterinnehavare). Meningarna är dock delade
om nyttan och uppläggningen av sådana insatser. Helikopterflygning kan
medföra alltför stora störningar i luften för att ge tillförlitliga
mätvärden. Konventionellt flyg begränsas av sikt- och vindförhållanden.
Vid Ringhals har vissa försök gjorts med radiostyrda modellflygplan.

En viktig mätfunktion gäller kontrollen av räddningspersonalens strål-
doser. Personer som beordras in i det drabbade området utrustas med
direkt avläsbara dosimetrar. De kontrollerar själva sin dos i täta in-
tervall. Då den uppnått 30 % av den tillåtna, rapporteras detta till
räddningsledningen, som förbereder avbyte. Ingen kan beordras utsätta
sig för en större dos än 10 rem (ca tio gånger lägre än den nivå där
akuta strålskador kan väntas). Om vissa angelägna räddningsuppdrag är
förknippade med högre doser, måste rekryteringen ske på frivillig grund.

Skydds- och räddningåtgärder

Vid larm rycker polispatruller ut och upprättar Vägspärrar enligt bered-
skapsplanen. Patrullerna, liksom alla räddningsgrupper som passerar in
i det avspärrade området, är utrustade med skyddsmasker, dosimetrar och
annan utrustning för strålningsmätning och intar jodtabletter vid upp-
dragets början. Vid vägspärrarna hindras obehörig inpassering. Utpasse-
rande allmänhet förses med jodtabletter och dirigeras till uppsamlings-
platser för registrering. Med jodtabletten överlämnas tryckta anvisningar.
Vägspärrarna kan efter länsstyrelsens beslut flyttas allt eftersom läget
klarläggs.

Kustbevakningen företar en parallell operation på sjösidan i det att
sjöfarande varnas för att bege sig in i riskområdet, och människor som
påträffas där erhåller jodtabletter och anmodas att registrera sig
utanför området.

Larm till befolkningen inom riskområdet sker, förutom genom tyfoner i
verkets närområde, genom bilburna polispatruller som färdas efter förut-
bestämda vägsträckor. I larmmeddelandet uppmanas befolkningen att inom-
hus, med radion påslagen, avvakta vidare besked och i förekommande fall
följa anvisningarna på de anslag som finns uppsatta i fastigheter i
närzonen. Jodtabletter kan, efter länsstyrelsens beslut, delas ut till
allmänheten i samband med alarmeringen.

Länsstyrelsen har att fatta beslut om mjölkrestriktioner och förbud att
utföra livsmedel ur drabbade områden.
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Utrymning

Utrymning kan bli aktuell dels inför ett förutsett men ännu ej inträffat
stort utsläpp, men framför allt efter det att den radioaktiva plymen
från ett utsläpp passerat och den nedfallna aktiviteten är så stor att
det är olämpligt att fortsättningsvis vistas i området. Kriteriet för
utrymningsbeslut är sedan 1962 förväntad helkroppsdos på 10 rem.
Haverier med sådana konsekvenser har bedömts som mycket osannolika.
(Den maximala helkroppsdosen efter Harrisburgolyckan har uppskattats
till mindre än 0,1 rem.) Utrymning beslutas av länsstyrelsen i samråd
med statens strålskyddsinstitut.

Detaljerna i utrymningsplaneringen sk-lljer sig vid de fyra verken:

Ringhals: Detaljerad utrymningsplan ingår i beredskapsplanen. Utrymning
förutses i två zoner, i första hand ut till 5 km, i andra
hand 10 km från verket. Evakueringen beräknas kunna genomföras
på 6 resp 24 timmar. Eventuellt begränsas utrymningen till
sektorer i vindriktningen. Utrymningsmeddelande ges via hög-
talarbilar (-båtar). Evakueringen sker till specificerade
uppsamlingsplatser genom egna fordon eller förberedda buss-
transporter. Sökgrupper ur polis, brandkår och hemvärn gör
efterkontroll. Vid uppsamlingsplatserna, som är bemannade av
de frivilliga försvarsorganisationerna, sker registrering,
kontrollmätning med avseende på radioaktiv nedsmutsning och,
vid behov, sanering. Från uppsamlingsplatserna sker transport
till inkvarteringsställen. Husdjursbeståndet ut till 10 km
från verket finns kartlagt i beredskapsplanen. Särskilt ut-
sedda djurskötare med skyddsutrustning skall efter utrymning
svara för djurskötseln. Avtal finns även med jordbrukets
blockorganisation, distriktsveterinärer, nödslaktare och
transportpersonal.

Barsebäck: Ingen detaljerad utrymningsplan ingår i beredskapsplanen, där
det endast principiellt fastslås som länsstyrelsens åliggande
att besluta om uppsamlingsplatser, rekvirera transportmedel
och föranstalta om kontrollmätniag och sanering. Bakgrunden
till den summariska behandlingen är att beredskapsplanen i
enlighet med 1960 års proposition om atomskyddslagen är in-
riktad på olyckor som ansetts ha rimlig sannolikhet och inte
på stora katastrofer. En analys av de modellhaverier som
beskrivs i beredskapsplanen har gett vid handen att en utrym-
ning inte skulle bli aktuell. I stället utgår man från att
vid ett haveri endast en del av t ringområdet skulle beröras,
beroende av utsläppsförhållanden, vindriktning m m. Utrymnings-
insatserna kan då anpassas efter rådande situation och därmed
begränsas. Resurser för sådana begränsade insatser bedöms av
länsstyrelsen vara förhanden. Det bör tilläggas att länssty-
relsen i Malmöhus län genom det acbete som i samråd med
strålskyddsinstitutet skett sedan hösten 1978, för att utreda
beslutsproblemen vid mycket stora olyckor, skaffat sig ett
omfattande faktaunderlag för evakueringsbeslut.

Oskarshamn:Detaljerad utrymningsplan ingår i beredskapsplanen. Utrymning
förutses i första hand för området ut till 2 km, i andra hand
för berörda sektorer av området ut till 5 km från verket.
Larm sker som vid Ringhals. En gemensam uppsamlingsplats finns
specificerad, dit människorna tar sig med egna fordon eller



Fonsmark:

Tabell 1

kollektivt organiserade transporter. I samband med transport
och samling sker registrering. Uppgifter insamlas om kvar-
lämnade husdjur. Avtal finns med djurskötare att ta hand om
husdjursbesättningar i evakuerade områden. I beredskapsplanen
finns förberedda skriftliga utrymningsinstruktioner till all-
mänheten samt registreringsformulär. Inkvartering ordnas i
Oskarshamns kommun.

Detaljerad utrymningsplan ingår i beredskapsplanen. Utrymning
förutses enligt samma principer som för Oskarshamnsverket.
Instruktioner ges via radio och polisbilar med högtalare.
Hälften av befolkningen förutsätts utrymma med egna fordon,
övriga uppmanas bege sig till ilastningsplatser enligt ett
förberett schema. Uppsamlingsplats med anvisningar för in-
kvartering är förberedd. Området kring Forsmark är mycket
glesbebyggt. Det huvudsakliga transportproblemet gäller därför
driftspersonal och ett stort antal anläggningsarbetare som bor
inom närområdet. Inkvartering ordnas i Östhammars och Tierps
kommuner.

Fördelning av bofast befolkning kring kärnkraftverken, enligt beredskaps-
planerna

Ringhals

Barsebäck

Oskarshamn

Forsmark

0-2

ej ang

147

58

3

Antal

0-5

3200

1740

221

116

personer

0-10

7000

ej ang

ej ang

436

0-15 kilometer

ej ang

ej ang

2675

ej ang

(2) KRAFTVERKENS INTERNA BEREDSKAPSORGANISATION

Ansvaret för all verksamhet inom kärnkraftstationen ligger i alla situa-
tioner hos stationens personal, vars verksamhet regleras av gällande
lagar och är underställd särskilda myndigheter (statens kärnkraftinspek-
tion, statens strålskyddsinstitut). Det åligger kärnkraftverket att hålla
en egen beredskapsorganisation. Det är från verket som larm utgår om
hotande eller inträffat haveri som kan få omgivningskonsekvenser.

Haveriorganisationen växer fram ur den normala driftorganisationen. Denna
är underställd driftahefen som ansvarar för hela kraftverket- Till drift-
chefen är knuten en stab med bl a biträdande driftchef. Linjeorganisa-
tionen förgrenar sig sedan på sektioner för drift, elektriskt och mekaniskt
underhåll, tekniskt understöd och administration (terminologin skiljer
sig vid de olika verken). Den tekniska understödssektionen omfattar bl a
skydd och kemi. Separationen mellan blocken sätter vid de olika kraft-
verken in på olika nivåer i driftorganisationen, beroende på graden av
olikhet mellan aggregaten. Vid Barsebäck, där blocken är i stort sett
identiska, är personalen i princip utbytbar mellan blocken, medan Oskars-
hamn har en gemensam ledning för driftsektionen men separata skiftlag
inom densamma. I Ringhals ligger separationen mellan PWR och BWR redan
i nivån närmast under driftchefen.



Dei: i tjänst varande skiftlaget, under skiftingenjören, har normalt det
omedelbara ansvaret för blockets drift. Bland de högre befattnings-
havarna i driftorganisationen finns utsedda ett antal (ca 15) personer
som är väl förtrogna med anläggningen och säkerhetsaspekterna och som
kan inträda i rollen som makthavande ingenjör (VHI). Detta är en jour-
befattning: VHI skall finnas på verket eller vara anträffbar i sitt hem
med möjlighet att snabbt infinna sig. Vid exempelvis Oskarshamn har in-
ställelsetiden maximerats till 45 minuter, medan vid Barsebäck VHI
ständigt finns på verket.

I en haverisituation träder beredskapsorganisationen i kraft. I denna är
nyckelpersonerna

områdesledaren, som är chef för verkets beredskapsorganisation
och s>m sådan har driftchefens befogenheter. Hans huvuduppgift
är att tillsammans med länsstyrelsen begränsa haveriets yttre
konsekvenser.

anläggningsledarent som under områdesledaren ansvarar för nöd-
vändiga dirfttekniska och administrativa åtgärder inom verket.

strålskyddsledaren, som, likaledes under områdesledaren, leder
beredskapsorganisationens skyddsgrupp. I hans uppgifter ingår
bl a att kartlägga strålningsförhållandena inom verket, beräkna
aktivitetsspridningen och resulterande doser i omgivningen och
övervaka behovet av skydds- och mätutrustning.

Dessa befattningar är inte entydigt knutna till bestämda funktioner i
den normala driftorganisationen. I övergången från normal till beredskaps-
organisation är skiftingenjören på det drabbade blocket tillika anlägg-
ningsledare till dess att han kan avlösas i denna funktion. Om högre
befattningshavare ej är tillstädes i initialskedet, träder Vi!I in som
områdesledare (eller, till dess att VHI anlänt, skiftingenjören vid icke-
havererat block). Då driftchefen infunnit sig, övertar han områdesledar-
funktionen. Orarådesledaren utser auläggnings- och strålskyddsledare,
normalt i VHI-kategorin. Avlösning på ledarposterna sker enligt fastställd
rutin.

I beredskapsplanen finns angivna de kriterier enligt vilka larm skall
utlösas (larmkriterier). Som framgått av tidigare avsnitt förekommer
vid svenska kärnkraftverk två larmnivåer, varnings larm och haverilarm.
Kriteriet för haverilarm är, enligt strålskyddsmyndighetens föreskrift,
att den inträffade händelsen med konservativa antaganden kan väntas ge
en årsdos till kritisk grupp utanför anläggningen på mer än 500 mrem.
Detta omgivningskriterium måste översättas till mera direkta kriterier
för förhållandena i verket, såsom uppmätt aktivitet på vissa punkter
eller utlösning av vissa säkerhetsfunktioner (t ex nödkylning av reaktor-
härden). - För varningslarm gäller omgivningskriteriet "högst 50 mrem/år
till kritisk grupp". De interna kriterier som bedöms motsvara de påbjudna
omgivningskriterierna finns mer eller mindre noga specificerade i de
skriftliga beredskapsplanerna. Längst i detaljeringsgrad har man gått i
Forsmark, där man för olika haverifall upprättat logiska scheman över
vilka utlösta säkerhetskedjor och/eller uppmätta aktivitetsvärden som
skall leda till larm.

Det är förutsatt att även i en haverisituation kontrollrutmen skall kunna
förbli bemannade. Ventilationssystemet är utrustat med jodfilter, och
ädelgasintaget bedöms inte kunna bli kritiskt vid annat än mycket extrem



väderlek. Direktstrålningen vid fullständigt bränslehaveri i inneslut-
ningen bedöms ge endast måttliga stråldoser i kontrollrummet. I 0-1:s
säkerhetsrapport anges exempelvis att dosraten i kontrollrummet i ett^
sådant fall ej överskrider 0,5 rem per åttatimmarsskift. Ytdosraten på
inneslutningen sjunker dessutom snabbt - med mer än en faktor 50 på
24 timmar. Liksom för den externa beredskapspersonalen gäller för
stationspersonalen att beordrade insatser f:år leda till doser på högst
10 rem. Marginalen för kontrollrumspersonalen bedöms sålunda vara god,
särskilt som på varje block 7 skift står till förfogande för avlösning.
Detta gör att man har utgått från att driften på de icke-havererade
blocken skall kunna fortsätta. Skulle en nedstyrning till kall avställ-
ning ändå bedömas som nödvändig, kan detta ske på 6-10 timmar utan att
systemet äventyras genom alltför snabb temperatursänkning.

I en haverisituation begränsas tillträdet till kontrollrummet genom
spärrar som styrs av kortläsare. Beredskapsorganisationen som helhet
leds från en kommandoaentral (KC) utanför kontrollrummet. Till kommando-
centralen kanaliseras all väsentlig information, där sker utvärderingen
av läget och därifrån sker kommunikationen med omvärlden. Lokaliseringen
av kommandocentralen har skett efter olika principer. I Oskarshamn finns
KC på (den inbyggda) balkongen till kontrollrummet för block 1, i Barse-
bäck i den korridor som skiljer de båda blockens kontrollrum. Kommando-
centralerna har här samma strålskydd som kontrollrummen. Samtidigt som
kontrollrummet är avskärmat från verksamheten i KC, har närheten och
möjligheten till direktkontakt bedömts vara en fördel. Reservutrymmen
för KC finns, men ej nödvändigtvis i bättre dosläge. - Vid Ringhals är
KC inrymd i en strålskärmad bunker av avancerad skyddsrumstyp utanför
reaktorbyggnaderna. KC är permanent utrustade med olika hjälpmedel för
beslutsfattande och lägesbedömning. Till dessa hör en haveriberedskaps-
pärm med bl a lättillgängliga minnes- och checklistor för de olika
befattningshavarna, telefonlistor, larmkriterier, analyser av olika
modellhaverier mot vilken uppmätta aktivitetsvärden kan utvärderas och
lathundar för överslagsberäkningar av stråldoser i omgivningen. Meteor-
ologiska mätdata överförs elektroniskt till KC. Formulär finns förtryckta
som underlag för rapporteringen till länsstyrelsen och BNA. De elektro-
niska kommunikationsmedlen är främst ett antal telefonlinjer, såväl på
tele- som på elnätet. Kommunikationsradio finns eller kan lätt installeras.
Telex finns på samtliga verk men ej alltid i KC där det anses kunna
verka störande. Telefaksimilutrustning, som finns på alla verk, möjliggör
överföring av diagram och kartblad.

Samtliga verk utom Forsmark har kontrakt med Studsvik Energiteknik AB
att kunna rekvirera en helkopterburen hjälptrupp som skall biträda vid
strålningsmätning och utvärdering.

Kärnkraftverken medverkar som regel inte i de anläggningsexterna över-
vaknings— och räddningsfunktionerna. Ett undantag är Ringhals, där i
beredskapsorganisationen ingår två moniterare som dirigeras från KC och
som hjälper till att kartlägga radioaktivitetens spridning i omgivningen.
Utrustningsdepåer för dessa funtionärer finns dels i KC, dels vid gas-
turbinanläggningen på avstånd från verket. Ringhals har även en mätbuss
för aktivitetsmätning på luft och gräsprover och en trailer med strål-
skyddsutrustning avsedd för samlingsställena.



BILAGA B: BRISTER I BEREDSKAPEN SAMT ÅTGÄRDER TILL FÖRBÄTTRING

INLEDNING

SAMMANFATTNING

Åtgärder för effektivisering vid nuvarande ambitionsnivå
Åtgärder vid höjd ambitionsnivå

BRISTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR KRAFTPRODUCERANDE
REAKTORER
1. Larmkriterier
2. Yttre larm
3. Verkens inre beredskap
4. Drift av övriga reaktorer inom samma station
5. Länsstyrelsernas personalberedskap
6. Indikering av utsläpp
7. Insatser från Studsvik
8. Jodtabletter
9. Meteorologisk information

10. Information till allmänheten
11. Information till massmedia
12. Informationspaket
13. Beredskapen vid SSI (BNA) och SKI. SSIs resurser
14. Samband mellan berörda organisationer
15. Telekommunikationer
16. Åtgärdspolicy för evakuering
17. Utbildning, övning
18. Planering och förberedelser
19. Kommunernas medverkan
20. Kontakter med grannlän
21. Beredskapsplaner i fler län
22. Medicinsk beredskap
23. Arbetarskydd
24. Jordbruk och husdjur
25. Livsmedelsförorening
26. Skyddsutrustning
27. Bevakning
28. Dekontaminering av mark
29. Militärt bistånd
30. Resurser och kostnader
31. Ändring av lagar och ansvar. Civilförsvarslagen

BEREDSKAPEN MOT OLYCKOR INOM STUDSVIK
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BILAGA B: BRISTER I BEREDSKAPEN SAMT ÅTGÄRDER TILL
FÖRBÄTTRING

UNDER STRÅLSKYDDSINSTITUTETS ÖVERSYN AV BEREDSKAPEN MOT REAKTOROLYCKOR
HAR INSTITUTET I SAMRÅD MED BERÖRDA LÄNSSTYRELSER KARTLAGT BRISTERNA
I DEN NUVARANDE BEREDSKAPEN. DÄRVID HAR OCKSÅ UNDERSÖKTS VILKA ÅTGÄRDER
SOM TER SIG RIMLIGA ATT GENOMFÖRA OM MAN VILL HÖJA AMBITIONSNIVÅN FÖR
BEREDSKAPEN ATT OMFATTA EN FÖRBÄTTRAD HANDLINGSSITUATION VID MYCKET
STORA OLYCKOR,

DENNA BILAGA REDOVISAR DE SLUTSATSER STRÅLSKYDDS INSTITUTET HAR DRAGIT
EFTER SAMRÅD MED REPRESENTANTER FÖR LÄNSSTYRELSERNA I DE FEM LÄN SOM
FÖR NÄRVARANDE ÄR ÅLAGDA AV REGERINGEN ATT HA BEREDSKAPSPLANER. D E
REKOMMENDATIONER SOM GES FÖR EN VIDGNING AV BEREDSKAPEN ATT OCKSÅ
TA HÄNSYN TILL MÖJLIGHETEN AV MYCKET STORA OLYCKOR/ GRUNDAR SIG PÅ
DET MATERIAL SOM SAMMANSTÄLLTS AV EN SÄRSKILD ARBETSGRUPP TIDIGARE
TILLSATT AV STRÅLSKYDDSINSTITUTET.

INLEDNING
I denna bilaga behandlas:

dels

dels

Brister i nuvarande beredskap mot mindre olyckor med (1)
förslag att åtgärder genomförs för en modernisering och
(2) rimliga åtgärder om beredskapen skall vidgas till att
även ta hänsyn till möjligheten av mycket stora olyckor;

(3) Beredskapen mot olyckor inom Studsvik.

Skillnaden mellan (1) och (2) kräver en kommentar. Reaktorolyckor kan
grovt uppdelas i två typer: (a) sådana olyckor som primärt är alltför
små för att stora mängder radioaktiva ämnen skall kunna frigöras eller
där konsekvenslindrande system hindrar deras frigörande och (b) olyckor
där de konsekvenslindrande systemen inte fungerar och den slutliga ska-
dan är så omfattande att stora mängder radioaktiva ämnen frigörs och
sprids i omgivningen.

Den nuvarande beredskapen är enligt 1960 års riksdagsbeslut dimensio-
nerad med avseende på olyckor av typen (a), men ger en viss sambands-
beredskap för åtgärder om en olycka av typen (b) skulle inträffa. Om
man fattar beslutet att dimensionera beredskapen att ge bättre grund
för skyddsåtgärder om olyckor av typ (b) skulle inträffa, innebär
detta en ändring av syftet med beredskapen jämfört med vad som angavs
1960. De olyckor det här är frågan om förutsätter att reaktorhärden
har förstörts genom mycket höga temperaturer, vilket kan ske om här-
den inte kan kylas, samt att inneslutningssystemen på något sätt bli-
vit skadade.



Utebliven härdkylning kräver dels förlust av det primär.-i kylvatLun-
f lodet, dels felfunktion av nödkylsystem. Kyl vnl ti>ni örlust. kan uppstå
genom stora läckage genom rörbrott eller brott. på reaktortankeu, eller
genom små, oidentifierade läckage såsom genom den upphängda vent i lon
vid TMI-händelsen. Nödkylsystemen kan komma ur funktion antingen di-
rekt genom den primära händelsen om den är så våldsam som ett. tank-
brott eller genom helt orelaterade tekniska £el eller mänskligt fel-
agerande (såsom vid TM1 'Jär nödkylsystemet fanns tekniskt tillgäng-
ligt men inte användes på rätt sätt).

Vare sig man väljer att bibehålla nuvai'ctKJe ambitionsnivå - dvs alter-
nativ (1) i framställningen - eller att '''\\- ambitionsnivån, dvs väljer
alternativ (2), finns det stora variationer i möjligheterna till be-
redskapsinsatser.

Med en höjd ambitionsnivå avser strålskyddsinstitutet i denna rapport
inte nya insatser eller resurser för förbättring av beredskapen mot
olyckor av typ (a) utan endast åtgärder som tar sikte på olyckor av
typ (b). Även utan denna höjning av ambitionsnivån, dvs även oin cjifi.ct
med beredskapen skulle bibehållas till vad som motsvarar I960 .'irs;
riksdagsbeslut, är det uppenbart att man 1980 knappast kan vara nöjd
med de resurser och hjälpmedel som stod till buds 1960. V.n förbättring
av resurserna och en starkare prioritering av beredskapsarbetet anser
således institutet i denna rapport inte vara en höjning av ambitions-
nivån.

På samma sätt kan man även med syf^i att förbättra förutsättningarna
för skyddsinsatser vid mycket stora olyckor, dvs med en höjnin;» av
ambitionsnivån jämfört med 1.960 års beslut, tänka sig ol i ka grader
av satsning. Frågan om ambitionsnivån bör höjas skall inte beröras
här, den diskuteras i huvudrapportens sammanfattning. Vad som i denna
bilaga ar relevant är en bedömning om vad som är rimligt, om man har
fattat ett beslut att dimensionera beredskapen även med hänsyn till
olyckor av typ härdsmälta.

Ett minimum vore i så fall att länsstyrelserna - på liknande sätt som
redan skett genom det nu avslutade utredningsarbetet - skaffar sig en
förbättrad insikt i de problem som skulle uppstå vid mycket stora olyc-
kor. Ett rimligt steg vore emellertid enligt strålskyddsinstitutets upp-
fattning - fortfarande under förutsättning att man har fattat ett sär-
skilt beslut om att höja ambitionsnivån - att vidta ett antal beredskaps-
åtgärder som även berör allmänheten och olika hjälporgan på betyd-
ligt större avstånd än vad som täcks av den nuvarande beredskapen.
De åtgärder som i så fall ter sig rimliga redovisas för varje åtgärds-
typ efter diskussionen om modernisering av beredskapen på nuvarande
ambitionsnivå.

SAMMANFATTNING
Den nuvarande beredskapen mot reaktorolyckor är begränsad till en
beredskap för lämning, uppbådande av beslutsfattare och experter,
upprättande av kommunikationer samt en serie automatiskt genomförda
åtgärder av brandkår, polis, kustbevakning, m.fl. enligt särskilda
checklistor som ingår i beredskapsplanerna.
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De automatiska åtgärderna omfattar ett område pa upp mot ca 10 kms
avstånd från kraftverket, betingat av bl.a. vägnät och befolknings-
fördelning. Utomhuslarm sker med tyfoner inom en närzon pA 2-r) km.

Beredskapen innebär vissa förberedelser för samling ;iv beslutsfattare
hos länsstyrelsen samt rådgivare inom en särskild akutjirupp av bered-
skapsnämnden mot atomolyckor (BNA) vid strålskyddsinstitutet i Stock-
holm. Där ingår även representanter från SMHI och statens kärnkraft-
inspektion (SKI). BNA har kommunikationsmedel (särskild direkttele-
fonlinjer, Telecopier, telex) för kontakt med länsstyrelse och kraft-
verk.

Samband och komminikationer har övats vid ett dussintal tillfällen.
Några övningar har även omfattat sådana moment som utdelning av jod-
tabletter till personer i närområdet samt medverkan av mätteknisk
expertis från Stud svik.

De övningar som har ägt rum och den rådgivning som därutöver har
förekommit har gjort ett begränsat antal personer vid kraftverk,
länsstyrelser och BNA väl medvetna om de väsentligaste problemen
och har lett till engrundläggande samstämmighet i användningen av
termer och begrepp. Den väl initierade kretsen är emelLertid gannka
1iten.

Åtgärder för effckiivisering vid nuvarande ainbi t ionsniv.-i

Grundläggande svårigheter i nuvarande beredskaps Lago är knappheten när
det gäller resurser för undervisning, planering och övning. Ai:om-
skyddslagen (1960:331) ger länsstyrelserna stora befogenheter och
i teorin god resurstillgång när en olycka har inträffat. Lagen an-
visar emellertid inga möjligheter att i praktiken lösa frågan om
resurser för en god beredskapsplanering. Inte heller per atomenergi-
lagen eller strålskyddslagen de centrala skyddsmyndigheterna möjlig-
het att ställa krav på beredskapens omfattning och på de organ som
måste medverka. Stråiskyddsinstitutet har endast regeringens uppdrag
att vara rådgivande till länsstvrelserna.

Vad som är "knapphet" eller "otillfredsställande" är emellertid
ett relativt begrepp. Med utgångspunkt i de ganska måttliga krav som
förutsattes i 1960 års proposition om atomskyddslagen kan den nu-
varande beredskapen i stort anses vara tillfredsställande. Lärsstyrel-
sernas beredskapsplaner kan anses uppfylla den förväntan som ställdes
I960.

Med samhällets ökad^ krav på skydd och säkerhet och mod de förvänt-
ningar som numera uttrycks av politiker och massmedia måste emellertid
beredskapen anses vara otillfredsställande på ett antal punkter. Även
om man inte skulle vilja gå till den höga ambitionsnivå som innebär
en handlingsberedskap mor mycket stora olyckor utan i. likhet med 1960
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års beslut nöjer sig med en beredskap mot mindre, men sannolikare
olyckor, kan det te sig rimligt att vidta ett antal åtgärder för att
göra beredskapen mer effektiv. Den viktigaste orsaken till att dessa
åtgärder inte redan har genomförts är den nämnda bristen på resurser
och möjligheter att ställa krav innan någon olycka har inträffat.

De mest angelägna åtgärderna för att förbättra beredskapen på nuvarande
ambitionsnivå är enligt strålskyddsinstitutets uppfattning:

Q Säkrare telekommunikationer

a Bättre personalberedskap

D Komplettering av nuvarande lagstiftning

n BNA-funktioner till länsstyrelsen

a Förbättrad information till allmänhet
och massmedia

D Klarare larmkrLterier och bättre larmsystem

n Instrumentering för snabb och entydig
indikering av storleken och typen av
onormala aktivitetsutsläpp

Det är inte frågan om att fylla några egentliga luckor: det finns
givetvis redan telekommunikationer, personalberedskap, planer för
information, larmkriterier och mätinstrument. Det är snarare frågan
om tillförlitlighet och kvalitet. Det finns stor risk att nuvarande
telekommunikationer inte kommer att fungera vid en olycka, det: är
sannolikt, men inte säkert, att erforderlig personal för beredskaps-
insatserna finns till hands vid en olycka, det är möjligt - kanske
rent av troligt - att informationsmetoderna lämnar utrymme för oro
och ovisshet, det finns risk för att larm blir onödigt fördröjt och
det finns risk att det dröjer onödigt lång tid innan man fått klar-
het i vad som har drabbat omgivningen. Osäkerheterna är troligen
inte större än vad man 1960 räknade med att de skulle bli, men strål-
skyddsinstitutet anser att de är onödigt stora i dagens läge.

Osäkerheten i nuvarande telekommunikationer betraktas som särskilt
otillfredsställande. Strålskyddsinstitutet har därför genom AB Teleplan
låtit utföra en utredning om vilka lösningar som är tänkbara.

Problemen är inte specifikt svenska. Motsvarande svagheter vidlåder
sannolikt de flesta beredskapsorganisati.oner - i den mån sådana över-
huvudtaget finns - vilket bl.a. klart framgick av TMI-olyckan. De
svenska länsstyrelsevnas och kraftverkens beredskapsplaner är, trots
allt och mätt med internationella mått, betydligt bättre än genom-
snittet. Strålskyddsinstitutet anser dock att detta är en alltför låg
ambitionsnivå.
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Åtgärder vid höjd ambitionsnivå

Om en reaktorolycka skulle bli av den omfattningen att det skor
en kraftig radioaktiv markbeläggning, är inte de automatiskt ut-
lösta åtgärderna tillräckliga. Ytterligare åtgärder blir nödvändiga
och det överskuggande problemet blir nödvändigheten att evakuera
tätorter för att förhindra akuta strålskador från markbeläggningen.

Den nuvarande beredskapen ger grunden för agerandet: Länsstyrelse,
kraftverk samt experter inom BNA står i kontakt med varandra, polis
och brandkår är varnade och tillgängliga. Allmänheten är medveten
om olyckan men vet inte dess omfattning förrän länsstyrelse och
experter har fått en överblick över situationen.

De åtgärder som nu måste vidtas kräver sHrskilda beslut. De många
olika sätt på vilket händelseförloppet kan utvecklas gör det omöj-
ligt att längre följa en i förväg fastställd checklista även om
olika checklister fortfarande är till god hjälp. Man;;a åtgärder
måste improviseras med kännedom om den föreliggande situationen.

Vad som framför allt behovs för att kunna hantera en sodan situation
är ett väl förberett beslutsunderlag: kännedom om transportmedel,
framkomliga vägar, befolkningsfördelning, tillgänglig hjälpperso-
nal. Vidare kunskap om de olika problem som kan dyka upp och som
helst inte bör komma som fullständiga överraskningar.

Händelser av detta slag har endast övats i enklare stabsspel och
diskussioner mellan länsstyrelser och strålskyddsinstitutet. De
brister som här finns är uppenbara eftersom I960 års beslut om be-
redskapsorganisationen uttryckligen uteslöt förberedelser för itt
möta olyckshändelser av denna karaktär.

Strålskyddsinstitutet tillsatte hösten 1978 en expertgrupp med
uppgift att studera vilka beslutsproblem länsstyrelserna skulle
möta om en stor katastrof hade inträffat. Gruppen hade därför i
uppgift att postulera en så stor katastrof att evakuering av stora
tätorter, i exemplen Malmö och Oskarshamn, blev nödvändig. Detta
var en -'jr"utaät.fi:ir\; för uppdraget, inte ett vesulun. Gruppens
rapport vilken återfinns som volym 2 i denna utredning har
tyvärr av många missuppfattats att vara en konsekvensupp-
skattning. Det är alltså fel: gruppen postulerade en konsekvens,
allt enligt uppdraget. Strålskyddsinstitutets konsekvensredovisning
finns i Volym 5-

Naturligt nog är den helt dominerande bristen när det gäller förut-
sättningarna för att hålla en beredskap med syftet att även vara in-
riktad mot mycket stora olyckor avsaknaden av direktiv att hålla be-
redskapen på den högre nivån och till töljd därav fullständig resurs-
avsaknad.

Detta återspeglas oi-kså i Lagstiftningen: atomskyddslagen ger inte
länsstyrelserna befogenheter att begära medverkan av kommuner och
andra organ för planering och förberedelser. Likaledes saknas helt
resurser för information, undervisning och övning av de åtskilligt
större personkategorier som blir involverade vid en högre ambitions-
nivå enbart genom att beredskapen då sträcker sig över större av-
stånd.
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Ett annat problem är att andra län än kärnkraft länen blir inblandade
om det gäller en stor katastrof. Detta kan till och med hända om
det sker en stor reaktorkatastrof i ett annat land, t.ex. på den
europeiska kontinenten.

Den särskilda arbetsgruppen rekommenderade ett antal åtgärder, vilka
enligt gruppen borde vidtas, om man beslöts sig för att ändra syftet
med beredskapen och täcka in även mycket stora olyckor.

Strålskyddsinstitutet har i samråd med länsstyrelserna granskat dessa
rekommendationer och funnit att de spänner över ett stort ambitions-
intervall. Flertalet av rekommendationerna är enligt institutets upp-
fattning av den karaktären att de är väl berättigade även om man inte
anser det befogat att ändra syftet med beredskapen. De har diskuterats
ovan. Ytterligare ett antal rekommendationer avser förberedelser för
förbättrad bakgrundsinformation som är ägnad att avsevärt underlätta
länsstyrelsernas möjligheter att snabbt fatta riktiga beslut vid en
stor olycka. Ett mindre antal rekommendationer gäller åtgärder som det
endast är befogat att vidta om syftet med beredskapen ändras till att
inkludera även stora olyckor med åtföljande omfattande markbeläggning.

Sannolikheten för och konsekvensen av mycket stora olyckor diskuteras
i Volym 5. Ett besvärligt problem är att de absoluta sannolikhetstal
som med olika beräkningsmetoder kan anges är förenade med fundamentala
osäkerheter som inte kan preciseras. Institutet vill dock erinra om
att Reaktorsäkerhetsutredningen haft regeringens uppdrag att bedöma
huruvida det i dagens läge finns anledning att väsentligt omvärdera
kärnkraftens risker. Utredningens ställningstagande utgör en viktig
bakgrund för inställningen till olika beredskapsåtgärders berättigande.

De mest angelägna åtgärderna vid en vidgad beredskap enligt (2)
är enligt strålskyddsinstitutets uppfattning:

• Ändring av lagstiftningen

• Klarläggande av ansvarsfördelningen
mellan Lsty/SKI/SSI(BNA) vid hotsituationer

a Resurser för information, utbildning,
planering, övning

a Bättre meteorologiska informationsmöjligheter

a Resurser och organisation för indikering
och mätning av markbeläggning

• Underlag för evakueringsbeslut

n Involvering av andra län än kärnkraftlänen

o Alarmering

T
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BRISTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Följande punkter diskuterar ett antal problem av vilka flera kommer i
en ordningsföljd som i stort sett är kronologisk i förhållande till
förväntade händelseförlopp. De diskuterade punkterna är:

1. Larmkriterier
2. Yttre larm
3. Verkens inre beredskap
4. Drift av övriga reaktorer inom samma station
5. Länsstyrelsernas personalberedskap
6. Indikering av utsläpp
7. Insatser från Studsvik
8. Jodtabletter
9. Meteorologisk information

10. Information til] allmänheten
11. Information till massmedia
12. Informationspaket
13. Beredskapen vid SSI (BNA) och SKI. SSIs resurser
14. Samband mellan berörda organisationer
15. Telekommunikationer
16. Åtgärdspolicy för evakuering
17. Utbildning, övning
18. Planering och förberedelser
19. Kommunernas medverkan
20. Kontakter med grannlän
21. Beredskapsplaner i fler län
22. Medicinsk beredskap
23. Arbetarskydd
24. Jordbruk och husdjur
25. Livsmedelsförorening
26. Skyddsutrustning
27. Bevakning
28. Dekontaminering av mark
29. Militärt bistånd
30. Resurser och kostnader
31. Ändring av lagar och ansvar. Civilförsvarslagen

1
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1. Larmkriterier

Den principiella grunden för larmning av beredskapsorganisationen
är klar. Atomskyddslagen säger att "erforderliga åtgärder" skall
vidtas om radioaktiva ämnen utspridas "i sådan mängd att särskilda
åtgärder påkallas för att skydda allmänheten". Innebörden är enligt
SSIs tolkning att särskilda skyddsåtgärder bör vidtab om man kan
befara att allmänheten kan utsättas för högre stråldoser än ds av
ICRP rekommenderade gränsvärdena vid normal användning av strålning.

Denna princip är emellertid inte användbar som grund för snabba
beslut om larmning i en onormal situation. Det är orealistiskt att
begära att kraftverkspersonalen först skall utreda vilka stråldoser
som kan tänkas bli förorsakade. Vid TMI-olyckan gjorde personalen
en första uppskattning av stråldoser till allmänheten på ett tidigt
stadium och överskattade dosen mycket kraftigt. I ett annat läge
kanske doserna underskattas vid en sådan snabb uppskattning.

Strålskyddsinstitutet håller på att utarbeta föreskrifter om larm-
kriterier. Institutets avsikt är att (a) kräva att det finns tyd-
liga anvisningar om vilka situationer som skall leda till omedelbart
larm, och (b) ge riktlinjer för dessa anvisningar.

Institutet har redan tidigare informerat om preliminära föreskrifter
för upprättandet av larmkriterier.Kraftverken har naturligtvis skyl-
dighet att omedelbart anmäla en olyckssituation och beredskapspla-
nerna lägger det omedelbara ansvaret för larmning på kraftverks-
personalen. Det är den som utlöser det yttre larm som varnar all-
mänheten i närområdet och det är den som genom larm till länsstyrelsen
utlöser de övriga åtgärder som förutsätts i beredskapsorganisationen.

Problemet har emellertid varit - och är fortfarande - att hitta en
kompromiss mellan myndigheternas och allmänhetens önskan om ett larm
utan tidsförlust och kraftverkspersonalens osäkerhet om när avvikel-
ser från normala driftförhållanden kan tolkas som larmkriterier. Det
är naturligt att personalen vill vara rätt säker på att larmkrite-
rierna är uppfyllda innan man slår larm. Därför vill strålskydds-
institutet att larmkriterierna för huvudparten av möjliga händelse-
förlopp skall vara så klara och entydiga att ingen tvekan behöver
råda. Detta är en svår uppgift som strålskyddsinstitutet, kärnkraft-
inspektionen och kraftindustrin försöker lösa gemensamt.

Det pågående arbetet har hittills lett fram till de scheman soii' visas
nedan. Dessa har gjorts med förutsättningen att man beslutar sig för
att införa tre larmnivåer: Upplysning, litet larm och stort larm.
"Upplysning" till länsstyrelsen skulle lämnas vid sådana händelser där
det står helt klart att några skyddsåtgärder för allmänheten inte är
aktuella, men att händelsen är av sådan art att länsstyrelsen ändå bör
ha vetskap om den för att vid behov kunna ge information om det inträffade.
Länsstyrelsen skulle alltså inte vidta några beredskapshöj ande åtgärder
vid händelser som leder till "upplysning". "Litet larm" skulle ges vid
olyckor som motsvarar de modellhaverier som beskrivs i nuvarande bered-
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LARMKRITERIER VID YTTRE BROTT

YTTRE ISOLERING
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EXEMPEL:
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skapsplaner. Larmet skulle innebära att allmänheten i närområdet varnas
genom yttre ljudsignaler kompletterat med telefonsignaler och att läns-
styrelsens beredskapsorganisation träder i funktion och vidtar åtgärder
enligt uppgjorda planer. "Stort larm" slutligen skulle utlösas vid
olyckor som befaras leda till större utsläpp av radioaktiva ämnen än vad
som väntas vid modellhaverierna, d v s vid olyckor där de konsekvens-
lindrande systemen vid kärnkraftverket inte fungerar i tillräcklig grad.
Vid "stort larm" skulle allmänheten inom större områden varnas och ytter-
ligare beredskapsåtgärder enligt planen vidtagas.

Det fortsatta arbetet kommer till stor del att gälla en ytterligare
konkretisering av larmkriterierna i form av siffervärden på olika mätar-
utslag som om de överskrids eller underskrids skulle leda till någon
form av larm. För att erhålla tillräckligt säkra larmindikationer kan det
komma att visa sig nödvändigt med ytterligare instrumentering vid kärn-
kraftverket. Ett krav som kan bli aktuellt är att begära redundans på
systemet för skorstensmonitering.

2. Yttre larm:

luvm i nävomrädet

Hittills har anordningar funnits för att med tyfoner ge larm till all-
mänheten inom en närzon på mellan 2 och 5 km. Strålskyddsinstitutet anser
efter samråd med länsstyrelserna att larmmöjligheten vid oförändrat syfte
med beredskapen bör utbyggas till 10 km.

Om så sker räcker inte tyfoner. Tyfonlarmet måste därför kompletteras
med telefonlarm, eventuellt också (i Barsebäcksfallet) genom användning
av civilförsvarets alarmeringsnät i skyddsrumsorterna (Bjärred och
Löddeköpinge).

sig säker på

Utbyggnaden av larmsystemet upp tilL 10 kms radie från kraftverken kan
tänkas medföra en extra psykologisk faktor då kraftverkspersonalen skall
fatta beslut om larm. Ju större, konsekvenser som följer av ett larm,
desto längre kan man befara att det dröjer innan man känner sig säker
ntt larmkriterier föreligger.

För att komma ur detta dilemma har strålskyddsinstitutet tidigare rått
länsstyrelserna att vid övningar pröva larm i två steg: :kv>>rinjs larm och
-.iMyilam. Tanken var att man skulle ge varningslarm redan när man bör-
jade fundera över en ovanlig situation, innan man var säker på att verk-
1iga larmkriterier förelåg.

Varningsiarmet skulle leda till högsta beredskap inom beredskapsorganisationen,
men denna skulle inte träda i funktion och det yttre larmet till allmänheten
skulle följaktligen inte heller utlösas. Metoden prövades vid den senaste
övningen vid Ringhals kärnkraftstation. Den väckte då mycket kritik.

De viktigaste invändningarna var att man inte kan vänta sig att allmänhet
och massmedia kommer att uppfatta någon skillnad mellan olika prefix till
ordet "larm". Ett larm är ett larm. Om en viss typ av larm stannar inom
myndighetskretsen, kommer detta att uppfattas som ett försök att hemlig-
hålla olyckan och myndigheterna ställs inför en förtroendekris just när

1
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förtroende är viktigt. Det kan också hävdas att om myndigheterna är in-
tresserade av att vara förberedda innan ett verkligt haverilarm eventu-
ellt utlöses, kan allmänhet och massmedia önska sig samma rätt till ti-
dig information och möjlighet till förberedelse.

Strålskyddsinstitutet har full förståelse för dessa synpunkter. Insti-
tutet och de konsulterade länsstyrelserepresentanterna är enliga i be-
dömningen att varje form av larm måste ske öppet och med full informa-
tion till allmänheten. Massmedia måste då också inse sitt ansvar och
ge en balanserad bild av händelseförloppet. Även myndigheterna måste
emellertid (såsom Sten Nordin framhåller i Appendix 1) undvika att ner-
värdera riskerna när det råder osäkerhet.

Strålskyddsinstitutet anser att man bör fortsätta att utreda möjlighe-
ten till ett differentierat larm, under förutsättning att alla steg
sker fullt öppet. En möjlighet till differentiering är att i den kom-
pletterande informationen via radio och andra massmedia använda olika
termer för olika grader av beredskap, såsom tidigare "varningslarm"
och "haverilarm". Det är dock osäkert om det går att lära massmedia
och allmänhet vad termerna innebär. En annan möjlighet är att differen-
tiera larmet med avseende på avstånd. Om ambitionsnivån för beredska-
pen höjs föreslås att larmsystemet byggs ut till 20 km. I så fall kan
larm för olika typer av olyckor differentieras genom begränsning av
larmets utlösning till de skyddsavstånd som kan vara aktuella (10 km
för olyckor av typ (a) och 20 km eller mer för olyckor av typ (b)).

Man kan tänka sig två möjliga lösningar för att inte verkspersonalen
skall ställa.1; i en alltför svår beslutssituation i ett svårbedömbart
läge:

(A) Verket kontaktar länsstyrelsen och informerar om att ett
svårbedömbart läge föreligger, utan att slå larm;

(B) Verket slår larm även i alla svårbedömbara lägen, även då
man inte har direkt anledning att tro att situationen kan
utvecklas till en olycka ("Normala" driftstörningar måste
naturligtvis uteslutas, vilket fortfarande innebär en be-
dömningssvårighet) .

Fördelen med (A) är att verkspersonalen inte blir hämmad med tanke på
de stora konsekvenser ett larm med påföljande automatiskt pådrag av be-
redskapsplanernas åtgärder kan innebära. Detta kan dock innebära en
frestelse att inte slå larm omedelbart ens i sådana situationer där
det är befogat, dvs att tänja tolkningen av vad som är "svårbedömbart",
En annan nackdel är att allmänheten inte ögonblickligen får samma in-
formation och varning.

Om uppgiften inte omedelbart förs vidare till massmedia och allmänhet
minskar förtroendet för myndigheterna. Om uppgiften förs vidare till
massmedia utan att larmsignalen går, blir informationen, trots full
öppenhet, beroende av vilka som råkar lyssna på radio. Många får där-
för endast andrahandsuppgifter, vilket ger grogrund för missvisande
rykten.
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Fördelen med (B) är att allmänheten blir omedelbart informerad. Nack-
delen är att man inte samtidigt får veta att det bara är frågan om ett
varningslarm. Den informationen kan väntas först via massmedia. Detta
behöver dock inte hindra att länsstyrelsen tills vidare nöjer sig med
att förstärka beredskapen och att åtgärder enligt beredskapsplanerna
inte utlöses förrän efter besked om att grunderna för haverilarm före-
ligger. Här ligger en osäkerhet eftersom larmsignalen redan har gått
och haverilarm således måste utlösas genom ytterligare beslut på ver-
ket. Det får inte i den situationen uppstå något missförstånd så att
man på verket tror att ansvaret för att utlösa beredskapsåtgärderna
har överförts till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i detta läge kan-
ske ännu inte beslutskapacitet och endast verksperonalen kan på ett så
tidigt stadium bedöma hur allvarlig situationen är.

I båda fallen föreligger alltså avsevärda tolkningssvårigheter. Strål-
skyddsinstitutet och länsstyrelserepresentanterna är emellertid eniga
om att varje "larm" och information om osäkerhet inför larmbehov måste
ske helt öppet. Vidare är det helt klart att om kontakten med länssty-
relsen tas för att länsstyrelsen skall öka sin beredskap att agera så
skall också yttre larm ges.

Om man vill höja beredskapen med syfte att även beakta möjligheten
till mycket stora olyckor bör det fasta larmsystemet byggas ut till
20 km. Denna ytterligare utbyggnad förutsätter telefonlarm.

Under hand har från telestyrelsen injämtats att anskaffningskostnader-
na för en utbyggnad av telefonalarmeringen är av följande ungefärliga
storlek:

Ringhals
Barsebäck
Oskarshamn
Forsmark

1
1
0,6
1

Mkr
ir

II

II

dvs totalt ca 3,6 Mkr.

Genom civilförsvarets försorg har utvändiga larmaggregat installerats
så att flertalet skyddsrumsorter har ett heltäckande alarmeringsnät.
Från ekonomisk synpunkt vore det fördelaktigt om dessa alarmeringstill-
gångar kunde nyttjas även för larmgivning vid kärnkraftolyckor. Strål-
skyddsinstitutet föreslår att överenskommelse därom träffas med civil-
försvar smyndigheterna. Tyvärr täcker inte civilförsvarets alarmerings-
nät mer än en ytmässigt liten del av de områden som bör kunna larmas.
Telefonalarmering enligt ovan är därför nödvändig.

Larm på stövve avstånd

Det kan uppstå lägen då befolkningen kan behöva larmas på betydligt
större avstånd än 20 km från kärnkraftverket. I sådana lägen synes
larmningen effektivast kunna ske med hjälp av polisens helikoptrar,
eller andra för ändamålet lämpliga helikoptrar, kombinerat med med-
delanden i rundradio. För att detta skall kunna ske måste helikopt-
rarna förses med särskild alarmeringsutrustning.

Rikspolisstyrelsen har i brev 1979-10-31 till SSI redogjort för en
del frågor kring helikopteranvändning enligt följande citat:

1
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Rikspolisstyrelsen anför följande beträffande flygverksamheten.

A Tillgänglighet

Rikspolisstyrelsen disponerar f n under hela året sju helikopt-
rar varav sex är av typ Bell 206 B Jet Ranger (3-4 passagerare)
och en Bell 206 Long Ranger (4-5 passagerare). Två helikoptrar
är baserade i Stockholm respektive Göteborg samt en i vardera
Malmö, Jönköping och Boden. Förstärkning under sommarperioden
görs normalt med basering av en mindre helikopter av typ Bell 47
(1-2 passagerare) i vardera Halmstad, Kalmar och Örebro.

Helikoptrarna används för trafikövervakning men är även lämpa-
de för andra polisiära insatser såsom spaningsuppdrag, fotogra-
fering, sjötrafikövervakning, brådskande persontransporter m m.

Rikspolisstyrelsen har sedan 1 juli 1969 ansvaret för den med
statsmedel bekostade ambulans- och räddningsflygtjänsten inom
landet. Verksamheten bedrivs dels med anlitande av civila flyg-
företag med vilka avtal träffats och dels med polishelikoptrar
baserade i Stockholm, Göteborg och vintertid i Västervik.

Polisens helikopterförare tjänstgör dagligen under mars-sept
enligt turlista varierande mellan 07-15 och 11-20 och under
okt-febr 03-16 och 08-17.

Beredskap för ambulans- och räddningsflygtjänsten utanför ordi-
narie tjänstgöringstid upprättshålls av en helikopterförare i
vardera Stockholm och Göteborg samt vintertid i Västervik. Be-
redskapen har den omfattningen att föraren alltid skall vara
klar för flygtjänst inom en timme från larm.

Poiishelikopter medför under flygtjänst normalt en bårutrust-
ning, syrgas, slemsug, sjukvårdsväska samt spjälförband. Dess-
utom finns fast monterade nödflottörer som möjliggör insats
över vatten, landningsstrålkastare, kamera samt radioutrust-
ning för kontakt med polis, brandförsvar och flygplatser. Vid
särskilda uppdrag kan medföras ytterligare en bår och akut-
sjukvårdsväska. En av de helikoptrar som är baserad i Stock-
holm kan dessutom förses med rörlig större strålkastare
(1600 watt) för belysning av t ex olycksplats.

Helikopterns möjlighet till utnyttjande begränsas av vissa vä-
dersituationer bl a dimma och isbildning. Någon tillverkning av
avisningsutrustning för helikopter är f n ej känd i västvärlden.

Cten i Stockholm baserade helikoptern av typ Bell 206 Long Ranger
är utrustad med hjälpmedel som underlättar förarens navigering
och manövrering under besvärliga väderbetingelser.

Under trafikövervakning eller annat rut4nuppdrag kan en helikop-
ters insatstid variera beroende på anflygningstid till aktuellt
område. Tjänstgöringen för helikopterförarna vid baseringarna i
Stockholm och Göteborg planläggs med hänsyn till ambulans- och
räddningsflygtjänsten.

1
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För insatser vid respektive kärnkraftverk kan följande redovisas.

Forsmcrk

Basering för polishkp

Helikopter

Förare

Beredskap

Arbetsområde

Flygtid

Behov

Oskarshamn

Basering för polishkp

Helikopter

Förare

Beredskap

Stockholm/Barkarby

En Bell 206 Long Ranger
En Bell 206 B Jet Ranger

Sex polismän

En förare klar för flygtjänst inom
en timme från larm

AB, C, D, T, U, W och X län

Stockholm-Forsmark ca 40 min
Jönköping- " " 120 "

Insats vid Forsmark kan göras under
beredskap inom ca 100 min med nu-
varande resurser. Under tjänstgö-
ringstid kan insatstiden bli kortare.

Jönköping/Axamo
Helikoptern baseras till Västervik
för ambulans- och räddningsflygtjänst
vanligtvis tiden dec-april när islä-
get så kräver.

En Bell 206 B Jet Ranger

Tre polismän

Ej i Jönköping
När helikoptern baseras till Västervik
upprättas beredskap med personalför-
stärkning från Malmö-baseringen. (Tre
förrare från Jkg+tre förare från Malmö
= 6 förare i hel beredskapslista).

Arbetsområde

Flygtid

Basering i Jönköping = E, F, G och H län
Basering i Västervik = H län

Jönköping-Oskarshamn
Västervik- "
Stockholm- "
Göteborg- "
Malmö- "

ca
n
M

II

II

50
15
90
100
100

min
ii

II

ii

II

1
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Behov

Barsebäck

Basering för polishkp

Helikopter

Förare

Beredskap

Arbetsområde

Flygtid

Behov

Ringhals

Basering för polishkp

Helikopter

Förare

Beredskap

Arbetsområde

För att under hela året upprätthålla
beredskap samt att alltid en helikop-
ter finns tillgänglig erfordras för-
stärkning med tre helikopterförare
till hel beredskapslista samt utök-
ning med en helikopter typ Bell 206
Long Ranger utrustad med förbättrade
navigerings- och manöverhjälpmedel.

Malmö/Bulltofta

En Bell 206 B Jet Ranger

Tre polismän

Ej i Malmö
(Personalen förstärker baseringén
i Västervik med beredskap)

K, L och M län

Malmö-Barsebäck
Göteborg- "
Jönköping- "

ca
II

10 min
90 "
90 "

För att under hela året upprätthålla
beredskap samt att alltid en helikop-
ter finns tillgänglig erfordras för-
stärkning med tre helikopterförare
till hel beredskapslista samt utök-
ning med en helikopter typ Bell 206
Long Ranger utrustad med förbättrade
navigerings- och manöverhjälpmedel.

Göteborg/Säve

Två Bell 206 B Jet Ranger

Sex polismän

En förare klar för flygtjänst inom
en timme från larm.

N, 0, P, R och S län

t
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Göteborg-Ringhals
Jönköping- "
Malmö- "

ca
II

II

15
45
80

min
•i

n

Flygtid

Behov Insats vid Ringhals kan göras under
beredskap inom ca 75 min med nuva-
rande resurser. Under tjänstgörings-
tid kan insatstiden bli kortare. Med
hänsyn till väderberoendet bör en he-
likopter Bell 206 B Jet Ranger utby-
tas mot en Bell 206 Long Ranger.

Det är rikspolisstyrelsens uppfattning att beredskap för haverier
inom kärnkraftverk är en lämplig kombination med andra polisiära
uppdrag för polishelikoptrar. Resurserna i nuvarande organisation
med beredskap för ambulans- och räddningsflygtjänst i Stockholm
och Göteborg kan med fördel utnyttjas även för insats vid have-
rier vid aktuella kärnkraftverk. När helikopter vintertid omba-
seras för ambulans- och räddningsflygtjänst i Västervik kan denna
sättas in i beredskap för kärnkraftverket i Oskarshamn. Under
tjänstetid kan övriga polishelikoptrar användas för sådana uppdrag.

Polisens helikoptrar är mest lämpliga för de i skrivelsen nämnda
aktiviteter larmning och persontransporter. För indikering JV
aktivitet föreslås att praktiska prov under övning får utvisa om
polisens helikoptrar är lämpliga för uppgiften med hänsyn till
bl a dess storlek.

Vid varje basering måste det finnas minst två helikoptrar för
att på grund av erforderlig tid för service och översyn säker-
ställa att minst en helikopter alltid finns tillgänglig för upp-
drag. För att minska väderberoendet bör en av helikoptrarna va-
ra av typ Bell 206 Long Ranger utrustad med instrument och
hjälpmedel för att underlätta förarens navigering och manövrering.

Om full beredskap skall tillgodoses för varje kärnkraftverk er-
fordras en utökning med en helikopter av typ Bell 206 Long Ranger
vid baseringen i Malmö resp Jönköping. Dessutom bör en helikop-
ter av typ Bell 206 B Jet Ranger bytas ut till en Bell 206 Long
Ranger vid baseringen i Göteborg.

Dessutom erfordras utbildning av sex polismän till helikopter-
förare för placering av tre vardera i Malmö och Jönköping. Så-
dan utökning av helikoptrar och förare medför att ambulans-
och räddningsflygtjänsten kan upprätthållas inom dessa områden
med beredskap under hela dygnet.

För larm och information till allmänheten från helikopter måste
en yttre högtalare anskaffas vid varje basering. För belysning
av aktuellt område erfordras dessutom en rörlig strålkastare
med tillräcklig effekt. Utrustningen bör förvaras vid respek-
tive basering och vara utformade på sådant sätt att helikopter
vid behov med minsta möjliga tidsspillan kan förses med den-
samma. Detta gäller även beträffande indikeringsinstrument.

1
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Kostnader

Utbildning av sex polismän
till helikopterförare d ca 196 000 1 176 000

2) Tre helikoptrar av typ Bell
206 Long Ranger (Avgår för
en Bell 206 B Jet Ranger i Gbg)

d ca 3 500 000
- ca 500 000 10 000 000

3) Grundutbildning av helikop-
terförare för insatser och
beredskap för haverier inom
kärnkraftverk.

En polisman/hkpfö
per vecka ca 3 000 72 000

4) Fyra yttre högtalare
Tre strålkastare

ä ca
d "

50 000
65 000

200 000
195 000

5) Centrala övningar Beroende å flyg-
tidsuttaget

Strålskyddsinstitutets prioritering av förslagen från rikspolisstyrelsen
diskuteras i avsnitt 30. Kostnaderna för ytterligare helikoptrar och
helikopterförare anses inte motiverade ens vid höjd ambitionsnivå.

Ett särskilt problem vid alla larmningssystem som bygger på ljudsignaler
är att dessa inte är effektiva för hörselskadade. Detta problem bör beaktas
i annan ordning eftersom det är aktuellt för många larmsituationer.

3. Verkens inre beredskap

Vid ett haveri träder kärnkraftverkets interna beredskapsorganisation i
funktion. Den leds av områdesledaren (OL) som kominer att fungera som
driftchef och ansvara för såväl driften av reaktorerna som de yttre
kontakterna, framför allt med länsstyrelsen.

Vid normal drift finns vid varje reaktor ett skiftlag under ledning av
en skiftingenjör. Skiftingenjören har det omedelbara åtgärdsansvaret
tills någon högre befattningshavare hunnit till platsen. Den som närmast
övertar ansvaret är den vakthavande ingenjören (VHI). Detta är en jour-
befattning: VHI finns antingen inom verket eller i hemmet beredd att in-
ställa sig på kort tid. VHI fungerar som OL tills den ordinarie drift-
chefen hunnit till platsen. Därefter fungerar denne som OL.

Beredskapsorganisationen leds från en särskild kommando central (KC).
En komplicerande faktor kan synas vara att kcmmandocentralen inte har
likartad placering vid de fyra kärnkraftstationerna.

Vid RingLals och Forsmark ligger KC i ett skyddat rum utanför refktor-
byggnaderna. Vid Barsebäck ligger KC vid korridoren mellan de tvä aggre-
gatens kontrollrum, men vid Oskarshamnsverket i anslutning till ett av
de två kontrollrummen. Kommandocentralen är utrustad för extern kommu-
nikation. Svagheter är att telex i vissa fall inte är lättillgänglig.
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Vid beredskapsövningarna har kommandocentralen varit den centrala punk-
ten inom verket. Vid en hotsituation, såsom vid Three Mile Island, blir
emellertid den drabbade reaktorns kontrollrum den viktigaste lokalen.
Vid Three Mile Island var kontrollen av tillträdet till kontrollrummet
helt oacceptabel, vid något tillfälle lär ett 80-tal personer befunnit
sig i rummet. Vid de svenska kärnkraftverken är tillträdet till 'cont-
rollrummen starkt begränsat. Även i en hotsituation måste man därför
räkna med att områdesledaren befinner sig i kommandocentralen och inte
i kontrollrummet. Detta ställer stora krav på kommunikationsmöjligheterna
mellan KC och kontrollrum, liksom på ansvarsdelegeringen inom verket.
Det är av största betydelse att beredskapsorganisationen inom verken
har en sammanhållen ledning med klara beslutsfunktioner.

Strålskyddsinstitutet finner det viktigt att den vakthavande ingenjören
är tillgänglig på mycket kort tid. Om vakthavande inte är särskilt strål-
skyddsutbildad bör också en strålskyddsspecialist kunna bli tillgänglig
på mycket kort tid. Såväl vakthavande ingenjör som skiftingenjören bör
ha sådan utbildning och träning att de kan agera effektivt i ett trängt
läge där snabba beslut är nödvändiga. Erfarenheten från Three Mile Island
visar hur lockande det kan vara för otillräckligt utbildad personal att
dröja med yttre larm innan man fått tillfälle att konsultera högre be-
fattningshavare, som kanske inte är lättillgängliga. I detta avseende är
förhållandena vid de svenska kärnkraftverken goda, men institutet vill
understryka vikten av att de så förblir.

Det bör vidare undersökas om de säkerhetsåtgärder som finns för att för-
hindra sabotage etc inte lägger hinder i vägen för säkerhetsarbetet.

4. Drift av övriga reaktorer inom samma station

Vid vardera av de tre idrifttagna kärnkraftstationerna finns två aggregat
i drift. Frågan har ställts om man kan fortsätta driften av det andra
aggregatet om en reaktor havererat.

Kontrollrummen anses vara väl skyddade. Ventilationssystemen är försedda
med jodfilter och direktstrålning från frisläppta radioaktiva ämnen i
det havererade aggregatets inneslutning beräknas inte kunna leda till
oacceptabla strålnivåer.

Strålskyddsinstitutet har samrått med kärnkraftinspektionen i frågan om
lämpligheten av fortsatt drift av det icke havererade aggregatet. Myndig-
heterna anser i princip att detta är olämpligt och mycket talar för att
man kommer att kräva att reaktorn stoppas och styrs ner till kall avställ-
ning. Även under och efter avställningen krävs emellertid personal i kon-
trollrummet.

Orsakerna att vilja stoppa den andra reaktorn vid en olycka i en av
reaktorerna är flera. Dels kan man inte omedelbart utesluta möjligheten
till en primär olycksorsak som kan drabba också den andra reaktorn.
Dels behöver driftledningens fulla uppmärksamhet koncentreras på det
skadade blocket. Vidare kan personal behöva frigöras. Slutligen inne-
bär det troligen en besvärande psykisk belastning för skiftlaget vid
den oskadade reaktorn att känna en osäkerhet beträffande utvecklingen.

1
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5. Länsstyrelsernas personalberedskap

Länsstyrelserna har för närvarande ingen särskild personalberedskap;
det är tillfälligheterna som avgör vilka beslutsfattare som finns
till hands och hur insatta de är i beredskapsfrågorna. Detta åter-
speglar den ambitionsnivå som anvisades av departementschefen da
1960 års proposition om atomskyddslagen presenterades för riksdagen.

Departementschefen sade då:

"Särskilda åtgärder torde behöva vidtagas för att vid
en olycka säkerställa ett tillräckligt snabbt ingripande
från länsstyrelsens sida. Jag instämmer i vad utredningen
har anfört därom att det icke är praktiskt möjligt i en
beredskapsorganisation mot atomolyckor infoga särskilda
jourtjänster vid länsstyrelserna. Det förefaller mig svårt
att gå längre i riktning mot en beredskap av detta slag
än till att låta länsstyrelsen i län som kan tänkas bli
berört av en olycka i en atomenergianläggning utse en be-
fattningshavare med befogenhet att interimistiskt handla
i länsstyrelsens ställe i avbidan på att någon som normalt
äger besluta å länsstyrelsens vägnar hinner ingripa. - -
- - - vid sitt ställningstagande bör länsstyrelsen låta
sig vägledas av synpunkten att man för uppgiften bör välja
en kvalificerad befattningshavare som, även om han i sitt
dagliga arbete inte har jourtjänst, likväl kan väntas vara
lätt tillgänglig. "

Strålskyddsinstitutet anser inte att personalberedskapen hos läns-
styrelserna är tillfredsställande men inser att detta är en svår
resursfråga. Man kan dock fråga sig om inte länsstyrelserna även
av andra skäl än atomolycksberedskapen har behov av jourtjänst
för vissa uppgifter som går att kombinera med bere d skapsuppgif-
terna enligt atomskyddslagen. Det finns dessutom numera elektroniska
hjälpmedel för larmning av personer på stora avstånd. Strålskydds-
institutet vill därför föreslå att länsstyrelserna får bättre re-
surser för att stärka personalberedskapen.

Man kan överväga huruvida jour eller beredskap är den lämpligaste formen.
I allmänna avlöningsavtalets (AST) mening är

{jour:

o beredskap:

åliggande att under tjänstgöringsfri tid
stå till arbetsgivarens förfogande på ar-
betsplatsen eller annan av arbetsgivaren
anvisad plats utanför bostaden för att när
behov uppkommer fullgöra tjänstgöring.

åliggande att under tjänstgöringsfri tid
stå till arbetsgivarens förfogande i bo-
staden eller, efter begäran av tjänstemannen,
på annan av arbetsgivaren godkänd plats för
att efter kallelse omedelbart bege sig till
plats där tjänstgöring skall fullgöras.
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För jour utgår under veckodagar ett jourtillägg om kr 8,70 per timme.
För beredskap utgår ett beredskapstillägg om kr 3,50 per timme. För
tid under veckosluten är beloppen de dubbla, vid vissa helger ännu
större.

Per vecka faller utom den ordinarie arbetstiden ca 64 timmar på tid
med den lägre och 60 timmar med den högre ersättningen. Per tjänst inne-
bär detta en ersättning på ca kr 1600 per vecka vid jour och kr 650 per
vecka vid beredskap. Därtill kommer 39% lönekostnadstillägg. Årskost-
naden per tjänst blir därför ca 120 000 kr vid jour och ca 50 000 kr
vid beredskap, om även de högre helgtilläggen beaktas.

Jour och beredskap kan enligt skyldighetsavtalet (SKA) inte åläggas
tjänstemän vid mer än sju tillfällen per 4-veckorsperiod. Varje tjänst
måste därför vara fördelad på minst fyra tjänstemän.

Ständig jour kräver eventuellt särskild lokal för övernattning. Bered-
skap ställer krav på kort inställelsetid. Beredskap kräver dessutom en
särskild organisation av larmöverföring till hemtelefonen hos den som
upprätthåller beredskapen. Meddelanden via t ex telex blir inte omedel-
bart bevakade. Strålskyddsinstitutet vill inte ta ställning till vil-
ken metod som är lämpligast, men anser att en lösning med jour eller
beredskap med kort inställelsetid är nödvändig.

Om beredskapsambitionerna höjs till att avse också stora olyck v krävs
rimligen också en höjd personalberedskap hos länsstyrelserna.

Lokaler

Länsstyrelsernas nuvarande lokaler är inte tillräckliga vid en ut-
ökning av beredskapen. Följande krav måste ställas:

D Länsstyrelsens räddningsledningscentral måste
utrustas i enlighet med de förslag som diskuteras
under punkt 15.

a Särskilda krav kan ställas vid jourhållning.

• Under punkt 14 föreslås att BNA-funktionen snarast
möjligt flyttas till länsstyrelsernas lokaler och
att SKI och SSI där tar upp sin myndighetsfunktion.
Detta kräver såväl utökade lokaler som en planering
av sambandsfunktionerna inom länsstyrelsens lokaler.

Strålskyddsinstitutet förslår vidare att länsstyrelsen i Malmöhus län
får en alternativ uppehållsplats. Strålskyddsinstitutet föreslår efter
samråd med länsstyrelsen att civilförsvarets ledningscentral i Helsing-
bor utrustas som alternativ uppehållsplats.
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Materiella resurser

Kommunikationsutrustningen för länsstyrelsernas räddningsledningscent-
raler diskuteras under punkt 15.

Personella resurser

Det antal personer som inom varje länsstyrelse är förtrogna med bered-
skapsorganisationen och därmed förknippade problem måste utökas, vil-
ket innebär en ökad belastning av länsstyrelsernas personella resurser
för vilken länsstyrelserna måste kompenseras. Strålskyddsinstitutet har
stor förståelse för länsstyrelsernas problem härvidlag, eftersom insti-
tutet är i en liknande situation. Myndigheterna förutsätts möta samhällets
ökade krav på insatser, vilket endast kan ske genom ökade resurser eller
omprioriteringar av verksamheten. Konsekvenserna av oundvikliga omprio-
riteringar beaktas sällan av dem som ställer krav.

Föreslagna ökade uppgifter för länsstyrelserna beträffande planeringens
omfattning, behovet av utbildning och övning samt information till all-
mänheten och massmedia m m kräver ett ökat antal heltidsanställda vid
försvarsenheterna för kärnkraftärenden. Förslagsvis bör ett särskilt
sakområde "räddningstjänst" tillskapas för att handlägga nämnda upp-
gifter.

6. Indikering av utsläpp

Utsläpp av radioaktiva ämnen från ett kärnkraftverk kan normalt in-
dikeras genom de monitorer som finns vid de vanliga utsläppsvägarna
och genom mätningar på filter i de olika utsläppskanalerna. Dessa
indikatorer har emellertid i regel en känslighet som är begränsad
till mätning av utsläpp som inte avsevärt överstiger normalutsläpp
eller högsta tillåtna utsläpp. Vid mycket stora utsläpp kan moni-
torer antingen "slå i botten" eller strålnivåerna inom verket bli
så höga att provtagning försvåras eller omöjliggörs.
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Vid samtliga kärnkraftverk finns monitering av luftutsläppet genom
skorstenen. En mätslinga tar ca 0,001% av flödet genom skorstenen,
se Fig. 1.

Skorsten
Elektronik-
enhet

Principskiss för aktivitetsmätning och registrering i ventilationsluften.

Figur 1 Provtagningsutrustningen i system 553 är speciellt utformad för att kunna
fånga upp aerosoler som följer med i atmosfären. Utrustningen mäter och regi-
strerar kontinuerligt aktiviteten i utsläppet till atmosfären. En summerande re-
gistrering på aktiviteten finns också.

Skorstensmoniteringen är avsedd för normaldriften och mäter kon-
tinuerligt flödet av ädelgaser som anges i "krypton-87-ekvJ.valenter"
per tidsenhet. Vid Oskarshamn och Barsebäck används enkanals Nal-
detektorer för den kontinuerliga ädelgasmoniteringen. Ringhals 1 har
Nal-detektor + Ge(Li)-detektor och Ringhals 2 GM-rör + Ge(Li)-detektor.
Den övre mätgränsen för ädelgasmonitorerna är av storleksordningen
några Ci/s. Vid olyckan vid Three Mile Island skedde ädelgasutsläppet
inte genom någon hög skorsten utan ur en ventilationstrumma från
hjälpsystembyggnaden. Enligt Kemenykommissionens rapport släpptes
mellan 2.4 och 13 MCi ädelgaser ut med okänd fördelning i tiden.
Om man antar att den effektiva utsläppstiden var mindre än 100 000
sekunder (ca ett dygn) och utsläppet var 10 mCi motsvarar detta ett
genomsnitt av 100 Ci/s.
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Om radioaktiva ädelgaser och andra lättflyktiga ämnen läcker ut
ur en skadad bränslehärd och vidare ut ur primärkylkretsen blir
atmosfären utanför reaktortanken i reaktorinneslutningen kraftigt
förorenad. För att förhindra vätgasexplosioner består denna atmos-
fär i kokarreaktorer av kvävgas. För att upptäcka en sådan förore-
ning och därmed allvarliga härdskador finns monitorer (GM-rör med
anslutning till skrivare i kontrollrummet) monterade vid inneslut-
ningens vägg. Den övre mätgränsen för dessa monitorer är för Barse-
bäck och Ringhals 1000 rad/h och för Oskarshamnsverket 2000 rad/h.
Utsläppet från härden vid Three Mile Island var mycket stort och
motsvarande inneslutningsmonitorer registrerade upp mot 1000 rad/h.

De filter som sitter i mätslingan (se Fig. 1) mäts i laboratorier
vid verken. Jodfiltren analyseras för olika nuklider och det be-
räknade utsläppet anges i jod-131-ekvivalenter. Partikelfiltret
analyseras för total alfa- och beta-aktivitet samt undersöks gatrana-
spektrometriskt varigenom olika nuklider kan identifieras. Det finns
också möjlighet att ta momentana luftprov i mätslingan.

Vid Three Mile Island skedde utsläppen genom hjälpsystembyggnadens
ventilationssystem. Detta var försett med ett filter, som emellertid
inte fungerade som avsett eftersom det hade suttit uppe för länge
under pågående arbeten som gett luftföroreningar. Mätningar på så-
dana skyddsfilter ger heller ingen tillförlitlig uppskattning om
vad som passerade filtren. Utsläpp som inte passerar moniterings-
utrustningen kan inte mätas.

Vid en stor olycka kan uttag av filter samt luftprovtagning omöj-
liggöras genom höga externdosrater eller hög luftförorening. Kondens
i mätslingan kan också förstöra filtren.

En närmare beskrivning av skorstensmoniteringssystemen vid de svenska
kärnkraftverken har lämnats av Studsvik Energiteknik AB. Ur den kan
sammanfattas:

De skorstensmoniteringssystem som levererats från Studsvik Energi-
teknik AB till kärnkraftverken är uppbyggda enligt följande prin-
cip. I skorstenen är placerade ett antal, i regel 4 st, provtag-
ningsmunstycken för isokinetisk provtagning. Luften sugs genom
grova rör ner till matrummet, där ny isokinetisk provtagning sker
med ett mindre munstycke. Denna luft sugs sedan genom ett membran-
filter och ett kolfilter för uppsamling av aerosoler resp jod.
Därefter går luften till en kontinuerligt mätande ädelgasmonitor.

Systemen i Forsmark finns beskrivna i en särskild rapport "Skor-
stensmoniteringssystem 1317A". I det följande beskrivs bara av-
vikelser från detta system.

Oskarsharm 1

I princip som system 1317A, men enbart en mätslinga. Skorstens-
slingan saknar reservfläkt och kontinuerlig flödesmätning. Mät-
område: 1-105 - 5-109 Bq/m3 (3-10~6 - 1.10"1 Ci/m3).

Oskarshamn 2

Större mätkammarvolym men mindre detektor än Oskarshamn 1.
Även här saknas reservfläkt och kontinuerlig flödesmätning.
Mätområde: 4-104 - 2-109 Bq/m3 (l-10~6 - 5-10"2 Ci/m3).
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Barsebäak 1 oah 2

Båda blocken har identiska system med Oskarshamn 2.

Ringhals 1

I princip samma system som 1317. Skorstensslingan saknar reserv-
fläkt och kontinuerlig flödesmätning. I den ena mätslingan är
detektorn ersatt med en Ge(Li)-detektor för bättre energiupplös-
ning. Utöver ordinarie mätkanal med enkanalsanalysator, ratemeter
och larmenheter, finns signalöverföring till laboratoriets mat-
rum. Man kan därför i matrummet när som helst göra en nuklid-
analys av innehållet i skorstensluften

Ringhals 2

Skorsstonsslinga som system 1317A. Här finns endast en mätslinga,
men den är utförd som slingan med Ge(Li)-detektor vid Ringhals 1,
med signaltransmission till laboratoriets matrum.

Parallellt med detta finns ett system levererat av Westinghouse
Det består av en enkel mätslinga, som tar prov direkt i skorstenen
och leder luften genom en kontinuerlig aerosolmonitor till en mät-
kammare för gasmätning. Detektorn i denna är ett GM-rör som mäter
alla nuklider utan diskriminering. Mätresultatet registreras på
skrivare i kontrollrummet. Dessutom finns 4 st GM-rör inmonterade
i skorstenen för direktmätning på luften.

Mätområdet för Ge(Li)-detektorn (vid 0,5 MPa) är 2-104 - 1-109 Bq/m3

(5-10 ' - 3-10"2 Ci/m3). GM-röret i Mätkammaren har ett mätområde
av 2-10° - 1 0

har mätområdet

3*10 ^ Ci/m3). GM-röret i inätkaminaren har ett mätområde
4«1010 Bq/m3 (5-10~5 - 1 Ci/m3). GM-rören i skorstenen
ådet 5.104 - 5-108 Bq/m3 (5*10~6 - 2-10"2 Ci/m3)

Ringhals 3 ooh 4

Skorstensslinga som i system 1317A med mätkammare med Ge(Li)-detek-
tor men utan möjlighet att öka känsligheten med hjälp av en kompressor
(vilket är möjligt vid Ringhals 1 och 2).

Mätområde 1-105 - 5-109 Bq/m3 (3-10"6 - 1-10"1 Ci/m3).

Komponenterna i system 1317A framgår av Fig. 2.

Intill detektorn finns en svag strålkälla placerad. Den ger ett
mätutslag som skall finnas även om ingen aktivitet kan detekteras.
Apparaturen innehåller ett låglarm som varnar om detta mätutslag
försvinner, dvs för apparatfel. Ett låglarm ges vid höga mätvärden.
Larmen testas varje månad. Aerosolfilter och jodfilter byts en gång
per vecka och mäts i laboratoriet. Var tredje månad kontrolleras
mätkanalen i detalj.

Utredningar pågår om krav på nya moniteringsutrustningar för att kunna
uppfylla SSIs nya villkor för aktivitetsutsläpp under normaldriften.
De nya bestämmelserna träder i kraft 1981-01-01. I samband härmed dis-
kuteras även förbättrad haverimonitering. Bland annat diskuteras s k
redundenta system så att indikeringsfunktionen behålls även om ett
enstaka datasystem faller ur funktion.

Strålskyddsinstitutet har lagt ut ett forskningsprojekt till Studsvik
Energiteknik AB beträffande haverimonitering.
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I jordbruksdepartementets direktiv till strålskyddsinstitutet om över-
syn om beredskapsorganisationen talas om taktiska riktlinjer för olika
beredskapsåtgärder. Dit kan även räknas organisationen av mätinsatscr.
I det följande ges några synpunkter på riktlinjer för dessa.

I nuvarande beredskapsplaner ingår mätningar genom ambulerande mätpatrul-
ler från brandkåren. Dessa patruller är försedda med intensimetrar som
förvaras hos brandkåren. Mätningarna sker på fastställda punkter längs i
beredskapsplanerna angivna vägslingor.

En stor brist i de senare mätningarna är att de ger mycket ofullständig
och svårtolkad information. Patrullerna rapporterar strålningsintensite-
ter som man inte vet om de kommer från den radioaktiva utsläppsplymen
eller från nedfall på marken. Man vet inte heller om huvudparten av de
radioaktiva ämnena just har passerat eller just är på väg att komma.
Man vet heller inte om strålningen enbart kommer från radioaktiva
ädelgaser eller från betydligt farligare jodångor eller aerosoler.
Mätresultaten blir ytterligt svårtolkade, vilket har demonstrerats
vid praktiskt taget alla tidigare övningar.

Det är viktigt att syftet med mätningarna klarläggs. Man kan ställa
helt olika krav på mätmetoder och instrument, beroende av vilken av
följande frågor man vill ha besvarad:

1. Hur mycket radioaktiva ämnen har kommit ut?

2. Vad består de av? Enbart ädelgaser eller också jod?

3. Vart tar det radioaktiva molnet vägen?

4. Blir det ett nedfall av radioaktiva ämnen på marken?

5. Vilket område är belagt med radioaktiva ämnen?

6. Vilka externa stråldoser har personer fått i när-
liggande samhällen?

7. Hur mycket radioaktiva ämnen kan man där ha andats in?

8. Kommer livsmedel, särskilt mjölk, att bli förorenade?

9. Finns det mätbara mängder jod i sköldkörteln på de
mest utsatta personerna?

Av dessa frågor är 4 och 5 framför allt intressanta om det har skett en
mycket stor olycka och skall behandlas i slutet av detta avsnitt. Frågor-
na 8 och 9 gäller mätningar där man har rätt god tid på sig och där det
därför är möjligt att improvisera organisationen och framskaffandet av
instrument och mätkunnig personal.

Frågorna 6 och 7 är närmast intressanta att få besvarade efter olyckan
för att ge underlag för information och utredningar.

Frågorna 1 - 3 , däremot är viktiga att få snabbt besvarade. Erfaren-
heten från Harrisburg visar att de inte var lätta att besvara och att
det fåtal termoluminiscensdosimetrar som kraftverksbolaget hade ut-
placerade som fasta mätinstrument kring reaktorerna gav den mest vä-
sentliga informationen om ädelgasutsläppet. Resultaten kunde dock inte
tolkas till fullo förrän man genom mätningar på markprover och växtlig-
het förvissat sig om att utsläppet av radioaktiv jod varit obetydligt.
Den förvissningen hade man inte förrän på eftermiddagen av olycks-
dagen (utsläppen skedde vid 6-tiden samt åter vid senare tillfällen).

i
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Svaret på frågorna 1 och 3 kan erhållas genom en kombination av okänsliga
utsläppsmonitorer och fasta, integrerade dosimetrar i omgivningen, ehuru
inte lika nära reaktorerna som vid THI. Strålskyddsinstitutet anser att
de fasta TL-dosimetrar som redan finns kring kärnkraftstationerna bör
kompletteras i samråd med institutet. Detta bör ske snabbt, vilket även
länsstyrelserna har funnit angeläget.

Svaret på frågan 2 kan erhållas med hjälp av en gammaspektrometer. Det
är ett instrument som kräver van personal. Erfarenheterna från TMI tyder
på att det finns en risk för radioaktiv förorening av instrument som
förvaras vid kärnkraftverket. En möjlighet är att få denna typ av mät-
ning utförd med hjälp av expertis från Studsvik, som kan vara på platsen
inom högst 4-5 timmar.

Svaret på fråga 3 kan framför allt erhållas genom meteorologisk infor-
mation, se punkt 9.

Svaret på fråga 6 kan erhållas med hjälp av dosimetrar på fasta mät-
punkter i närliggande samhällen.

Svaret på fråga 7 kräver ett relativt komplicerat instrument. Ett visst
utvecklingsarbete pågår.

Eftersom såväl penndosimetrar som termoluminiscensdosimetrar (TLD) är
förhållandevis billiga, rekommenderar strålskyddsinstitutet att komp-
letteringen av nuvarande fasta dosimetrar kring kärnkraftverken (mellan
6 och 9 TLD på ca 1 kms avstånd) sker på följande sätt:

En inre ring av dosimetrar på ca 500 m avstånd, bestående av 10 par penn-
dosimetrar samt 10 par TL-dosimetrar.

En yttre ring av dosimetrar på ett avstånd av 5-10 km (beroende av väg-
nät och åtkomlighet), bestående av 50 par penndosimetrar samt 50 par
TL-dosimetrar.

Därutöver i vart och ett av de närmaste samhällena (upp till 10 kms av-
stånd) ett par penndosimetrar och ett par TL-dosimetrar på lämplig plats,
t.ex. i brandstation eller skola. Det kan vara lämpligt att även ha ett
par dosimetrar i de fall det kan vara önskvärt att få visshet om att om-
råden strax utanför 10 km radie inte har fått några stråldoser (t.ex.
i fallen Kävlinge och Gräsö).

Samtliga dessa fasta dosimetrar bör under normala förhållanden avläsas
en gång i kvartalet. Detta bör efter en tid ge en god indikation på dosi-
metrarnas tillförlitlighet. Avläsning och tillsyn av dosimetrar bör under
normala förhållanden skötas av kraftverkets personal efter ett arbets-
schema som föreskrivs av strålskyddsinstitutet. TL-dosimetrarna bör
därvid varje gång utbytas mot dosimetrar från ett reservlager hos
brandkåren och brandkårspersonal bör delta i rutintillsynen för att
få kännedom om var dosimetrarna är placerade och övas i avläsning av
penndosimetrarna. Efter en olycka bör penndosimetrarna avläsas genom
brandkårens försorg. Samtidigt bör TL-dosimetrarna utbytas och de ex-
ponerade dosimetrarna insamlas för central avläsning vid kraftverket,
eller om detta inte är möjligt vid annat avläsningsinstrument, t.ex.
från Studsvik

1
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Vid en så omfattande olycka att det blir en radioaktiv markbeläggning,
är snabb indikering av beläggningens omfattning av största vikt. Resul-
tatet är helt avgörande för länsstyrelsens ställningstagande till evaku-
ering. Olyckan hör till den som endast bör beaktas om ambitionsnivån höjs.

Problemen med kartläggning av den radioaktiva markbeläggningen är sna-
rare organisations- och kommunikationsproblem Mn instrumentproblem.
Relativt okänsliga intensimetrar kan användas. Om mätning sker ca 2-4
timmar efter ett utsläpp från en reaktor som varit i drift en längre
tid, erhålles den stråldos som kan väntas ackumuleras över ett dygn
efter utsläppet i stort sett genom att multiplicera dosraten med den
återstående tiden. Stråldosen under en vecka erhålls genom att multipli-
cera dosraten med en tid av ca 80 timmar. Detta ger följande grova sam-
band:

Ackumulerad dos
över ett dygn, resp.
en vecka: Gy (rad)

Motsvarande dosrat vid mät-
ning ca 2-4 timmar efter utsläpp

för dygnsdos: för veckodos:

0,01 Gy = 1 rad

0,1 Gy 10 rad

1 Gy 100 rad

40 mrad/h

400 mrad/h

4000 mrad/h

10 mrad/h

100 mrad/h

1000 mrad/h

Förutsättningarna för ett beslut om snabb evakuering (inom ett dygn) är
enligt strålskyddsinstitutets rekommendationer nedan att dygnsdosen kan
väntas överstiga 10 rad (motsvarande en veckodos på ca 40 rad). Detta
kräver dosrater på över 400 mrad/h.

Intensimeter 21, som används av civilförsvaret och försvarsmakten, har
fyra mätområden motsvarande 0-200 mrad/h, 0-2000 mrad/h, 0-20 rad/h
°ch 0-200 rad/h. Dessa instrument är således väl lämpade för uppgiften.
På det känsligaste mätområdet kan man mäta ner mot 10 mrad/h, vilket
motsvarar en dygnsdos på ca 250 mrad och en årsdos på ca 5 rad. Vid
en så låg förväntad årsdos blir det inte fråga om evakuering utan om
en ingående utredning om riskerna att långsiktigt stanna inom området.
Vid denna strålnivå har man veckor på sig för detta ändamål.

Försvarsmakten förfogar även över intensimeter 23 med mätområdena
0,1-400 mrad/h och 0,1-400 rad/h, vilket också passar väl för uppgif-
ten. Bada typerna av instrument finns i lager. Länsstyrelserna bör se
till att beredskapsplanerna medger snabbt framtagande av ett tillräckliet
antal instrument.

Ett större problem är emellertid tillgången till personal som kan ut-
föra mätningarna samt att arrangera samband med mätgrupperna så att
resultaten kan rapporteras till länsstyrelsen så att man snabbt kan
inringa det belagda området.
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Flygburen indikering kan utföras med intensimeterutrustning som finns
tillgänglig vid kraftverken. Det är emellertid önskvärt att speciell
utrustning med högre känslighet används för ändamålet. Här kan utrust-
ning som finns vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) och är av-
sedd för malmletning, samt utrustning vid Studsvik Energiteknik AB
vara av speciellt intresse.

Beträffande flygindikering har SGU givit visst diskussionsunderlag
i brev som citeras nedan:

1. Kan SGUs flygburna verksamhet inlemmas i en beredskapsorganisation.,

SGU bedriver normalt flyggeofysiska mätningar från april till och med
november. Under vintehalvåret avrustas vanligen flygplanen och service
och kompletteringar utförs på instrumenten. Under den tidsperiod flyg-
mätningar sker varierar stationeringsorten för personal/flygplan bero-
ende på vilken flygplats som ligger lämpligast till för den aktuella
mätningen. Vid markstationen finns telefon samt radioförbindelse med
flygplanen. Radiokontakt kan dock inte alltid upprätthållas. F n finns
inte telefon till personalens förläggning. Den använda flygplanstypen
har marschfarten ca 300 km/h och aktionstiden ca 6 timmar. Planen är
under vinterhalvåret hemmastationerade i Torsby.

Det är troligt att personalen i fält kan larmas på kort tid om vår
organisation kompletteras med något söksystem (televerkets person-
sökare, telefon till förläggningen el dyl). I vissa fall tillkommer
tid för tankning av flygplan och personalbyte. Därutöver åtgår tid
för flygning till aktuellt kärnkraftverk och eventuell mellanlandning
för omtankning vid långa transportsträckor. "

Med måttlig omorganisation är det möjligt att hålla ett flygplan fält-
utrustat även vintertid men då tillkommer stilleståndskostnader och
kostnader för att ha piloter i jou-tjänst. Piloten kan därvid vidtaga
nödvändiga åtgärder så att instrumentet vid framkomsten till ett kärn-
kraftverk omedelbart kan sättas i operativ drift. Service av instrument
kan som normalt skötas av SGUs personal.

2. Är flygplanen så utrustade att de kan användas för indikerings-
flygningar vid ett haveri.

Flygmätningarna sker f n med två flygplan varav det ena har helt ny
mätutrustning medan det andra får ny utrustning inom en tvåårsperiod.
Vi rekommenderar att ev indikeringsmätningar i första hans sker med
den nyare instrumentuppsättningen.

För indikeringsmätningar vid ett haveri behöver troligen registrerings-
enheten kompletteras med t ex skrivare och direktvisande instrument.
Flygplanen är ej utrustade med tryckkabin men kan förses med syrgasut-
rustning.

3. Kan förhållandena ändras så att SGUs flygmätningsorganisation
bättre kan möte kraven vid indikeringsflygningar.

Tillgängligheten kan på sikt ökas på flera sätt om kostnader för detta
är motiverad. Här kan då diskuteras olika former för samarbete med mili-
tära och statliga myndigheter och anskaffande av särskild utrustning
varvid SGU står för service, kalibrering och personal.
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Det torde också vara möjligt att införa mikroprocessorstyrd analys av
spektrumet ombord i flygplanet. Intensiteten från de förväntade mest
frekventa isotoperna skulle därvid kunna presenteras i adekvat enhet.
Utvecklingen av ett sådant system skulle kunna ske på SGU i samarbete
med andra organ.

4. Övrigt

Det borde underlätta tolkningen av indikeringsflygningar efter ett
haveri om mätningar av den naturliga gammastrålningen kunde ske i
förväg. Därvid skulle även erhållas en kartering av gammastraining
och isotoputsläpp vid normal drift.

Tekniska specifikationer för SGU gammaspektrometer SYS8O

Detektor bestående av fyra prismatiska Nal (TI) kristaller med
separata PM-rör.

Fabrikat:
Kristallvolym:
Energ iupplösning:
Drift:

GeoMetrics (USA)
16.7 liter
bättre än 9%
max l%/24 timmar

Spektrometern är uppbygjd kring mikroprocessorteknik (SGU)

Primärkanaler:
Kanalbredd:
Registrerat antal kanaler

Energiområde:
Mätcykeltid:
Utgångar:

(Slut på citatet.)

256 st
12.5 keV
valfritt 1 - 256 (sammanslagning av
primärkanaler)
200 -3200 keV och en kanal 3200 - 6000 keV
300 ms
bandstation, oscilloskop

Stora krav måste ställas på den flygande materielens tillgänglighet,
allväderskapacitet och sambandsutrustning, vilket gör att försvars-
maktens helikoptrar (typ Vertol) är speciellt användbara.

För försvarsmaktens helikoptrar har följande anförts i brev från gör-
svarsstaben, efter en inledande hänvisning till vissa regler för för-
svarets medverkan i liknande sammanhang (se avsnitt 29):

2. Tillgänglighet

2.1 Beredska£

Deltagande i civila räddningsaktioner sker inom ramen för den beredskap
och med den basering som hkpenheterna vidmakthåller av huvudsakligen
militära skäl och på grundval av gällande bestämmelser och tecknade
överenskommelser ifråga om medverkan av förband eller enheter ur för-
svarsmakten i räddningsuppdrag i det civila samhället.

Den inom försvarsmakten upprätthållna beredskapen framgår av bilaga 1.

Utöver den angivna beredskapen finns även möjligheter att, vid t ex
katastrofsituationer, återkalla personal i tjänst. Detta innebär dock
såväl stora kostnader som att de av SSI angivna tidskraven sannolikt
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inte kan uppfyllas. Dock kan man bedöma att någon/några besättningar
kan vara tillgänliga inom 2-5 timmar.

Beredskapshkp är baserade på följande baser:

BERGA
SÄVE
VISBY
RONNEBY
SÖDERHAMN
LULEÅ.

2.2 £rJiy_P,å JhejLik̂ ttajfnasjutrustning.

Några av militära myndigheter fastställda prestandakrav på helikopter
som utnyttjas för räddningstjänst finns ej. Flygstaben har (skr 77-08-11)
angivit följande krav på flygräddningshelikopter:

två motorer med möjlighet till flygning på en motor

en marschfart på ca 200 km/t

kunna nå en punkt inom en cirkel med 200 km radie
senast en timme efter start

- kunna söka inom angivet område i minimum två timmar

betjänas av en besättning på fem personer, nödvändig
för att kunna navigera, undsätta och bärga i nästan
alla vädersituationer och tidpunkter på dygnet

bra utrymmen för nödvändig navigerings-, räddnings-
och sjukvårdsmateriel

ha utrymmen för 8-10 nödställda (två bårpatienter
inräknade).

3.

3.1

Kostnader

Kostnaderna för upprätthållande av räddningsberedskap är beroende av:

antalet beredskapsenheter

- beredskapsgraden vid enheterna

- antalet man i beredskapsenheten

beredskåpsenhetens basering (på eller utom egen bas).

Beredskap med tung hkp upprätthålles för närvarande på sex platser.

Kostnaderna härför uppgår årligen överslagsmässigt till ca 1.6 milj kronor
fördelade enligt

Berga

Säve

Ronneby

Visby

ca 350
11 350

" 200

" 715

1.615

följande:

tkr
II

II

II

tkr
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De högre kostnaderna i Visby beror på att beredskapen där fullgörs i
form av jourtjänst och att traktamentsersättning utgår.

I Söderhamn och Luleå där beredskap upprätthålles endast under flyg-
övningstid utgår inga beredskapsersättningar.

Få Berga och Säve samt i Söderhamn och Luleå är beredskapens omfattning
grundad på militära skäl, men hkp är inom ramen för upprätthållen bered-
skap även disponibla för civila räddningsuppdrag.

I Ronneby och Visby är beredskapen till ca 50% (75 - 80 t/v) betingad
av militära skäl, den beredskap som därutöver upprätthålles får anses
som en tjänst åt det civila samhället. De beredskapskostnader som för-
svaret (FV) för civila ändamål därmed f n ådragit sig utgör således i
stort

I Ronneby

I Visby

ca
ii

100 tkr/år

350 "

S:a 450 tkr/år.

Skall även traktamentskostnaderna i Visby till 50% anses civilt betingade
tillkommer ca 120 tkr/år.
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B E R E D S K A P

FÖRBAND/ENHET

1. Hkpdiv

2,Hkpdiv

Hkpgrp/Ber

(Vby)

Hkpgrp Ron

Hkpgrp Söd

Hkpgrp Lul

Summa Per&onal

Anm: Mån -

TYP AV BER

Incident/Räddn,

Incident/Räddn,

Fräd/Räddn, Amb

Fräd/Räddn, Amb

Fräd/Räddn, Amb

Fräd/Räddn, Amb

3)
i Beredskap:

fre 0745 - 1645

2) Mån - tor 0730 - 1615
Fre (värd före helgdag)

BER TID
(Grundber)

Amb Tjtid1) I11

Övr 2t

Amb Tjtid1^ 1*

Övr 2t

Tjtid2)3Om

Övr lfc

Tjtid2)30m

Övr lt

Tjtid2)3Om

Tjtid2)30m

0730-1200

BERBES

2 Hkpf

1 Spa

1 Op

1 Fmek

2 Hkpf

1 Spa

1 Op

1 Fmek

2 Hkpf

1 Fnav

1 Fmek

1 Ytb (Vpl)

2 Hkpf

1 Fnav

1 Fmek

1 Ytb (Vpl)

2 Hkpf

1 Fnav

1 Fmk

1 Ytb (Vpl)

2 Hkpf

1 Fnav

1 Fmek

1 Ytb (Vpl)

12 Hkpf

6 Spa/Fnav

2 Op

6 Fmek

4 Ytb

ANM

Jourtjänst :

Genomsn arbetstid

Per Ber vecka

ca 80C

Genomsn arbetstid

Per Ber vecka

ca 70t

Genomsn arbetstid

Per Ber vecka

ca 45t

Genomsn arbetstid

Per Ber vecka

ca 45t

3) Dessutom viss bespersonal vid
1. och 2. hkpdiv

30

(Slut på citat av försvarsstabens brev).
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Rikspolisstyrelsen har meddelat att polisens helikoptrar i första
hand är lämpliga för larmning och transport och att särskilda försök
fordras för att utröna om de också skulle kunna vara användbara för
indikeringsuppdrag.

Strålskyddsinstitutet har efter hörande av sin forskningsnämnd lagt
ut ett projekt på Studsvik Energiteknik AB att närmare utreda de tnät-
tekniska förutsättningarna för indikering av radioaktiv markbeläggning
från luften.

Indikeringen på marken måste utföras av personal från myndigheter som
ständigt har personal i beredskap. Brandkårerna ligger närmast till
hands. Brandstationernas lokalisation synes lämplig för ändamålet.
Brandstationerna kan omedelbart nyttjas som fasta matställen och är
i de flesta fall redan utrustade med kommunikationsradio. För fort-
satt indikering kan mätpatruller utgå från brandstationerna i den
riktning som indikeras av vindförhållandena. Personalfrågorna bör
lösas genom särskilda överenskommelser med brandkårerna att åta sig
indikeringsuppgifter. Detta innebär också att brandpersonalen inom
de aktuella länen utbildas och övas i indikering. När det gäller Stor-
gården kan uppgiften lämpligen läggas på kustbevakningen. Detta kan med-
föra en något större omfattning av utbildningen än vad som anges under
punkt 17.

För den mer långsiktiga indikeringen finns inom landet avsevärda re-
surser och expertis inom strålskyddsinstitutet, Studsvik Energiteknik
AB, universitetens radiofysiska institutioner, m fl institutioner. Vid
en så exceptionell händelse som en stor reaktorolycka torde det inte
vara några större svårigheter att inom några dygn organisera dessa
fortsatta mätningar. Någon form av övning eller spel torde dock väsentligt
underlätta ett sådant organiserande.

Den meteorologiska förhandsinformationen är givetvis viktig, dels
för varning om ett radioaktivt moln så att befolkningen i vindrikt-
ningen kan söka skydd inomhus, dels för att möjliggöra snabb indi-
kering av det område som drabbats av radioaktivt nedfall.

7. Insatser från Studsvik

Studsvik Energiteknik AB (tidigare AB Atomenergi) har haft löpande
avtal med kärnkraftbolagen om viss beredskap. Beredskapen innebär
att personal från Studsvik efter larm kan komma till kraftverket
per helikopter och medföra vissa instrument samt skyddsutrustning.
Genom avtalet har kraftverken tillförsäkrats ett tillskott av strål-
skyddskunnig personal som kan användas för mätningar och skydds-
arbete i första hand utanför anläggningen. Vid beredskapsövningar
har gruppen frän Studsvik utfört mätningar i omgivningen och rappor-
terat resultaten till kraftverket, vars personal i sin tur därmed
har haft ett bättre underlag för bedömning av utsläppens storlek
vid svar på frågor från länsstyrelsen.

Strålskyddsinstitutet anser att studsviksgruppens uppgifter inte är
tillräckligt klart definierade inom beredskapsinsatsernas totalram.
Genom den successiva omorganisationen av arbetet inom Studsvik har
man enligt institutets uppfattning heller inga garantier för att
den tidigare hjälpen från Studsvik alltid kan påräknas i framtiden.
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Strålskyddsinstitutet vill därför föreslå att Studsviks resurser
i stället ansluts till länsstyrelsernas beredskapsplanering. En
huvuduppgift för gruppen från Studsvik skulle då bli att snabbt ana-
lysera utsläppets sammansättning så att andra mätresultat blir lät-
tare att tolka. Gruppen skulle således behöva medföra bl a utrustning
för provtagning och gammaspektrometri.

I det fall markkontaminering kan påvisas, skulle helikoptern kunna
bli ett användbart hjälpmedel för indikering av beläggningens ut-
sträckning och intensitet.

Helikoptern från Studsvik skulle även med dessa uppgifter kunna med-
föra stödpersonal för ytterligare mätningar och skyddsarbete, t ex
provtagning och sanering.

Närmare instruktioner för gruppens verksamhet samt en inventering
av erforderliga hjälpmedel måste utarbetas i ett nära samarbete
mellan Studsvik Energiteknik AB, länsstyrelserna, kraftverksbolagen
och strålskyddsinstitutet. Det är enligt strålskyddsinstitutets upp-
fattning inte tillfredsställande om insatserna från Studsvik sker
på kommersiell basis. En basorgansiation för strålskyddsresurser
bör vid Studsvik bekostas av direkta statsmedel. Strålskyddsinsti-
tutets prioriteringar av egna resurser har hittills skett på grund-
val av antagandet att omfattande mätresurser och skyddsutrustning
finns tillgängliga vid Studsvik.

Om syftet med beredskapen vidgas att omfatta även mycket stora olyckor
blir de insatser en expertgrupp från Studsvik kan göra mycket bety-
delsefulla. Ett antal helt nödvändiga uppgifter, såsom analys av det
radioaktiva nedfallets sammansättning, indikering av markbeläggningen,
strålskyddsinsatser vid arbete inom starkt kontaminerade områden inom
kraftverket, etc, kan vara lämpliga att planera på grundval av in
satser från Studsvik.

En alternativ möjlighet är att kraftverksbolagen samarbetar i skapandet
av en insatsgrupp med resurser för motsvarande insatser. En utredning
behövs om storleken av den minimiorganisation som behövs. Även i detta
fall torde det dock vara lämpligt att bygga på en del av de resurser
som finns i Studsvik. Om kraftverksbolagen skapar gemensamma insats-
resurser för agerande vid en reaktorolycka bör ett nära samarbete ske
med länsstyrelserna så att de totala resurserna samt ansvarsfördel-
ningen vid en olycka är helt klarlagda. Enligt strålskyddsinstitutets
uppfattning kan en lämplig lösning vara en inom den statliga total-
beredskapen inlemmad och planerad och av statsmedel direkt bekostad
katastroforganisation vid Studsvik, vilken bygger på nära samarbete
med kärnkraftindustrin under översyn av strålskyddsinstitutet och i
anslutning till verksamheten vid BNA och den föreslagna centrala plane-
ringsorganisationen (se punkt 18).

Strålskyddsinstitutet har begärt en redovisning av de resurser som
för närvarande finns för ändamålet vid Studsvik Energiteknik AB. Denna
redovisning har gett följande information:

Studsviks beredskapsorganisation

Studsvik Energiteknik AB har vid forskningsstationen i Studsvik byggt
upp en beredskapsorganisation för insatser vid olyckor i anläggningar
innehållande klyvbart eller radioaktivt material. Organisationen var
ursprungligen utformad för Studsviks egna behov, men har sedermera an-
passats för att möjliggöra insatser vid olyckor i samband med transport
av radioaktivt material och vid olyckor i kärnkraftverken.
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I beredskapsorganisationen ingår enligt Studsviks uppgifter ca 60 per-
soner enligt följande:

Personalkategori Antal personer

Personal för ledning av insatser, ca 10
utredningar och beräkningar, före-
trädesvis med kompetens som jour-
havande strålskyddsfysiker och
strålskyddsledare.

Personal för dosrekognoscering. " 10

Personal för persondekontaminering. " 5

Personal för dosutvärdering. " 15

Personal för meteorologiska be- " 5
räkningar.

Personal för sanering och omhänder- " 5
tagande av aktivitet.

Övrig radiakpersonal. " 15

Personal för bekämpning av bränder " 20

i aktiv miljö.

Viss personal kan fylla flera funktioner varför sammanlagda antalet i
tabellen överstiger 60.

Vid larm om olycka involverande radioaktiva ämnen kallas hela eller
del av beredskapsorganisationen, enligt speciella telefonlistor, att
inställa sig i Studsvik eller vid Nyköpings brandstation.

Vid Studsvik finns dygnet-runt-jour vid reception/telefonväxel samt
beredskap för jourhavande fysiker att vara insatsberedd inom 10 min.
efter kontakt per telefon eller radio (beroende på anvisningarna i
de anläggningar inom Studsvik beredskapen främst gäller).

Någon övrig beredskap finns ej, utan man litar till att det totala
antalet personer inom organisationen skall vara tillräckligt för
funktionsduglighet. Man uppger från Studsvik att provringningar under
helger och semestrar har visat en anträffbarhet på mer än 50% av de
olika gruppernas personal. Den möjliga inställningstiden under dessa
förhållanden har dock ej angivits.

Resurser för mätning

Luftprovtagning kan ske med 15 portabla luftinsamlingsejektorer, vilka
även kan placeras i helikopter för luftinsamling från en aktiv plym.
Luftfiltren analyseras i portabel mätutrustning. Analysutrustning för
plymdetektering kan också placeras direkt i helikopter varigenom
plymens utbredning direkt kan följas.

En portabel xenon-provtagare kan ställas till beredskapsorganisationens
förfogande med ett par timmars varsel.

Gammaspektrometriska mätningar kan utföras i fält med portabel mät-
utrustning. Speciella mätprover av typ urinprover måste dock sändas
till Studsvik. Vid Studsvik kan även helkroppsmätningar utföras (här
finns dock i regel resurser på närmare håll, vid sjukhus och universi-
tet). Den portabla mätutrustningen består av en mångkanalsanalysator
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ND100 med 1024 kanaler, interface till FACIT-stans och SILENT-terminal.
Till utrustningen hör en horisontellt monterad Ge(Li)-detektor (63 cm ).

Fyra liknande utrustningar används stationärt i Studsvik och kan med
kort varsel ställas till beredskapsorganisationens förfogande. För omedel-
bar användning finns även 3 st enkanalsanalysatorer med Na(I)-kristaller.

Gammamätningar vid dosrater från normal bakgrundsnivå och uppåt kan
utföras med portabla handinstrument.

Studsvik Energiteknik AB uppger sig med hjälp av datorprogrammet UNIDOS
kunna beräkna den sannolika stråldosen till personer som befinner sig
under plymens utbredning. UNIDOS kan nås med en medförd terminal och
väntas kunna ge relevanta data upp till avstånd på 50 km från utsläpps-
platsen sedan utsläppets karaktär och omfattning har analyserats.

Utvärdering av TL-dosimetrar kan ske på haveriplatsen med transportabel
utrustning bestående av en automatisk TLD-läsare 1313 jämte dataterminal.
Kommunikation med Studsviks Dosi-system beräknas ske via telenätet.
Som komplement till TLD-läsaren 1313 finns en direkt tillgänglig por-
tabel utvärderingsapparat för neutrondioder.

Man är med personal från Studsvik beredd att upprätta saneringsstationer
i fält för ytkontaminationsmätningar och dekontaminering av människor
och material om så skulle vara påkallat.

Vid Studsviks analyslaboratorium finns matrum med resurser för radio-
kemiska analyser, gamma- och alfaspektrometri samt tritiumanalyser.

Kommunikation mellan Studsviks opererande grupper och kraftverket är
avsedd att ske med trådlös förbindelse.

Beredskaps förråd

Studsvik Energiteknik AB har beredskapsförråd fördelade på lokaler i
Studsvik och Nyköping. Där finns strålskyddsinstrument, kommunikations-
anordningar, skyddsmateriel, avspärrningsmateriel, provtagningsmateriel,
saneringsmateriel, grovsaneringsmateriel (dammsugare^ pumpar, m m ) ,
materiel för omhändertagande av radioaktiva ämnen, strålskärmar, han-
teringsanordningar och skyddskläder.

De instrument som finns tillgängliga omfattar även instrument som in-
går i Studsviks övriga instrumentpark.

I förråd finns bl a följande instrument:

Filmdosimetrar
Penndosimetrar 20 R
Dosimeterladdare
Wallac RD
AE 2411 G
AE 2414 A
Minimonitor type 5.10
Airmec 1021 B
EMB 3
Intensimeter 21

120 st
94
2
5
2
4
1
2
11
2

Av skyddsutrustning märks bl a 170 skyddsmasker, 106 gasskyddsdräkter,
2 heltäckande skyddsdräkter samt hundratal gummistövlar, gummihandskar
och skyddsoveraller. I lager finns även 10 000 jodtabletter.
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Bland instrument som ingår i Studsviks instrumentpark, men som kan an-
vändas vid en olycka märks:

Intensimeter 0-1 R/h 30 st
" 0-400 R/h 50
11 0-1000 R/h 10
alfa-beta-garamamonitor 50
beta-gammamonitor 30

UtbiIdningsresursev

Studsvik Energiteknik AB har till SSI understrukit sin erfarenhet
och intresse av strålskyddsutbildning. Man är beredd att medverka i
utbildning omfattande haverisituationer, haverikonsekvenser, mätteknik,
dosutvärdering, saneringsteknik samt beträffande kärnkraftverkens all-
männa funktion och egenskaper. Man är också intresserad av medverkan i
planeringen av beredskapsövningar. Man har erbjudit sig att i samråd
med SSI och länsstyrelserna utforma kursprogram och anskaffa kursmaterial.

8. Jodtabletter

En tablett med 0,2 gram kaliumjodid blockerar effektivt sköldkör-
teln mot upptag av radioaktiv jod om tabletten intas innan den
radioaktiva joden tillförs kroppen, eller strax efteråt.

Vissa personer är allergiska mot jod. Strålskyddsinstitutet har
därför länge varit tveksam beträffande en rekommendation att dela
ut inaktiv jod i form av jodtabletter till allmänheten inför hotet
av exponering för radioaktiv jod. Institutet har tagit upp frågan
för diskussion i det internationella strålskyddssamarbetet, men
även där har det rått en viss osäkerhet. Numera synes man dock vara
allmänt övertygad om att risken för allvarlig skada från en jod-
tablett är ytterligt liten. Jod ingår ju också i många hostmedici-
ner.

I mars 1978 vände sig därför strålskyddsinstitutet till social-
styrelsen för att höra om man där hade någon invändning mot att
rekommendera jodtabletter i samband med en reaktorolycka. Efter
hörande av sina sakkunniga förklarade socialstyrelsen sig inte ha
några invändningar mot en sådan jodprofylax. En av de sakkunniga,
professor Lars-Gunnar Larsson, ställde sig dock tvivlande till lämp-
ligheten av förberedande informationspamfletter om jodprofylax till
befolkningen kring kärnkraftverken. Han menade att informationen
borde meddelas först när användningen av jodtabletterna blev aktuell.
I socialstyrelsens svar framhölls också att styrelsen bedömde "att
det möter mycket stora svårigheter att i förhand informera genom
broschyrer om en händelse som är mycket osannolik. Det torde sålunda
vara lämpligast att ha resurser för jodprofylax i god beredskap,
inkluderande en organisation för att informera berörda delar av
allmänheten.

Utdelning av tabletter (dock icke jod) till allmänheten har övats
i samband med en beredskapsövning. Den är tidsödande genom de frågor
och de förklaringar som blir naturliga under omständigheterna. Läns-
styrelserna bedömer därför att en utdelning först när olyckan är
känd endast blir realistisk för det allra närmaste området med ett
fåtal personer. Utdelning av jodtabletter på kort tid inom tätorter
anses ogenomförbar även om planer på sådan utdelning ingår i en
del utländska beredskapsplaner.
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Ca 10 000 jodtabletter lagerhålls f.n. för varje kärnkraftstation.
Statens vattenfallsverk har dessutom inköpt 100 000 jodtabletter som
ligger i förråd vid LahalIs-verket.

Utdelning av jodtabletter vid haverilarm ingår i automatiken i bered-
skapsplanen för Forsmark (till 2 kms avstånd i alla riktningar) och
för Oskarshamn (samma avstånd, men därutöver till 5 km i vindriktningen
efter bedömning av vakthavande brandbefäl). I Hallands län och Malmö-
hus län krävs beslut av länsstyrelsen. Utdelning finns dock förberedd
i Hallands län genom att 600 tabletter finns tillgängliga i förväg, för-
delade på tre skolor.

Strålskyddsinstitutet rekommenderar nu att jodtabletter skall utdelas
i förväg, dvs redan under normala förhållanden, till samtliga hushåll
inom en radie av 10 km från kärnkraftstation«n. Full enighet råder bland
länsstyrelserepresentanterna att detta är en rimlig åtgärd även vid nu-
varande ambitionsnivå. Tabletterna bör i framtiden tillverkas på sådant
sätt att de är förpackade i grupper om 5 eller 10 till varje hushåll.
Råd beträffande användningen av tabletterna kan tryckas på förpackningen.
Tabletterna bör genom myndigheternas försorg bytas vart annat år, sam-
tidigt som ny information om strålriskerna distribueras till hushållen.
Det hålls sannolikt att de, som vid en olycka inte kan finna sina tab-
letter, kan få tabletter från grannar om det finns en god marginal i
antalet tabletter i varje hushållsförpackning.

En svårbedömd åtgärd har varit utdelning av jodtabletter på större
avstånd. Dessa har en god skyddsverkan mot höga stråldoser i sköld-
körteln om de intas föve inandning av radioaktiv jod och en viss
skyddsverkan om de intas inom ett fåtal timmar efteråt.

Att dela ut jodtabletter i förväg, redan under normala förhållanden,
är en förhållandevis enkel åtgärd även om det gäller väsentligt större
avstånd än 10 km. Strålskyddsinstitutet rekommenderar under alla om-
ständigheter att jodtabletter genom länsstyrelsens försorg delas ut
till alla hushåll inom en radie av 10 km från kärnkraftverken. Det
råder delade meningar inom institutet om huruvida en förhandsutdelning
över större avstånd är rimlig, bl a ter den sig i mångas ögon som en
mycket drastisk åtgärd med tanke på att man ändå inte kan räkna med
att alla finner sina tabletter när en olycka inträffar. Cancerrisken
från radioaktiv jod har också ifrågasatts. Det är möjligt att frågan
bör lösas genom fortlöpande information om strålriskerna samt tillgång
till jodtabletter för frivilligt anskaffande.

9. Meteorologisk information

I Bilaga F till rapporten från den särskilda arbetsgruppen om besluts-
problemen vid stora olyckor framfördes ett antal förslag beträffande
beredskapsplanering involverande SMHI. Efter samråd har SMHI i skri-
velse 1979-10-30 lämnat ett antal förslag för förbättring av den mete-
orologiska beredskapen mot reaktorolyckor. Följande är direkt taget
ur SMHIs skrivelse beträffande åtgärder på beredskapens nuvarande am-
bitionsnivå, dvs utan särskild inriktning på mycket stora olyckor:

1. Meteorologiska mätningar i områdena kring kraftstatio-
nerna .
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a) Instrumentering och dataöverföring

Vid varje kraftstation finns en cirka 100 m hög mast
med meteorologiska mätinstrument. Data från masten vid
Ringhals kraftstation kominer från hösten 1979 att över-
föras automatiskt och löpande till SMHI.

Här föreslås att data även från masterna i Simpevarp,
Barsebäck och Forsmark kommer att överföras automatiskt,
se nedan.

I respektive kärnkraftverks omgivning finns eller kommer
att inom SMHI:s eget program att uppföras följande mete-
orologiska stationer med automatisk dataöverföring till
SMHI:

Ringhals

Simpevarp

Barsebäck

Forsmark

Ringhals (kärnkraft-
verkets meteorologi-
mast)

Trubaduren

Fladen

Byxelkrok

Emsfors

Dämman

Bösarp

Maglarp

Flinten SW

Malmö innerstad

Östhammar (Valö)

Västra Banken

Vindmätning
upp till
höjd

100 m

26 m

ca 25 m

100 m

ca 25 m

100 m

120 m

ca 25 m

100 m

27 m

överföring av
data till
SMHI

Startar hösten
1979

Pågår

Start 1980

Start i början
av 1980

Pågår

start 1981

Pågår

Pågår

Start 1981

Start 1981

Pågår

Pågår

Vid autoamtstationerna i Emsfors och Malmö innerstad
planeras ingen vindmätning. För haveriberedskap bedöms
dessa vinduppgifter vara mycket värdefulla. Kostnaderna
för installation av vindmätning och erforderlig mast
vid dessa automatstationer har medtagits nedan.

Automatstationerna Byxelkrok, Bösarp, Maglarp och öst-
hammar (Valö) är inrättade för vindenergiprospektering
och avses för närvarande endast vara i drift till 1984.
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Den meteorologiska utrustningen med avläsningssystem vid
respektive kärnkraftverk bör göras enhetlig vid alla
fyra kraftstationerna. För dessa data bör inrättas auto-
matisk överföring till SMHI i Norrköping. Vidare bör
viss reservutrustning anskaffas.

Under 1980 och 1981 planeras vid SMHI en ny insamlings-
central för data från autoamtiska väderstationer. För
att förbättra beredskapen mot atomolyckor bör man där-
vid se till att aktuella stationers data blir lätt till-
gängliga för vädertjänstens personal.

Därvid föreslås att de ovannämnda automatstationerna
förses med direktkopplade telefonlinjer till SMHI för
att eliminera bortfall av data vid överbelastning av
telefonnätet. Detta medför en viss löpande kostnad, se
nedan.

Vid haveri i Barsebäck kommer SMHI att kontakta väder-
tjänsten i Köpenhamn för utbyte av väderdata.

Automatisk dataöverföring från den meteorologiska masten
i Gladsaxe utanför Köpenhamn med direktlinje till SMHI
föreslås.

b) Kontroll och reparation av utrustningen

SMHI bör få i uppdrag att årligen göra en grundlig över-
syn av meteorologiska givare samt dataöverföringssystem
vid kraftverkens master. Allvarligare fel som upptäcks
därvid eller av personalen vid respektive kraftstation
vid rutinkontroller skall omedelbart repareras av SMHI.
Mindre fel perareras av personal vid respektive kärr-
kraftverk.

I de fall mastdata överförs automatiskt till SMHI, bör
SMHI göra en automatisk kontroll och jämförelse med
övrig aktuell meteorologisk information.

Kostnader för en hel ingenlpörst jänst erfordras. Däri
ingår ansvar vad beträffar haveriberedskap för data
från samtliga ovannämnda meteorologiska stationer. Om
den meteorologiska utrustningen enligt ovan görs enhet-
lig vid alla fyra kraftstationerna kan 1/2 tjänst senare
bli tillräcklig.

Under 1 beräknas krävas

- En engångskostnad för uppbyggnad och material på
cirka 1 miljon kronor.

- Löpande en hel ingenjörstjänst (senare eventuellt
1/2-tjänst) plus en årlig kostnad på cirka 400.000 kr
för hyra av direkttelefonlinjer.
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2. Kartläggning av nederbörd med radar

Möjligheten att direkt kartlägga nederbördens utbredning
och frekvens med hjälp av radar tillämpas idag inom vissa
områden. Ett flertal militära och civila anläggningar
finns. För närvarande överförs data från Visby, Arlanda,
Landvetter och Sundsval'1-Hä^rnösand centralt till Norr-
köping.

SMHI anser att man bör undersöka behovet av att kartlägga
nederbörden med hjälp av radar.

3. Utbildning och övningar

Följande personal bör regelbundet (varje år) informeras
om den meteorologiska haveriberedskapen:

1. Meteorologer på SMHI:s vädertjänst i Norrköping och
flygvädertjänsterna Landvetter, Sturup och Arlanda.

2. Personal på länsstyrelserna i Hallands-, Malmöhus-,
Kalmar- och Uppsala län.

Denna information bör ges av bl a experter på SMHI.

Personal på SMHI och aktuella flygvädertjänster bör ock-
så delta aktivt i de beredskapsövningar som arrangeras av
länsstyrelserna.

För utbildning och övningar beräknas löpande åtgå totalt
1/2 meteorologtjänst (för SMHI plus flygvädertjänsterna).

4. Lämning

SMHI bör ingå bland de myndigheter som larmas primärt.
Vid larm beger sig på egen försorg

A Expert från SMHI i Norrköping till BNA i Stockholm

B Miljövårdsmeteorolog till vädertjänsten på SMHI i
Norrköping

C Vakthavande på respektive flygvädertjänst (vid haveri
i Simpevarp: Meteorolog vid SMHI:s vädertjänst i Norr-
köping) till respektive länsstyrelses ledningscentral.

A och B ingår i nuvarande planering på SMHI.

5. Samband

Lokala meteorologiska data bör enligt 1 ovan överföras
löpande till SMHIrs vädertjänst. Dessa data plus sprid-
ningsuppgifter och prognoser överförs sedan till respek-
tive länsstyrelse via telex och telefax (tele-copier).
Se utredning av Teleplan.

1 I



SMHI har i sin skrivelse till SSI 1979-10-30 vidare för en för-
höjd ambitionsnivå framfört följande:

Meterorologiska data upp till ca 100 m som behandlats ovan är otill-
räckliga för att uppskatta den luftburna spridningen vid svåra reak-
torolyckor med varmt utsläpp. Främst behövs vinduppgifter upp till
ca 500 m och i ett större område (ut till 100 km eller mer). Prak-
tiskt användbara diagram för uppskattning av vind i detta skikt har
utarbetats vid SMHIs vädertjänst.

För att vid ett haveri erhålla snabba och säkra uppskattningar och
prognoser av halt och deposition kan mera avancerade datormodeller
användas. Dessa använder förhandenvarande lokala meterologiska mät-
data samt vädertjänstens information om den aktuella situationen.
Att utveckla ett sådant system för full beredskap beräknas ta 2-3 år.
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10. Information till allmänheten

Allmänhetens informationsbehov gäller dels förhandsinformation om
beredskapsplaner, skyddsåtgärder och strålrisker, dels lägesinforma-
tion om en olycka har inträffat.

På nuvarande ambitionsnivå består förhandsinformationen av upplysningar
som meddelas i särskilda informationsbroschyrer. Dessa har utdelats till
hushållen till 5 kms avstånd från kärnkraftstationen i fallen Ringhals
och Barsebäck samt till 15 kms avstånd i Oskarshamnsfallet. I Forsmark
har utdelning skett till samtliga inom Östhammar kommun. Informationen
har för Kalmar, Malmöhus och Uppsala län kompletterats genom annonsering.
I Kalmar län finns det dessutom fastighetsanslag till ett avstånd på 5 km.
Strålskyddsinstitutet finner det lämpligt att förhandsinformationen del-
ges alla hushåll till ett avstånd på 10 km vid nuvarande ambitionsnivå
på beredskapen. Det är rimligt att samma avstånd gäller för samtliga
beredskapsåtgärder (lämning, förhandsutdelning av jodtabletter, förhands-
information till allmänheten).

De väsentligaste informationspunkterna omfattar för närvarande:

o information om larmsignal och dess
betydelse

• råd att vara inomhus efter larm och
avvakta vidare information per radio
(program 3)

D råd att hålla dörrar och fönster
stängda

D information om jodtabletter och om
hur sådana kan komma att utdelas

•D information om att åtgärder som be-
rör husdjur och livsmedel inte är
brådskande

• vädjan om att inte använda telefon

1
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Strålskyddsinstitutet anser att detta ger den viktigaste förhandsinforma-
tionen. Vad som fattas är bättre kunskap hos allmänheten beträffande strål-
ning, radioaktivitet och strålverkningar. Detta är en allmän utbild-
ningsfråga där massmedia borde vara beredda att medverka på annat
sätt än enbart i samband med nyhetsförmedling.

Strålskyddsinstitutet anser vidare att det är viktigt att samordna
förhandsinformationen med planerna på vidgade larmområden. Alla som
kan beröras av larm eller som på nuvarande ambitionsnivå kan väntas
tilldelas jodtabletter bör ha väl genomtänkt förhandsinsformation.
Allmänna fraser som att "säkerheten är betryggande" och att arbetet
sker under "noggrann kontroll" etc. har tvivelaktigt värde eftersom
de påstår ting som måste anses självklara och därigenom knappast får
väntad effekt.
Även telefonkatalogen rekommenderas som informationskanal

Läaea in formationen delges allmänheten genom larm, radiomeddelanden
samt information via massmedia.

Larm har redan berörts (punkt 2). Länsstyrelsernas beredskaps-
planer inrymmer beredskap för meddelanden till allmänheten via Sveriges
radio (program 3). Dessa meddelanden skall komma från länsstyrelsen.

Utöver detta kan man räkna med att en allvarlig händelse i ett svenskt
kärnkraftverk skulle leda till en snabb och omfattande massmediabevak-
ning. Den informationsmängd som via radio och TV når allmänheten i
nyhetsprogram kan därför komma att dominera informationsflödet. Infor-
mationen till massmedia är därför mycket väsentlig.

Vid beredskap på en höjd ambitionsnivå behövs utdelning av informa-
tionsblad från länsstyrelserna till allmänheten på större avstånd.
Om möjligt bör samma avstånd gälla som för övriga beredskapsåtgärder.

Information om beredskapsplanen och planerade åtgärder i olika situa-
tioner måste spridas till myndigheter, och organisationer (företag)
inom det berörda området. Vissa yrkeskategorier t ex jordbrukare och
fiskare behöver också speciell information. Enbart skriftlig informa-
tion torde ej vara tillfyllest utan denna bör kompletteras med muntlig
orientering där möjlighet ges att besvara frågor m m. Länsstyrelsen
måste ges resurser uppskattningsvis 30 mandagar/år för att åstadkomma
detta vid en utökad ambitionsnivå.

11. Information till massmedia

Strålskyddsinstitutet har under den översyn av beredskapen som nu
skett alltmer insett betydelsen av informationen till massmedia.
Dess vikt har under strukits av de senaste beredskapsövningarna och
kom i strålkastarbelysning genom händelseförloppen efter TMI-olyckan.

Strålskyddsinstitutet har tidigare underskattat massmedias
betydelse. Man har medvetet - i bästa avsikt - starkt prioriterat
räddningsarbetet efter en olycka. Man har också medvetet sökt avlänka
massmedia från sådana kontakter som har kunnat störa v2ddningsarbetet.
Informationer till massmedia har fått gå via särskilda informatörer hos
myndigheter och kraftindustri. Man har ansett det särskilt viktigt att
inte belasta personer med nyckeluppgifter i räddningsarbetet med informa-
tionsuppgifter.

Det torde nu stå klart att detta driver informationssökande massmedia-
representanter till varje annan informationskälla som under sådana för-
hållanden finns tillgänglig. De får därigenom sina uppgif-
ter från personer som själva är dåligt informerade och som kanske
ger sina spekulationer eller egna tolkningar av ofullständiga upp-
gifter i stället för pålitlig information.

1
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Detta leder inte endast till inkorrekta uppgifter i massmedia.
Mycket snart kommer uppgift att stå mot uppgift och om motsvarande
uppgiftslämnare råkar finnas i olika läger, t.ex. industri eller
myndighet, eller i två olika myndigheter, är det naturligt att o-
likheterna i åsikter ges ett särskilt nyhetsvärde. Detta ökar givet-
vis varken massmedias eller allmänhetens förtroende för dem som är
ansvariga för räddningsarbetet. Ändå kan det mycket väl vara så att
det inte finns några verkliga meningsskiljaktligheter mellan de
direkt inblandade, som aldrig haft tid att tala med massmedia.

Av dessa skäl, illustrerade av händelseförloppet, har de amerikanska
myndigheterna i Pennsylvania dragit slutsatsen att det är viktigt
att koncentrera informationsflödet genom att de inblandade myndig-
heterna i görligaste mån agerar samlat och uppträder genom en tales-
man, som bör finnas i kretsen av dem som verkligen har överblick
och kunskap om situationen.På något ställe måste också all information
finnas. Man bör således skapa kanaler som släpper fram massmedia förbi
mindre välinformerade, perifera personer, fram till händelsernas centrum.
Samtidigt måste detta ske på ett sådant sätt att inte räddningsledningen
hindras i sitt arbete. En lösning är t ex att hålla ett fast tidsschema
där räddningsledningen med jämna mellanrum för en kort tid står till
massmedias förfogande för information om de viktigaste huvudfrågorna.

Enskilda organ såsom SKI, SSI etc måste därutöver vara beredda att ge
specialinformation. Det måste dock finnas ett centralt ställe där den
övergripande informationen finns.

Vid den senaste övningen av beredskapsorganisationen i Hallands lan,
uppdrog Statens vattenfallsverk åt en journalist, Sten Nordin, att
försöka utvärdera övningen ur informationssynpunkt. Nordins rapport,
som verket ställt till strålskyddsinstitutets förfogande är exempel
på en givande, konstruktiv kritik. Strålskyddsinstitutet har därför
med uppdragsgivarens medgivande låtit reproducera rapporten som
appendix I till denna bilaga. Institutet anser att Nordin på många av
de mest väsentliga punkterna har rätt.

12» Informationspaket

I Appendix 1 påpekar Ster Nordin att "bristen på kunskaper inom jour-
nalistkåren /är/ ett problem som måste ingå i planeringen för hur in-
formationen ska bli riktig om något händer." Nordin säger vidare:

"Den första åtgärden borde bli att ställa i ordning ett informations-
paket vid varje kraftverk som kan delas ut till de journalister som ska
rapportera vid olyckan. Detta informationspaket bör vara ganska omfattan-
de. Det ska ge en kortfattad och enkel beskrivning av kraftverket, redo-
visning av hur kraftverket fungerar, haveriorganisationen samt förkla-
ring av begrepp som blir vanligt förekommande vid olycksrapporteringen.
Det gäller att enkelt förklara vilka omständigheter som är av betydelse
för utvecklingen av en olycka, exempelvis olyckans art (en snabblektion
av DBA-olyckorna), hur utsläppet sker, vädrets betydelse, biologiska
risker, jodtabletternas betydelse, haveriorganisationens uppgift, osv.

"Informationspaketet kan också med fördel innehålla de kartor och
rapportblanketter som används inom haveriorganisationen. Det bör också
innehålla en ordentlig packe bilder av kraftverket, speciellt av ut-
rymmen, händelseförlopp och ageranden som blir oåtkomliga för fotogra-
fering vid en verklig olycka.
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"Sådana åtgärder kommer att avsevärt minska trycket på organisationen
och underlätta ansträngningarna att förklara för journalisterna vad som
händer var och varför. Exakt vad informationspaketet ska innehålla måste
bli föremål för närmare överväganden och jag vill här bara understryka
betydelsen av att ett sådant material tas fram. Allra bäst skulle det
vara om länsstyrelsen eller kanske BNA skulle ta kontakt med varje större
dagstidning samt redaktionerna på betydelsefulla tidsskrifter och eter-
media och begära att man utsåg åtminstone en reporter som skulle bära
huvudansvaret vid rapporteringen från eventuella kärnkraftolyckor. Då
skulle det också vara möjligt att genomföra en utbildning av massmedierna.
Det är mycket möjligt att en gemensam utbildning av journalister och del-
tagarna i haveriorganisationen skulle kunna bli ett betydelsefullt instru-
ment för att minska det misstroende som nu råder mellan industri, myn-
digheter, journalister och allmänhet."

Strålskyddsinstitutet finner dessa förslag konstruktiva och värda att
arbeta vidare på. Uppslaget om informationspaket är värdefullt och bör
tas upp i den fortsatta planeringen. Resursbristen är f.n. ett hinder.

13. Beredskapen vid SSI (BNA) och SKI. SSIs resurser

SSI med BNA har för närvarande inte högre personalberedskap än
länsstyrelserna. Sannolikheten att inom kort tid sammankalla en
tillräcklig kärna personal och expertis till BNAs kontaktcentral
motsvarar den ambitionsnivå som angavs i 1960 års proposition
(jmfr punkt 5). Om länsstyrelserna ökar sin personalberedskap
är dock svaret från BNA/SSI inte helt tillfredsställande.

För närvarande kan SSI ta emot larmmedelanden till myndigheten endast
under ordinarie kontorstid (08.00 - 16.00 eller 16.40 beroende av årstid).
Ett formellt beredskaps- eller joursystem saknas.

Även under icke-kontorstid är det dock möjligt att kontakta itidivider
ingående i beredskapsorganisationen. Den som ringer SSIs växel vid annan
tid än kontorstid blir av en automatisk telefonsvarare hänvisad till
Studsviks växel. Vakten där har en larmlista som han kan använda för
att avgöra vad slags ärende samtalet gäller. Om det är fråga om larm
enligt beredskapsplanerna för kärnkraftverken ringer vakten upp samtliga
individer som finns på en förteckning över dem som, ingår i BNAs "akut-
grupp". Deras teieronnummer hem såväl som till tjänsteställe finns på
vaktens lista. Antalet personer är så stort (f.n. 26) att det anses tro-
ligt att kontaktcentralen kan bemannas kommunikationstekniskt inom 60 min
och med strålskyddsexpertis inom 90 min.
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INSTRUKTION FÖR STUDSVIKS TELEFONVÄXEL

Instruktion vid "strålningsolyckor" mm

t. Följ schemats .ledningsfrågor och vidare-
befordra samtalet till först påträffad
person enligt tillämplig telefonlista
(B, C eller 0 ) .

2. Informera därefter Studsviks jourhavande
strålskyddsfysiker (JSF).

Instruktion vid "larm vid atomolycka"

1. Anteckna larmmeddelandet och gör mot-
ringning till det nummer som uppges av
den som ringer och larmar.

2. Kontrollera om uppgivet nummer finns
på telefonlistan nedan. Om numret inte
finns där, ring vaktföreståndaren på
nummerbyrån 08 - 901 00 för upplysning
om vem som är abbonent på uppgivet
nummer.

3. Larma därefter samtliga enligt lista A
och uppge vad som framkommit. Vid miss-
tänkt falsklarm räcker det att en per-
son på lista A kontaktas om inte denne
beslutar annorlunda.

*». Informera Studsviks jourhavande strål-
skyddsfysiker (JSF) så snart det kan
göras utan att larmningen enligt punkt 3
fördröjs.
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I EN KÄRNKRAFT-
ANLÄGGNING ?

I GÄLLER DET EN OLYCKA? j
ÄR DET FRÅN PRESS/
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Ring t i l l n|gon

NAMN OCH TELEFONNUMMER

Information
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Svagheten i systemet är att det är helt informellt. Listan på personer
är enbart en lista på individer som i tjänst brukar delta i beredskaps-
övningar och vilkas telefonnummer är allmänt kända. Det finns inien^ins
tionsmässig skyldighet eller frivillig överenskommelse om att stå på listan.
Det finns heller ingen skyldighet att vara tillgänglig. Den formella inne-
börden är oklar: den uppringde har ingen skyldighet att inställa sig,
larmet kan komma på en tidpunkt när vederbörande visserligen kan ta emot
telefonsamtal, men av olika skäl kan anse sig förhindrad att ställa upp.

Ansvarssituationen för dem som först bemannar kontaktcentralen är också
oklar eftersom ingen beslutsdelegering med säkerhet täcker den situation
som uppstår. De råd som snabbt kan ges blir råd från individer och inte
från myndigheten. Denna osäkerhet har varit priset för ett enkelt, billigt
och i stort sett effektivt system.

Kärnkraftinspektionen, SKI, kan larmas under icke kontorstid ned hjälp av
de larmlistor som finns hos anläggningarna samt genom hänvisning till några
chefstjänstemäns telefonnummer på den automatiska telefonsvararen. Inspek-
tionens gällande - och preliminära - beredskapsplanering reglerar hur en
projektgrupp (projektgrupp I) skall upprättas och vilka dess arbetsuppgifter
skall vara i händelse av en krissituation. I det arbete som pågår för ökande
av inspektionens beredskap förutses planering för inkallande av en större
grupp (kallad projektgrupp II) ur vilken den personal som skall delta i
exempelvis BNA- och länsstyrelsearbetet skall tas ut. Ingen jour eller
beredskap förutses för inspektionens personal, annat än efter höjning av
beredskap, för vilket planering skall finnas, men SKI diskuterar om ett
antal ansvariga tjänstemän skall förses med personsökare.

Strålskyddsinstitutet finner efter beredskapsöversynen att det finns skäl
att formalisera organisationen av BNAs akutgrupp åtminstone beträffande
beslutsansvaret vid rådgivning. Det är också rimligt att formalisera det
ansvar som åvilar den som blivit larmad. Denna formalisering innebär att
ett antal avtalsfrågor måste lösas.

Strålskyddsinstitutet anser att nuvarande personberedskap, bortsett
från de formella ansvarsfrågorna, i realiteten ger en tillgänglighet
av BNAs akutgrupp som motsvarar 1960 års ambitionsnivå. Institutet
finner dock att det borde vara möjligt att genom bättre planering något
förbättra tillgängligheten ytterligare. Osäkerheten i personsökningen
per telefon skulle kunna minskas genom användning av individuella elek-
troniska personsökare, fortfarande på frivillig basis.

Ett ytterligare steg mot en avtalad skyldighet att vara tillgänglig
under vissa tider och med viss inställelsetid, anser institutet ligga
utöver nuvarande ambitionsnivå och kräva mer personal än vad som f.n.
finns tillgänglig. Detta gäller även dygnetrunt jour för institutets
telefonväxel.

För att hålla en beredskap mot större olyckor vid höjd ambitionsnivå för
beredskapen, där snabba råd från BNA-SSI blir viktigare, bör SSIs personal
hålla en personalberedskap motsvarande den som länsstyrelserna kommer att få.
Frågan om jour vid SSIs telefonväxel (med samtidig telexövervakning) bör
allvarligt övervägas. Här finns möjligheten att anlita larmcentralen för
Stockholms län (SOSAB) eftersom nattjour för institutets egen personal sanno-
likt blir svår att organisera. Dygnet-runt-bevakning av SSIs telefonväxel
bör emellertid kompletteras med en högre grad av beredskap i hemmet för
kunnig personal.

~V
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Frågan om höjning av BNAs personella beredskap kan inte lösas genom jour
och knappast heller genom formell beredskap eftersom BNAs akutgrupp om-
fattar ett antal experter med helt olika arbetsgivare och med arbets-
uppgifter som ställer konkurrerande krav. BNAs expertberedskap måste även
i fortsättningen lösas på frivillig väg, vilket innebär att den aldrig
kan bli hundraprocentigt effektiv.

De experter från SKI som ingår i BNAs akutgrupp, bör emellertid kunna
förses med ersättare på ett sådant sätt att representation från SKI är
säkerställd. SKI arbetar f n med en översyn över sin personalberedskap.
Strålskyddsinstitutet föreslår att SSI och SKI gemensamt söker finna en
lösning på personalberedskapen så att de totalt tillgängliga personal-
resurserna nyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunikationsutrustningen för SSIs (BNA) rådgivningscentral diskuteras
under punkt 15.

SSIs personella resurser för beredskapen är för närvarande helt otill-
räckliga och kan inte lösas genom omprioriteringår eller ändringar i
den interna organisationen. Endast en handläggare sysslar med bered-
skapsfrågorna och kan inte påräkna stor hjälp från övriga handläggare
med kunskaper inom problemområdet, dessa är nämligen hårt belastade av
kärnkraftens andra strålskyddsproblem. Samhällets markerade intresse för
kärnkraftens strålskydds- och säkerhetsproblem har medfört att SSIs per-
sonalförstärkningar under senare år främst kommit kärnkraftproblemen till
del, vilket har medfört, relativt mindre strålskyddsinsatser på andra om-
råden. Detta har gjort att institutet fått svårigheter att göra till-
fredsställande insatser inom andra områden där strålskyddsfrågor har
varit aktuella, exempelvis inom sjukvården och beträffande radon i bo-
städer.

Med den utökning av beredskapen som nu föreslås blir kravet på SSI be-
träffande rådgivning, utbildning och information allt större. Här är en
kraftig resursförstärkning nödvändig. En hjälp att komma till rätta med
problemen vore inrättandet av den centrala planerings-och övningsorgani-
sation som föreslås under punkt 18. Även i detta fall måste emellertid
SSIs personella resurser för hantering av beredskapsfrågorna förstärkas.

Det bedöms nödvändigt att institutet, vid en oförändrad ambitionsivå,
dels tillförs två nya tjänster, en handläggare och en kvalificerad tek-
niker, dels får resurser för en allmän teknisk upprustning, inkluderande
bl a kommunikationsutrustning i enlighet med vad som sägs under punkt 15
och ett antal personsökare. Skulle beredskapen utökas till att ta hänsyn
även till möjligheterna av en mycket stor olycka krävs dessutom viss da-
torutrustning samt resurser för att kontinuerligt hålla två personer för-
lagda i beredskap.

Frågan om SSIs resurser berörs även delvis under följande punkt. En kost-
nadssammanställning återfinns under punkt 30.
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14. Sambanden mellan berörda organisationer

Sambandsfrågorna erbjuder en del svårlösta problem som blir särskilt
stora i en hotsituation där en härdsmälta inte kan uteslutas.

I en sådan situation har SKI det omedelbara myndighetsansvaret att
övervaka kraftverkets försök att avställa reaktorn med garanterad härd-
kylning. Detta innebär en onormal driftsituation, som kan kräva extra-
ordinära åtgärder och motsvarande medgivanden från SKI att bryta mot
normala bestämmelser.

I ett sådant läge har SKI också intresse av att hålla kontakt med öv-
riga kärnkraftstationer, med kraftverksbolagets centralorganisation,
med reaktortillverkare samt med andra myndigheter och experter inom och
utom landet. Det är naturligt att SKI för dessa uppgifter behöver per-
sonal som arbetar inom SKIs lokaler. En nära kontakt mellan SKI och
det drabbade kraftverket är oundgänglig.

Samtidigt ställs länsstyrelsen inför en hotsituation och måste överväga
om evakueringsförberedelser är påkallade. Länsstyrelsen behöver därför
råd från SSI med utnyttjande av BNAs expertis och det kommunikations-
system som står till förfogande i BNAs kontaktcentral vid SSI. Råden
från BNA blir avhängiga av den kunskap som finns hos SKI.

Det finns vidare ett starkt behov att så snabbt som möjligt flytta den
väsentligaste delen av BNAs akutgrupp, med representation av såväl SSI
som SKI till den berörda länsstyrelsen. Som "tolkar" och kontaktpersoner
för myndigheterna behöver också personal från såväl SKI som SSI bege
sig till kraftverket, som i sin tur bör sända en "tolk" till länssty-
relsen.

SKI har i samråd med strålskyddsinstitutet funnit det rimligt med denna
utlokalisering av personal från SKI till såväl BNA som länsstyrelse och
kraftverk. SKI måste dessutom fortsätta stora delar av sin myndighets-
verksamhet inom de egna lokalerna.

En fördel med utlokaliseringen är att BNAs akutgrupp därmed efter ett
antal timmar i huvudsak är överförd till den aktuella länsstyrelsen.
Kvar vid BNAs kontaktcentral i Stockholm bör ändå finnas ytterligare
expertis och stödpersonal från SSI och SKI, dels som redundans innan BNA
är etablerad på platsen, dels som stöd till de experter som har begett
sig till länsstyrelsen. Organisationen måste vara sådan att den inte
skapar konfliktsituationer mellan gruppen vid länsstyrelsen och grupper
i Stockholm, vilka kan tänkas sitta i olika informationslägen.

Två frågor är emellertid svårlösta. Enligt strålskyddsinstitutets åsikt
bör myndigheterna i största möjliga utsträckning samordna sin rådgivning
till länsstyrelsen och sin information till massmedia. Det är institutets
uppfattning att det vore bäst om myndigheternas lednings- och beslutsfunktion
under det första skedet kunde placeras i BNAs akutgrupp och därefter, så
snart det är möjligt, överföras till länsstyrelsen. Detta förutsätter
goda kommunikationer till kvarvarande expertis i BNAs kontaktcentral,
till SSIs personal samt till SKIs verksamhet i SKIs lokaler. Det är
institutets åsikt att denna organisationsfråga snabbt måste lösas.



56

Den andra frågan gäller telekommunikationerna. För varje ny kommunikations-
pol ökar snabbt antalet erforderliga kombinationer av kontaktvägar. Det
vore därför enligt strålskyddsinstitutets, kärnkraftinspektionens och läns-
styrelsernas uppfattning olämpligt om såväl BNÄs kontaktcentral som SKIs
arbetslokaler skulle stå i parallella kontakter med kraftverk, länsstyrelse
och övriga inblandade. Institutet vill föreslå att såväl SKIs som SSIs
kontakter med verk och länsstyrelse kanaliseras via BNAs kontaktcentral och
att SKI är tillräckligt väl representerad i BNA för att kunna upprätthålla
de nödvändiga kontakterna. Detta kräver en avsevärd förstärkning av för-
bindelselinjer från BNA, men detta täcks av det förslag strålskyddsinstitutet
har erhållit från Teleplan AB.

Den föreslagna lösningen kräver en my oket god koiranunikation mellan SKIs
och SSIs lokaler, vilket emellertid är tekniskt väl möjligt. Ett praktiskt
problem är att finna kompetent personal för alla de uppgifter som kan bli
nödvändiga, samt avlösning för denna personal under en utdragen hotsituation.
Eftersom SKI och SSI täcker så olika kunskapsområden kan heller inte de två
myndigheterna annat än i undantagsfall ersätta varandra.

Frågan om snabb transport av personal från SKI och SSI till länsstyrelse
och kraftverk måste lösas, förslagsvis genom militärt bistånd.

15. Telekommunikationer

AB Teleplan har anlitats som konsult. Deras rapport ingår som volym 6 av
utredningen. Institutet har inte hunnit ta ställning till rapporten. Bland
hittillsvarande kommentarer kan nämnas att det bör bevakas att möjligheter-
na utretts att kärnkraftinspektionen får ständig medlyssning av telefontra-
fiken till BNA och direktsamband med en exklusiv telefonledning mellan SSI
och SKI. Några kommentarer ges också i slutet av avsnitt 14.

16. Åtgärdspolicy för evakuering

På nuvarande ambitionsnivå vidtas ett antal åtgärder, dels i förväg (för-
handsinformation till allmänheten, bebyggelserestriktioner kring kärnkraft-
verken, förhandsutdelning av jodtabletter), dels automatiskt, dvs utan
särskilt beslut vid haverilarm. De automatiska åtgärderna följer särskilda
checklistor. De omfattar bl a avspärrning av närområdet samt mätningar av
strålnivåer. Allmänheten uppmanas att söka skydd inomhus samt avvakta vida-
re anvisningar via Sveriges radio program 3.

Den enda väsentliga åtgärd på kort sikt som därmed återstår är evakuering
av områden med höga strålrisker. På längre sikt kan åtgärder för att skydda
husdjur eller förhindra spridning av radioaktiva ämnen via livsmedel
bli nödvändiga.

Strålskyddsinstitutet har ingående diskuterat frågan om evakuering med
representanter för länsstyrelserna. Frågan om evakuering kan komma upp
i tre olika sammanhang: vid en hotsituation (såsom vid Three Mile Island)
där ännu inget allvarligt utsLäpp av radioaktiva ämnen förekommit, vid
pågående utsläpp av radioaktiva ämnen, varvid risken består av bestrål-
ning från det radioaktiva molnet och inandning av radioaktiva ämnen,
samt vid beläggning av markytan med intensivt strålande radioaktiva äm-
nen.



57

Institutet förordar med stöd av länsstyrelserna följande policy: Evaku-
ering bör övervägas och beroende på omständigheterna vidtas vid en hot-
situation eller när man har påvisat en intensiv markbeläggning. Evaku-
ering är däremot icke lämplig vid pågående utsläpp om syftet är art und-
vika bestrålning från det radioaktiva molnet eller inandning av radio-
aktiva ämnen.

Såväl vid en hotsituation som vid påvisad markbeläggning kan man ha
tillräcklig tid till förfogande för att genomföra en evakuering. Om
syftet är att få skydd mot det radioaktiva molnet utan den förvarning
som en hotsituation innebär, är en evakuering inte att rekommendera.
Den tid som står till förfogande är alltför kort och informationen om
exakt var strålrisken föreligger är alltför otillförlitlig. Man riskerar
att flytta sig ur säkerhet till en osäkrare situation om man beger sig
utomhus när molnet passerar.

Stråldoserna från det radioaktiva molnet eller från irandade radioaktiva
ämnen är vid de flesta tänkbara olyckor heller inte tillräckligt stora för
att åstadkomma akuta strålskador. Endast under de mest ogynnsamma väder-
förhållanden vid de största reaktorkatastroferna (av Rasmussens kategori 1)
kan det radioaktiva molnet såsom sådant förorsaka akuta strålskador på
större avstånd än 10 km. Hur låg sannolikheten för sådant väder är disku-
teras i volym 5. På kortare avstånd och utan förvarning, dvs utan en hot-
situation som ger tid för evakuering, ger detta inte realistiska möjligheter
till evakuering inom kortare avstånd. Det är dessutom med all säkerhet
mindre riskabelt att stanna inomhus, eller att snabbt bege sig inomhus.

Eftersom olyckor av den typ (a) som förutses på beredskapens nuva-
rande ambitionsnivå inte räknas kunna ge en tillräckligt intensiv
markbeläggning för att motivera evakuering, följer därmed att evaku-
ering är en åtgärd som endast behöver övervägas i en hotsituation. I
en hotsituation kan det vara befogat att evakuera även med tanke på
att undvika bestrålning från ett befarat kommande radioaktivt moln,
trots att man inte väntar sig tillräckligt höga stråldoser för att be-
fara akuta strålskador.

I en hotsituation rekommenderas länsstyrelserna att evakuera upp till
10 kms avstånd. Evakuering över större avstånd kan bli tidsmässigt svår
beroende av den tid man räknar vara tillgänglig, särskilt om det berör
stora befolkningar och om inte beredskapsåtgärder har vidtagits i förväg
(den vidgade ambitionsnivån för beredskapen).

Vid radioaktiv beläggning, som således inte väntas vid oförändrad ambi-
tionsnivå, bestäms utsträckningen av det område som bör evakueras av
omfattningen av den radioaktiva beläggningen. Beläggningsindikeringen
är alltså en viktig del av en förhöjd beredskap.

Grundregeln blir således:

D Hotsituation: Överväg evakuering om tiden tillåter

• Radioaktivt moln: Evakuering sannolikt olämplig

a Markbeläggning: överväg evakuering efter indikering
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Val av dosgväns för evakueringsbeslut

I volym 3 anger expertgruppen tre olika nivåer av stråldos vid
vilka man kan vänta sig olika omfattning av skyddsåtgärder. Nivå L
avsåg så höga stråldoser att man kan befara akuta strålskador, dvs
stråldoser överstigande 1 gray (1 Gy = 100 rad) i helkroppsdos och
högre doser till enstaka organ. Nivå 2 avsåg stråldoser mellan 0,1
och 1 Gy i helkroppsdos. Vid denna nivå förekommer inga akuta strål-
skador, däremot utgör så höga stråldoser en abortindikation om de
drabbat havande kvinnor. Nivå 3 avsåg stråldoser mellan 0,01 och
0,1 Gy. Vid dessa doser förekommer enligt svensk medicinsk praxis
ingen bestämd abortindikation, men man kan inte utesluta påtagligt
förhöjda risker för fosterskador. Vid samtliga nivåer föreligger
en ökad risk för cancer och ärftliga skador, i direkt proportion
till stråldosen. Vid stråldoser understigande 0,01 Gy är man nere
i sådana dosnivåer som i vissa fall kan nås under ett år enbart till
följd av naturlig strålning. Den internationella strålskyddskommis-
sionen rekommenderar en dosgräns på 0,005 Gy under ett år för dos-
tillskott från artificiella strålkällor (med undantag för bestrål-
ning som sker vid medicinsk undersökning eller behandling).

Fig. 3 visar dessa dosnivåer i relation till exempel på förekommande
stråldoser och dosgränser. Det är av intresse att notera att högsta p;1-
visade radonkoncentration i svenska bostäder motsvarar en effektiv hel-
kroppsdos som närmast faller inom nivå 2, dock utan den risk för foster-
skada som en verklig helkroppsdos medför.

När ett enstaka organ, t.ex. lunga eller sköldkörtel, får en hög strål-
dos motsvaras fortfarande gränsen mellan nivå 1 och nivå 2 av den strål-
dos som är tröskelvärdet för akut skada. Gränsen ligger vid ca 10 Gy
(1000 rad) för sköldkörteln och 5 Gy (500 rad) för lungan.
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Figur 3: Illustration av strålnivåer 59
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Följande är några exempel på åtgärdsnivåer som nämnts i andra länder.
De stråldoser som nämns är de doser som undviks genom åtgärden. Om man
utan åtgärd hade fått en stråldos på 15 rad och med åtgärden endast får
10 rad har man undvikt 5 rad.

Råd att stanna inomhus:

Intagande av jodtablett:

Evakuering:

Canada
V-Tyskland

Finland
Canada
V-Tyskland
•i

USA(EPA)
Holland
II

Canada
Finland
V-Tyskland
ti

10
25

5
30
25
100

1-5
5
15
10
10
25

100

rad
rad

rad
rad
rad
rad

rad
rad
rad
rad
rad
rad
rad

helkroppsdos
n

sköldkörteldos
•i

11 (rekommendation)
" (obligatoriskt)

helkroppsdos
11 (barn)
" (vuxna)
II

II

" (rekommendation)
" (obligatoriskt)

(de tyska värdena gäller dosen utomhus och
tar inte hänsyn till skärmning från byggnader)

I många internationella diskussioner har 0,1 Gy (10 rad) som helkropps-
dos under kort tid nämnts som referensvärde för beslut om skyddsåtgärder
och då framför allt evakuering. En sådan referensnivå brukar kallas
"emergency reference level".

I diskussionerna mellan ansvariga myndigheter i olika länder har man
varit överens om att ett enstaka riktvärde för stråldosen i sådana sam-
manhang har en överdriven exakthet. Man har med rätta påpekat att man
rimligen bör ha olika synpunkter på evakuering om det gäller ett gles-
bebyggt område mitt på dager, en varm sommardag, eller ett tätbebyggt om-
råde mitt i natten en kall vinternatt. Det är därför önskvärt att inte
låta enbart ett dosvärde ligga till grund för ett evakueringsbeslut.
Detta återspeglas också i de dosintervall som anges för några länder.

Med tanke på risken för fosterskador kan det vara rimligt att råda
kvinnor som kan vara havande att ge sig av från ett radioaktivt föro-
renat område redan vid en dosbesparing på 1 rad och med än större fog
om man räknar med att annars få stråldoser på 10 rad eller mer. Eftersom
evakuering^gärna sker familjevis blir konsekvensen av ett sådant råd
att rätt många människor ger sig av, vilket erfarenheten från Harrisburg
visar. Myndigheterna måste då vara beredda att underlätta förflyttningen
samtidigt som man vid så låga strålnivåer måste understryka att den är
frivillig.

Rekommendation eller tvingande evakuering?

Om det går att undvika en stråldos på 10 rad genom evakuering, jämfört med
att stanna inomhus, kan det finnas skäl för länsstyrelsen att beordra
obligatorisk evakuering av glesbebyggda områden i närområdet.

Ju mer tätbebyggt ett område är, desto större blir emellertid proble-
men. I varje befolkningsgrupp på 20 000 personer med normal åldersför-
delning dör det i genomsnitt en person varje dag. I varje 20 000-personers
befolkning som skall evakueras måste man därför räkna med någon eller någ-
ra döende, samt därutöver ett antal mycket svårt sjuka personer. Dessa
är inte jämnt fördelade i samhällena utan finns i första hand på sjuk-
hus och i vårdhem, även om några kan väntas vårdas i hemmen.

T 1 T
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Att evakuera svårt sjuka eller döende människor innebär, bortsett från
riskerna, också en stor psykisk belastning för både den sjuka och de
anhöriga. Även dödsfall som hade varit oundvikliga kommer troligen att
föras på evakueringsbeslutets konto. En evakuering av exempelvis 100 000
personer omfattar således kanske ett tiotal dödsfall, av vilka några
ändå hade varit oundvikliga inom kort tid. Dessa faktorer måste vägas
in när länsstyrelserna överväger beslut om obligatorisk evakuering.

För friska människor kan det vara lätt att lämna ett radioaktivt om-
råde under en begränsad tids t ex några veckor. Med tanke på foster-
risken och risken för sena skador skulle det i och för sig vara rim-
ligt att råda människor att lämna ett radioaktivt förorenat gles-
bebyggt område om korttidsdoser på minst 1-10 rad kan undvikas.
Detta råd är svårare att ge när det gäller ett tätbebyggt samhälle,
eftersom det skulle leda till att så många människor lämnade samhället
att det inte blev funktionsdugligt. Detta skulle medföra betydande o-
lägenheter och risker för dem som inte kan bege sig av.

Frågan är därför om myndigheterna någonsin kan rekommendera evakuering
annat än för särskilt känsliga persongrupper såsom havande kvinnor.
Även om det för många vore rimligt att lämna en ort vid stråldoser på
några rad, skulle en rekommendation om evakuering nära nog vara lik-
tydig med en obligatorisk evakuering eftersom den kan komma att skada
samhället så hårt att den kanske måste följas av en obligatorisk eva-
kuering eftersom det annars kan bli omöjligt att skydda vad som läm-
nats kvar.

Det är under dessa omständigheter viktigt att poängtera att sannolik-
heten för skada (sena skadeverkningar) vid stråldoser mindre än 0,01 Gy
(1 rad) är så liten att den inte berättigar någon rekommendation om
evakuering. Beträffande obligatorisk evakuering måste myndigheterna ha
klart för sig att den kan få helt olika konsekvenser i ett tätbebyggt
samhälle än i ett glesbebyggt samhälle.

Med den principiella inställning till evakuering som redovisades inlednings-
vis i detta avsnitt är planering för evakuering endast nödvändig för området
upp till 10 kms avstånd från kärnkraftstationen och är kopplad till en
hotsituation, så länge ambitionsnivån för beredskapen är oförändrad.
På den oförändrade ambitionsnivån krävs ingen planering för evakue-
ring för att undvika en radioaktiv markbeläggning, eftersom en all-
varlig markbeläggning bara kan förorsakas av mycket stora olyckor.
Även vid oförändrad ambitionsnivå måste man emellertid ha den grund-
läggande policyn klar om en stor olycka trots allt skulle inträffa.

Riktlinjerna kan då sammanfattas enligt följanda:

Vid Vid en hotsituation kan man inte
räkna med att ett dosvärde är en
användbar riktlinje för beslut om
evakuering. Hotsituationen inne-
bär ofta en ovisshet om vilken
olycka som kan utvecklas. Om det
anses finnas tillräcklig förvar-
ningstid bör närområdet upp till
10 kms radie evakueras om väsentliga
stråldoser (dvs mer än 1 rad) kan
befaras, men beslutet kan inte en-
bart byggas på en beräknad strål-
dos.
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o Vid rjdioakdvt moln: Ett radioaktivt moln med kort pas-
sagetid berättigar enligt vad som
tidigare sagts inte råd om evakue-
ring, däremot råd om att vara inom-
hus. Att stanna inomhus är en enkel
åtgärd, rådet kan därför ges redan
inför hot om mycket små stråldoser,
av storleksordningen 0,1 rad hel-
kroppsdos eller 1 rad sköldkörtel-
dos under molnpassagen.

o Vid radioaktiv belSijKir.i: Här måste den nyanserade syn som
ovan redovisats gälla, vilket
innebär rekommendation till havande
kvinnor att lämna området om de annars
skulle få stråldoser överstigande 1
rad, ingen rekommendation till
någon att lämna området om den
omedelbara dosvinsten inte väntas
överstiga 1 rad, en obligatorisk
evakuering av näromräden vid för-
väntan om mer än 10 rad. De problem
en evakuering medför ökar med samhäl-
lets storlek och graden av tätbebyg-
gelse. Det är därför svårt att i för-
väg ge fasta riktvärden för stråldos
på större avstånd, men 10 rad torde
vara en undre gräns. Vid en helkropps-
dos på 10 rad kan man vänta sig 200
dödsfall i cancer, fördelade över
några tiotal år, i en befolkning på
100 000 personer.

De stråldoser som har nämnts gäller den dojcecparin.j man räknar med
att åstadkomma genom skyddsåtgärden. Det är uppenbart att en åtgärds-
nivå på 10 rad inte innebär att man låter människor få 10 rad innan åt-
gärden vidtas, utan att man vidtar åtgärden om man därigenom kan undvika
att någon får 10 rad. Betydelsen av att undvika ett visst dostillskott,
såsom 10 rad, är beroende av vilken stråldos man redan har hunnit få.
Skillnaden mellan 0 rad och 10 rad är sannolikt av större betydelse för
risken för fosterskador än skillnaden mellan 100 rad och 110 rad, men
i båda fallen är den undvikta dosen 10 rad. För akuta strålskador, där
man räknar med tröskelvärden för stråldosen, är det väsentligt att ligga
under tröskelvärdet. Dostillskott alldeles över tröskelvärdet kan emeller-
tid innebära stora risktillskott. En stråldos på 50 rad är betydelselös
för akut strålsjuka om man iute tidigare nyligen fått någon hög strål-
dos. 50 rad i tillskottsdos till någon som redan fått 200 rad kan däre-
mot innebära en inte försumbar dödsrisk, om det gäller en helkroppsdos.

En annan väsentlig faktor är dosens utsträckning i tiden. Hotet om 10
rad över några dygn kan vara ett motiv för evakuering, under det att 10
rad över en tidrymd av ett 10-tal år har mindre betydelse.

I volym 5 anges hur stråldoser som är utsträckta i tiden kan räknas om
till en biologiskt likvärdig engångsdos. Sådana omräknade doser är direkt
jämförbara ur risksynpunkt när det gäller akut strålsjuka eller akuta
stralverkningar på lunga eller sköldkörtel. De är däremot inte jämför-
bara när det gäller fosterskador eller risken för sena skador.
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För det omedelbara åcgärclsbeslutec är det rimligt att se till den
stråldos som hinner ackumuleras under en månad (om åtgärden inte
vidtas) och vilken dosvinst åtgärden medför övar samma tid. De
stråldoser som kan tillkomma senare kan beaktas när man skall över-
väga mer långsiktiga åtgärder.

Man bör därför i princip skilja mellan evakuering och utflyttning
eller andra långsiktiga åtgärder. En stråldos på 10 rad över en månad
kan vara ett gott skäl till evakuering av närområdet om man därigenom
kan undvika huvudparten av dosen. En stråldos på 10 rad över ett år är
inte ett skäl till snabb evakuering. I det senare fallet har man gott om
tid att organisera en ordnad utflyttning från det radioaktivt förorenade
området, om man anser det vara befogad. Även om utflyttningen från om-
rådet, inkluderande avveckling av olika verksamheter och transport av
personliga tillhörigheter som inte hinner flyttas vid en evakuering,
skulle ta ett par veckor, undviker man genom utflyttningen kanske mer
än 90% av den stråldos man annars skulle ha fått under ett år.

Besluten om evakuering eller utflyttning vid radioaktiv markbeläggning
kräver kännedom om dosvaten av markstrålningen. Samband mellan dosrat
vid olika tidpunkter och de stråldoser som kan ackumuleras över längre
tider anges i volym 5. Dessa samband bör vara klart redovisade i samt-
liga beredskapsplaner.

Avstånd för evakueringsplaner

För en förhöjd ambitionsnivå har strålskyddsinstitutet tillsammans med
länsstyrelserna funnit att 40-80 km är det största avstånd över vilket
det är rimligt att vidta någon form av evakueringsplanläggning. Det finns
emellertid ingen naturlig gräns för detta ändamål. Tabellen på nästa sida
visar hur orter inom de näramste 100 kilometrarna från kärnkraftverken är
lokaliserade (orter med minst 10 000 invånare är angivna med namnen i stora
bokstäver). Vid tre av kärnkraftstationerna ligger större orter inom
20 kms avstånd. Vid varje gränsdragning för en åtgärd kan man ställa
frågan varför inte en ort strax längre bort omfattas av åtgärden.

Det har tidigare sagts att evakuering av havande kvinnor kan bli befogad
vid doser mellan 1-10 rad. Stråldoser på 10 rad inom 24 timmar från mark,
moln och inhalation sammanlagt kan vid de värsta förloppen (Rasmussen
typ BWRI och PWRIA, innebärande härdsmälta och ångexplosion som förstör
såväl reaktortank som inneslutning) och vid ogynnsamt väder (för de sto-
ra avstånden) förekomma på avstånd på mer än 100 km, men strålskyddsin-
stitutet anser inte kombinationen av olycka, väder och stråldos innebära
ett tillräckligt stort riskmoment (kombination av sannolikhet och konse-
kvens) för att motivera beredskapsplanering. Möjligheten av stråldoser
på ca 50 rad närmar sig emellertid tröskeln för akut strålsjuka och stor
risk för fosterskada. 50 rad inom 24 timmar kan vid en olycka av typ
BWRI under ogynnsammaste väder (för stora avstånd), nämligen Pasquill
typ F och regn, väntas på 50-100 kms avstånd. Vid en olycka av typ PWRIA
(aktuell endast för Ringhals) och ogynnsammaste väder (samma som för
BWRI) kar 50 rad väntas på mer än 100 kms avstånd vid vindstyrkor på
5 m/s. Detfa framgår av de beräkningar som redovisas i volym 5. Åter be-
höver det påpekas att modellens giltighet kan ifrågasättas för dessa av-
stånd.

En dos på 50 rad inom 24 timmar innebär en dos på 300-350 rad inom en månad
och kräver således omedelbara åtgärder för evakuering.

Höga stråldoser till lunga, sköldkörtel, benmärg och mag-tarmkanal kan också
bli en följd av inandning av radioaktiva ämnen när ett radioaktivt moln
passerar. Såsom tidigare framhållits (se punkt 16) bedöms evakuering vara en
olämplig åtgärd när det finns risk att det radioaktiva molnet fortfarande
finns över platsen eller just väntas. Den bästa åtgärden är då att stanna
inomhus.

I
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Östhammar

Gimo
Österbybruk

30 kin

40 km

50 km

KINNA
ASKIM

FALKENBERG

GÖTEBORG

Påskallavik

HELSINGBORG
HELSINGÖR
Skanör/Falst VÄSTERVIK

Ankarsrum

TRELLEBORG
Höör

Hörby
Mönsterås

Högsby

Hultsfred

Örbyhus
Tobo

Tierp

Hallstavik

Skutskär

60 km
LERUM

Svenljunga

HÖGANÄS
ÄNGELHOLM Gamleby

Vimmerby

HÄSSLEHOLM Borgholm

YSTAD
Tomelilla

Virserum

GÄVLE

UPPSALA

70 km BORAS

80 km

HALMSTAD
ALINGSÅS

KRISTIANSTAD KALMAR

Åseda
NYBRO

NORRTÄLJE

SANDVIKEN

90 km TÄBY
SOLLENTUNA

VETLANDA

1



65

Inför en hotsituation, när man bedömer att tidsfristen är tillräckligt
stor, kan emellertid evakuering vara lämpligt. Det är i så fall i första
hand lungdosen som blir avgörande. Tröskelvärdet för akuta skador på
lungorna med risk för lunginflammation bedöms vara ca 500 rad vid en
engångsdos och ca det dubbla om dosen är utspridd i tiden så som man kan
vänta sig efter inandning av radioaktiva ämnen efter en stor reaktorolycka.
Under det mest ogynnsamma vädret för stora avstånd efter en olycka av typ
BWR1 erhålls en lungdos på 500 rad vid drygt 30 kms avstånd och 1000 rad vid
drygt 10 kms avstånd (Pasquill D med vindhastigheter av 5 resp 3 m/s).

För en olycka av typ PWR1A (möjlig endast vid Ringhals) kan vid det för
stora avstånd ogynnsammaste vädret (Pasquill F, relativt oberoende av
vindhastighet) stråldoser på 500 rad i lungorna erhållas på avstånd upp
mot 200 km och 1000 rad på ca 100 km. Det är dock mycket tveksamt om
den använda modellen kan vara giltig på så stora avstånd.

Såsom redan har påpekats finns det ingen skarp gräns för det avstånd
där riskerna för akuta skador upphör. Såsom beskrevs i Bilaga E till
rapporten från strålskyddsinstitutets arbetsgrupp om beslutsproblemen
vid mycket stora olyckor kan det förekomma situationer där utsläppet
först transporteras en lång sträcka utan nederbörd, varefter det fälls
ut av nederbörd. Om detta sker inom ett litet område kan markbeläggningen
bli intensiv, däremot blir stråldoserna från inandning inte höga,
eftersom de radioaktiva ämnena har tvättats ur atmosfären. Beredskap
mot en sådan situation är inte praktiskt genomförbar, eftersom ned-
fallet kan ske inom ett litet område var som helst. Sannolikheten att
ett tätbefolkat område skall drabbas är liten och i många fall ger
denna form av uttvättning av de radioaktiva ämnena mindre konsekvenser
än om de skulle ge ett nedfall över stora ytor.

Figurerna på de båda följande sidorna visar exempel på hur strål-
doserna till hela kroppen resp. lungorna ändrar sig ined avståndet
vid de för stora avstånd mest ogynnsamma vädertyperna och de mest
omfattande reaktorolyckstyperna (BWR1 och PWR1A). Man måste hålla
i minnet att detta är extrema fall som inte är typiska för en re-
aktorolycka. En fullständigare bild av förväntade stråldoser efter
reaktorolyckor ges i Volym 5.

De olika vädertyperna Pasquill A-F illustreras nedan:

PASQUILL A
Kraftigt ostabil
atmosfär

PASQUILL D
Neutral
atmosfär

PASQUILL F
Moderat stabil
atmosfär
(inversion)

1 t
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100

rad

50

\

Markdosen under 24 timmar efter en olycka av
typ BWR 1 under olika atmosfäriska stabilitets-
förhållanden (Pasquill A, D och F).

Den streckade kurvan (samma i övre och undre dia-
grammet) visar de högsta stråldoserna ur Studsviks
rapport "HS 77", grundade på de mest ofördelaktiga
faktiskt observerade vädertyperna vid vindriktning
mot Köpenhamn.

Det är osäkert om kombinationen Pasquill F och neder-
börd överhuvudtaget kan förekomma på stora avstånd.

Under 100 rad förekommer inga akuta strålskador,
vid 10 rad övervägs evakuering. Utöver markdosen
tillkommer molndos och inhalationsdos.

EJ NEDERBÖRD

70 km

100
rad

50 •

10 -

0

0

NEDERBÖRD

10 20 30 40 50 60 70 km

i
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3000
rad J

2000

Inhalationsdosen i lungorna efter en olycka
av typ PWR 1A. Detta är den värsta olyckan
ur lungdossynpunkt. En olycka av typ BWR 1
ger inhalationsdoser som knappast överstiger
1000 rad. Kurvorna visar lungdosen (under ett
år efter inandning) vid vädertyper Pasquill D
och F, med och utan nederbörd. Till skillnad
mot markdosen minskar lungdosen vid nederbörd.
Ingen skyddsfaktor har antagits för skydd inom-
hus.

1000

i i i i i i

10 20 30 40 50 60 km



Risken för sena skador, dvs ärftliga skador men framför allt cancer,
kan också ses som en faktor vid ställningstagandet till evakuering.
Det förväntade antalet sena skador antas vara proportionellt mot den
kollektiva stråldosen. Av den del av den totala kollektiva stråldosen
som faller inom 1000 kms avstånd faller vid regnfritt väder mer än
hälften på den befolkning som finns på ett större avstånd än 200 km
vid låg vindhastighet och på betydligt större avstånd vid vindhastig-
heter om 3 m/s eller mer. Dessa skador kan då inte undvikas genom
evakuering på kortare avstånd. Vid regn faller emellertid huvudparten
av den kollektiva stråldosen inom ett område på 20-30 kms avstånd.
Här kan alltså evakueringsinsatser som sträcker sig ut till 40-80 km
betyda mycket för att lindra konsekvenserna.

0m man vidgar beredskapen till att ta hänsyn till möjligheten av mycket
stora olyckor kompletteras de riktlinjer som angavs ovan
till följande:

Vid hotsituation: Man kan fortfarande inte räkna
med ett dosvärde som en använd-
bar riktlinje för beslut om eva-
kuering. 0m det anses finnas till-
räcklig förvarningstid bör det
område som täcks av det utökade
larmsystemet (upp till 20 kms
avstånd) evakueras om hotet upp-
fattas som mycket allvarligt.
Förberedelser för evakuering för
undvikande av markbeläggning bör
göras för avstånd upp till 40-80 km.
Befolkningen i de områden som
inte evakueras varnas via radio
att vara beredda att evakuera om
situationen skulle försämras.

Vid radioaktivt moln: Fortfarande endast råd om att
stanna inomhus och inta jodtab-
letter om sådana utdelats.

Vid radioaktiv beläggning: Samma nyanserade syn som rekommen-
deras här ovan. Vid en vidg-
ning av beredskapen finns dock
större förutsättningar att snabbt
evakuera områden med intensiv
markbeläggning upp till 40-80 kms
avstånd.

17. Utbildning, övning

Skyddsåtgärder efter en reaktorolycka, vare sig den är liten eller
stor, ställer stora krav på räddningsledningen och på samordningen
av verksamheten hos ansvariga myndigheter och organ. All personal i
räddningsorganisationen måste ha en till respektive uppgifter av-
passad kunskap.

Erfarenheterna från övningar visar på åtskilliga brister i den per-
sonliga kunskapen hos dem som deltar i räddningsorganisationen. Detta
är fullt förklarligt med hänsyn till de speciella ämnesområden inom
vilka kunskap krävs vid ett haveri i ett kärnkraftverk. Det kan dock
inte godtas om räddningstjänsten skall fungera tillfredsställande.
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All berörd personal måste ha kunskap om den joniserande strålningens
verkningar och hur man skyddar sig mot den. Chefer, beslutsfattare
och handläggare måste dessutom känna till så mycket om kärnkraftverk
och spridningsmeteorologi att de kan kommunicera med tillgängl;^a ex-
perter utan risk för missförstånd och feltolkningar. Samtliga som ak-
tivt deltar i räddningsarbetet måste ha god kännedom om aktuell verk-
samhet enligt organisationsplanen och genom praktiska övningar lära
sig tillämpa denna.

De personalkategorier som bör ifrågakomma för utbildning framgår av
följande sammanställning, som också anger föreslagen ungefärlig längd
på grundutbildningen:

Länsstyrelser:

Polis:

Brandkår:

beslutsfattare
handläggare
biträdespersonal

befäl i kraftverksdistrikt
befäl i angränsande distrikt
poliser i kraftverksdistrikt
poliser i angräns. distrikt

x)
befäl i kraftverkskommun '
befäl i angränsande kommun
brandmän i kraftverkskommun
brandmän i angräns. kommun

Tullverkets kustbevakning:

Kommunstyrelse: kraftverkskommun
angränsande kommun

x)
Socialförvaltn: kraftverkskommun

angränsande kommun

Kommunens tekniska verk:

Landstingsdirektionen:

Medicinska katastrofkommittén:

Sjukvårdspersonal:

Transportledare: landsväg, järnväg, flyg

Övrig transportpersonal:

Militär personal och frivillig försvarspers:

Lantbruksnämnd:

Slakterier:

Mejerier:

15 utbildningsdagar
10 "
10 "

5 "
2 "
2 "
1 "

5 "
2 "
2 "
1 "

5 "

2 "
1 "

2 "
1 "

1 "

1 "

2 ••

1 "

2 "

1 "

1 "

1 "

1 "

1 "

x),,I Malmöhus län kan 6 kommuner p g a administrativ
indelning jämställas med kraftverkskommun"

•i
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Utbildningsmålet kan graderas i tre steg:

(a) y.yoket god kunakap (f'irdighet). Personalen skall kunna handla
rätt, snabbt och rutinmässigt

(b) God kunskap (färdig>:ez).

(c) Kunskap (färdighet).

Följande utbildningsplan föreslås:

utan hjälp av instruktioner.

Personalen skall kunna handla
rätt med hjälp av instruktioner
eller motsv.

Personalen skall äga kännedom
och med hjälp av instruktion
(eller motsv) kunna handla,
dock utan krav på snabbhet.

Lektionstimmar:

(a) (b) (c)

2. Joniserande strålning

1.1 Radioaktiva ämnen och joniserande
strålning (halveringstid, aktivitet,
stråldos)

1.2 Dosrat. Beräkning av dos.

1.3 Joniserande strålnings växelverkan
med materia. Absorption, spridning,
skyddsåtgärder.

1.4 Joniserande strålnings biologiska
verkningar. Extern och intern be-
strålning

1.5 Dosgränser

1.6 Omhändertagande av radioaktivt spill,
dekontarainering

1.7 Laborationer: A. Förhållandet dos-
dosrat

B. Avståndsberoendet
C. Strålskärm (järn)
D. Strålskärm (bly,

plexiglas)

L. Meteorologi

2.1 Meteorologins grunder

2.2 Spridningsbilder

2.3 Spridningsprognos. Praktisk övning

0,5

1

1

0,5

1

3

2 )

0,5 J

1

0,5
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1

0,5

0,5

4

0s5

0,5

4

1

2

2

1

1

0,5

I
0,5

0,5

:ivw (a) (b) (c)

3.1 Hur ett kärnkraftverk fungerar 0,5

3.2 Säkerhetssystem och konsekvens-
lindrande system 0,5

3.3 Hur kraftverket kan påverka om-
givningen (härdinventarium och ut-
släppskonsekvenser) 0,5

3.4 Modellhaverier 2

3.5 Säkerhet vid normal drift (film) 0,5

3.6 Säkerhet vid haveri (film) 0,5

3.7 Studiebesök 8

4. Organisationsplanen för beredskap

4.1 Lagstiftning, ansvarsförhållanden 1

4.2 Beredskapsorganisationen 0,5

4.3 Alarmering 0,5

4.4 Indikering 0,5

4.5 Handhavande av skyddsutrustning

och instrument 8

4.6 Rapportering 4

4.7 Informationstjänst 8

4.9 Åtgärdskalendrar: 4.9.1: Egen 4

4.9.2: Övriga 2

4.10 Utrymningsplaner, transport, ledning 2

4.11 Sanering, dekontaminering 1

5. Tillämpningsövningar

5.1 Modellhaveri 4 4 -

5.2 " 4

5.3 " 8 8 8

5.4 " 8

5.5 Fackvisa övningar b - -

Totalt antal lektionstimmar: > 87,5 38 20

' 0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

Kostnaden för den föreslagna grundutbildningen bedöms vid oförändrad
ambitionsnivå vara 630 kkr per län samt belasta länsstyrelsen med 65
mandagars arbete. Den årliga kostnaden för kompletterande utbildning
bedöms vara 60 kkr.

^Grundutbildningen behöver dock inte omfatta alla moment för varje
kategori som skall utbildas.



72

Utöver den föreslagna utbildningen för personal i beredskapsorganisa-
tionan finns ett utbildningsbehov för några utc-mstående kategorier
som kan komma att bli inblandade i händelseförloppet vid en olycka.
Massmedia har redan nämnts (punkt 12). Strålskyddsinstitutet rekommen-
derar att resurser ställs till förfogande för att anordna en viss gemen-
sam utbildning av journalister och deltagare i haveriorganisationen,
såsom Sten Nordin föreslår i Appendix 1.

Efter olyckan vid Three Mile Island ingrep president Carter personligen
och besökte kraftverket samt medverkade till att vissa extra resurser
ställdes till förfogande för räddningsarbetet. En olycka i ett svenskt
kärnkraftverk skulle vara en mycket uppseendeväckande händelse. Strål-
skyddsinstitutet vill peka på de problem som skulle uppstå om regeringen
till följd av händelseförloppet aktivt skulle ingripa och ändra några
av förutsättningarna för beredskapsarbetet utan att ha haft möjlighet
till att i förväg bli informerad om de viktigaste orsakssammanhangen.
En viss utbildning av departementstjänstemän, motsvarande den före-
slagna utbildningen av journalister,skulle kunna ge bättre möjligheter
att i ett kritiskt läge ge regeringen en rättvisande bild.

Regelbundet återkommande övningar är nödvändiga för att pröva beredskaps-
planen eller delar därav - framför allt sambandsmedlen, för att ge del-
tagarna en repetition av inhämtade kunskaper samt för att pröva funkti-
onen av tekniska hjälpmedel.

De former av övningar som är aktuella är:

• Tekniks'vnii:jap - då främst biträdespersonal övar funktionen
av olika tekniska hjälpmedel.

Q Saribandscvningco' - då främst biträdespersonal övar expedi-
tionstjänst, rapportering och upprättande
av samband.

a Stab 3 övning ar - då beslutsfattare, handläggare och biträden
övar utan att någon verksamhet förekommer
externt.

D Spel (undervisande spel) - då ett fåtal "aktörer" i en panel
redogör för egna åtgärder inför en större
församling.

o Tillär:-ning s övning ar - då huvuddelen av räddningsorganisa-
tionen mobiliseras och i möjligaste mån
övar verkliga åtgärder.

Utöver ett antal stabsövningar och lokala teknikövningar har hittills-
varande övningsverksamhet i huvudsak bestått i tillämpningsövningar som
har varit avpassade att samtidigt öva kraftverkens interna beredskaps-
organisation. Medverkan från länsstyrelse samt BNA/SSI/SKI har mest
gällt upprättande av samband.

Granskningen av nuvarande beredskapsplaner har visat att dessa i vissa
avseenden är föråldrade såtillvida att larmtelefonlistor och befolknings-
förteckningar kan vara många år gamla. Planerna bör vara väl daterade
och utbytesblad bör regelbundet ersätta föråldrade uppgifter. Flera läns-
styrelser arbetar med att revidera beredskapsplanerna och behöver hjälp
därmed från strålskyddsinstitutet, vars resurser härtill liksom läns-
styrelsernas emellertid är helt otillräckliga.
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Enligt strålskyddsinstitutets åsikt bör planeringen av beredskaps-
övningarna centraliseras. Övningarna bör ingå i en långsiktig plan
med vissa överraskningsmoment. Övningsfrekvensen bör vara sådan att
biträdespersonalen övar två gånger per år och övriga en gång per år,
enligt nedan (för varje kraftstation):

År 1:

Är 2:

Ar 3:

Är 4:

osv.

Stabsövning + en sambandsövning

Spel + 2 sambandsövningar

Stabsövning + en sambandsövning

Tillämpningsövning + en sambandsövning

Utöver denna regelbundna rutin bör någon sambandsövning och någon
tillämpningsövning varje 4-årsperiod ske med en viss slumpmässighet.
Kostnaderna för övningarna torde för varje län ligga mellan 0,5 och 1
Mkr per 4-årsperiod. För planläggning och genomförande åtgår årligen
ca 60 mandagar vid varje länsstyrelse.

Utbildningsomfånget för grundutbildningen är i princip oberoende av
vilka haverityper planläggningen omfattar. Vad som tidigare sagts
gäller således även vid en vidgad beredskap, men antalet personer
som omfattas av utbildningen flerdubblas.

övningarna bör även i detta fall bedrivas enligt den 4-åriga övnings-
cykeln. Flera län berörs emellertid av planläggningen. "Kärnkraftlänet"
bör dock ges huvudansvaret för genomförandet av utbildning och övning
enligt den föreslagna centrala planeringen.

Det kan diskuteras om inte vissa delar av grundutbildningen bör an-
ordnas centralt för hela riket. I så fall medför detta större kostnad
för deltagarnas resor och traktamenten. Lokala skiljaktigheter i bered-
skapsplanerna gör att en stor del av utbildningen under alla förhållanden
måste bedrivas länsvis.

Följande kostnadsuppskattningar har gjorts av länsstyrelserna. För
grundutbildningen blir totalkostnaden ca 1100 kkr per län (jämfört
med 630 kkr vid oförändrad inriktning av beredskapen). Därutöver
behöver 115 mandagar (i st f 65) tas i anspråk vid resp. länsstyrelse.
Den årliga kostnaden för kompletterande utbildning ökar från 60 kkr
till 100 kkr.

För övningar beräknas kostnaderna bli 900 kkr per län för varje
4~årsperiod och årligen ca 60 mandagars insatser vid resp länsstyrelse.

I kostnaderna för utbildning och övning är inte medräknade de kost-
nader som faller på SSI eller på den föreslagna centrala planerings-
organisationen. SSI torde belastas med insatser av storleksordningen
6 manmånader per år. Detta inrymmer inte det fortlöpande rådgivnings-
arbetet till länsstyrelserna beträffande beredskapsorganisationen,
ej heller det arbete som ständigt pågår att hålla beredskapsplanerna
aktuella och utvärdera erfarenheterna från övningar och internatio-
nellt strålskyddsarbete.
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18. Planering och förberedelser

Den planering och de åtgärder som har krävts för att göra beredskaps-
planerna tillämpliga, exempelvis utbildning och övningar, har i stort
fått genomföras inom ramen för befintliga resurser och i hård konkurrens
med andra åligganden, vilket har inneburit en stark begränsning. Kost-
nadsansvaret för verksamheten är ej klarlagt.

Det totala önskvärda övningsprogram som föreslås under föregående
punkt blir rätt omfattande. Det är därför lämpligt med en centralisering av
planeringen. Härigenom skulle även erfarenheterna av övningarna lättare
kunna utvärderas. En central planerings- och övningsledningsorganisation
skulle kunna organiseras gemensamt mellan kärnkraftinspektionen, strål-
skyddsinstitutet, länsstyrelserna och kraftverksbolagen. I detta
sammanhang bör även resurser vid Studsvik och SMHI kunna utnyttjas.
Organisationen skulle kunna arbeta under överinseende av strålskydds-
institutet i anslutning till BNA.

De kostnader för denna organisation som upptagits under punkten 30 har,
i det lägre alternativet, beräknats för två heltidstjänster, ev. lärar-
arvode, lokalhyra samt vissa grundinvesteringar. För det högre alterna-
tivet har ansatts två ytterligare tjänster, samt kostnader för en viss
utökning av audiovisuella hjälpmedel etc.

19- Kommunernas medverkan

Om evakuering av ett större antal personer måste genomföras är det av
största betydelse för allmänhetens förtroende för myndigheterna, vilket
i sin tur är av betydelse för evakueringens säkra genomförande, att en
väl fungerande mottagnings- och inkvarteringsorganisation finns på de
platser dit de evakuerade hänvisas. För att detta skall vara möjligt
krävs en i förväg gjord planering samt utbildning och övning med den
personal som skall tjänstgöra inom inkvarteringsorganisationen.

Planläggningens omfattning är beroende av den ambitionsnivå som fast-
ställs för beredskapsorganisationen i dess helhet. Med nuvarande plan-
läggning, som utgår från mycket begränsade evakueringar, har det inte
varit motiverat med någon omfattande inkvarteringsplanläggning.

Om planläggningen inriktas på mycket stora olyckor av typ härdsmälta,
krävs väsentligt utökad evakuerings- och inkvarteringsplanläggning. Det
kan, såsom framgick av den särskilda arbetsgruppens rapport, finnas
skäl för viss planläggning ut till områden på 60-80 kms avstånd från
respektive kärnkraftverk. I strålskyddsinstitutets och länsstyrelsernas
närmare genomgång av planläggningsbehovet har 40-80 km befunnits vara ett
rimligt intervall för gränsen med tanke på risken för akuta strålskador.
Planläggning av evakuering kan innebära allt från detaljerade utrymnings-
planer till inventering av transportresurser, utrymningsvägar och besluts-
alternativ som centralt beslutsunderlag. Detaljerade utrymningsplaner kan
inte alltid göras upp i förväg, när man inte vet vilka riktningar och
vägar som står till buds i den verkliga olyckssituationen.

Det kan inte i förväg förutses vilka områden som kan bli nödvändiga
att evakuera och följaktligen inte heller inom vilka områden inkvarte-
ring är lämplig. De områden som planläggs för evakuering (bortsett från
närområdet inom 10 kms avstånd från kraftverket) kan därför också komma
ifråga för planläggning av inkvartering. Med hänsyn till det antal per-
soner som kan behöva evakueras om en mycket stor olycka skulle in-
träffa, kan det vara nödvändigt att i vissa fall utsträcka inkvarte-
ringsplanläggningen till angränsande län. Omfattningen av evakuerings-
planläggningen får bestämmas med hänsyn till det antal personer som
maximalt kan behöva flyttas samt tillgången på inkvarteringsplatser.
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Anvisningssedel

för enskild inkvartering

På omståcnde sida angiven person jämte medföljande hushållsmedlcmmar äger rätt till inkvar-

tering hos angiven inkvarteringsvärd.

För inkvarteringen erforderligt utrymme tages i anspråk med ŝ töd av 68 § civilförsvarslagen.

Anvisningen innebär rätt att utnyttja erforderligt utrymme för förläggning och matlagning

samt i skälig omfattning utrustning härför.

Ersättning utgår enligt bestämmelserna i civilförsvarslagen.

Om anvisat utrj'mme icke upplåtes vid företeende av denna anvisningssedel skall anmälan

göras till den som utlämnat anvisningssedeln.

CIVILFÖRSVARSCHEFF.N

Var god skriv tydligt etler texta.
Efternamn

j SarmlJiga förnamn

I-
i Föd dr -man -dag

! i i i i i l i

Yrke eller titel

Senaste kyrkobokföringsort (kommun, församling) Nationalitet för annan än svensk

! Postadress i hemorten

Medföljande personer ur samma hushåll: Namn Föd år -mån -dag : -nr

I t I I I i I I

I I II I

I I I t I I

Yrke eller iitel

: i

i i I I t i t

Postcdres: i Inkvarteringserien (ev fastighetens registerbeteckning)

Inkvorteringsvärd i Inkverteringskommun Ankomsidalum Sign av rotepers

Utr Inkv 36 cis 63 III 150000 blxSO , ; , . ; , - : . „,,,
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Efternamn och samtliga fdrnamnen (tilltalsnamnet understryks)

Medfölj. egna barn under Id är {lamtl. förnamnen, tilltolsnamiiet understryks)

0)

(3)

Personnummer

0 i Senuito kyrkobokfärinyiorl (kommun, färsoml.)

1 6\
Utrymningskommun

Z ; Pnsfutdelmngsadress (gniti, nr, tr, c/o), postnummer och adresspostanstalt i utryrnninqskomtnun

rierrid hos (inkvarl.värd i inkvart.kommun) Inkvarleringskommun

Postutdeiningsadrejs {goto, nr, tr, c/o), postnummer och adresspostanstalt i inkvort.kommun

« I -
O ; !J{irmast anliörig i in kvart, kommun (efter- och tilltalsnamnen)

I 1 3 i
I Personnummer

I

^ II

PostulilcIningsaHrcss, fiostnuirinicr och u l

Civilstånd I Ulfftti ranso-
I no i in ĵskorl

' ' i.'^.'.JJJP.f'llJiL!0 LJJM—i
; |irn roriistreiudfS huvudyrko

Idrnt.luindlino Utfundsk nut.

j Huvudsakliga u

1 Antcl 6r i huvudyrket Arbetsgivare

Skol-, yr kos- och specialutbildning

P» n icgiiircruiJti mililuro {trad, utbildning och truppreqistreringsmyndighot

17

1'rn i''itttrrtcides ctvilforsvars- eller onnon tolalförsvuisuthildniny och bofattmnrj

O M.-tlfoljaitUc cgnti burns skolform

H '" ni

S 19

I
| 20

Is

i ! 2 2

l£
•'a 23
i 2 4 I

Moflhuvd cyen bil

I Jn _
Korkarl

I I Nej

rordonsslag

I Jn | | Nej

Korvana m. buss el. lastbil

I Ja I I Nej

Reg.do tum

< n rcy i »Ire ro des namnunderskrift

AiiHr.datum
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Inom varje kommun som omfattas av planläggningen bör finnas en led-
ningsgrupp som har till uppgift att leda inkvarteringsverksamheten
inom kommunen. För att ta emot evakuerade och anvisa dem inkvarterings-
bostäder bör organiseras en eller flera kommunfördelningsplatser. För
län som har att ta emot evakuerade från annat län bör organiseras läns-
fördelningsplats, som har till uppgift att fördela de evakuerade på
olika kommuner.

Sedan evakuering och inkvartering är genomförd skall inkvarterade
personer registreras, dels för att adressförändringen skall kunna med-
delas posten, dels för att kommunen skall få reda på hur många per-
soner som har tillkommit. Detta är nödvändigt för kommunens sociala
verksamhet, för skolplaneringen m m. Registreringen bör utföras av
respektive kommun.

För den personal som skall tjänstgöra inom inkvarteringsorganisationen
bör upprättas åtgärdskalendrar, förteckningar över inkvarteringslokaler,
etc. Samband mellan evakuerings- och inkvarteringsorganen måste säker-
ställas. Personer som vid fördelningsplats anvisats inkvarteringsbostad
bör erhålla skriftlig anvisning. Det synes lämpligt att för ändamålet
trycka särskilda blankettes t ex av ungefär lika utförande som civilförsva-
rets "Anvisningssedel för enskild inkvartering". Även för registrering
av inkvarterade bör tryckas blanketter av samma modell som civilför-
svarets blankett för befolkningsregistrering.

Blanketternas utseende framgår av föregående sidor. Civilförsvarets blan-
ketter var tryckta i grön färg, vilket inte kan rekommenderas eftersom
texten är svår att läsa i svagt ljus.

20. Kontakter med grannlän

Om ambitionsnivån för beredskapen höjs rekommenderar strålskyddsinstitutet
att regeringen vidgar uppdraget att hålla beredskapsplaner till att omfatta
fler län än kärnkraftlänen (jmfr punkt 21). För grannlänen till kärnkraft-
länen är det lämpligt att de beredskapsplaner som upprättas samordnas med
planerna för kärnkraftlänen. Vidare kan det vara lämpligt med samarbete
mellan länen beträffande utbildning och övning. Sven detta skulle under-
lättas om en centra] planeringsorganisation tillskapas.

Grannlänen kan komma att beröras såväl direkt som indirekt. Den direkta
påverkan kommer genom möjligheten till aktivitetsspridning över stora
områden och därmed behov av egen beredskapsplanering. I detta fall är
uppenbarligen nära kontakt med räddningsledningscentralen i det län
där olyckan inträffat av största betydelse, eftersom länsstyrelsen i
detta län är mest informerad och har löpande kontakt med SSI och SKI
samt BNA-expyrterna. Problemen med förorening av mjölk med radioaktiv
jod bör särskilt beaktas, eftersom detta kan uppstå på stora avstånd.

Den indirekta påverkan ligger i kärnkraftlänets eventuella behov av
inkvarterin^sorter i grannlänet (se punkt 19).

Ett plötsligt åläggande för grannlänen att upprätta beredskapsplaner
ökar snabbt belastningen pa rådgivande organ såsom SSI. Den föreslagna
centrala planeringsorganisationen kan innebära en avlastning, men man
måste också räkna med en belastning av kärnkraftlänens personal, med
tanke på nödvändigheten av nära samordning av beredskapsplanerna.
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21. Beredskapsplaner i fler län

även andra län än grannlänen till kärnkraftlän kan ha orsaker till
en viss grundberedskap mot radioaktiv förorening efter olyckor. Atom-
skyddslagen gäller bara beredskap mot olyckor i anläggningar "inom riket".
Även anläggningar utom Sveriges gränser kan emellertid förorsaka radio-
aktivt nedfall inom landet. I Norge finns en forskningsreaktor i Halden,
25 km från Strömstad. Större olyckor i kärnkraftverk i andra europeiska
länder (t.ex. England, Finland, Frankrike, Tyskland) kan, såsom Wind-
scaleolyckan visade 1957, sprida radioaktiv jod över mycket stora av-
stånd. Olyckor kan inträffa i reaktordrivna ubåtar. Kärnvapenprov har
tidigare gett besvärande radioaktivt nedfall.

Strålskyddsinstitutet föreslår att samtliga svenska län får skyldighet
att hålla en viss grundberedskap mot radioaktivt nedfall, i främsta hand
när det gäller information och utbildning av personal vid länsstyrelser,
polis och brandkår. Atomskyddslagens formulering "inom riket" bör slopas.

Länsstyrelserna i länen närmast Halden (Göteborgs- och Bohus län, älvs-
borgs län och Värmlands län) bör vara väl informerade om reaktorn i
Halden och om den norska beredskapsorganisationen.

Det administrativa ansvaret för all räddningstjänst i Norge ligger hos
Kgl. justis og politidepartementet. Räddningsledningen är uppdelad på
två huvudräddningscentraler (Stavanger och Bodö). Under dessa sorterar
54 lokala räddningscentraler. Det är huvudräddningscentralen vid Sta-
vanger (Sola) under vilken räddningstjänsten för Halden fungerar.

De lokala räddningscentralerna leds av polismästaren i respektive
distrikt. Där ingår representanter för försvar, civilförsvar, brand-
väsende, hälsomyndigheter m fl. Vid en reaktorolycka tillkallas även
representanter för det norska strålskyddsinstitutet (Statens institutt
for strålehygiene) samt Institutt for Atomenergi (IFA).

Beredskapsplanerna för Halden har utarbetats av haldenpolisen efter an-
visningar av IFA. Larmplanen omfattar följande larmningsvägar inom
organisationen:

|VAKTHAVANDE
|REAKTORINGENJÖR

HALDENS
PROJEKTLEDNING

INTERN BERED-
SKAPSORGANISATION

POLISENS
LEDNINGSCENTRAL

VAKTHAVANDE
STRÄLSKYDDARE

—» VAKTHAVANDE
STRÄLSKYDDARE
I KJELLER

STATENS INSTITUTT
FOR STRÄLEHYGIENE

(OSLO)

Larmning av polismästaren är obligatorisk och sker från vakthavande
vid polisen, som efter behov även larmar ambulans, sjukhus och brand-
kår. Efter polismästarens avgörande larmas huvudräddningscentralen i
Stavanger och andra yttre organisationer. Personal från det norska
strålskyddsinstitutet och från atomforskningsinstitutet i Kjeller
beräknas kunna komma till platsen inom 3 timmar.
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Beredskapsorganisationen vid Halden övas i sin helhet vart tredje år.

Haldenreaktorn kan sägas motsvara forskningsreaktorn i Studsvik. Den
kan inte förorsaka någon stor katastrof i omgivningen men de svenska
myndigheterna bör vara väl medvetna om de norska beredskapsplanerna
så att information kan erhållas och kontakter upprätthållas vid en
olycka, vilket är nödvändigt för korrekt information till allmänheten
i Sverige.

22. Medicinsk beredskap

Med den nuvarande ambitionsnivån för beredskapen är medicinsk beredskap
inte i realiteten någon viktig fråga, men bristande utbildning och in-
formation gör att man på många sjukvårdsinrättningar känner sig osäker
inför bristen på klara instruktioner. Medicinsk beredskap för omhänder-
tagande av personal vid olyckshändelser inom kraftverken är dock nöd-
vändig.

De första centrala anvisningarna med råd till läkare om åtgärder vid
misstanke om strålskada utfärdades i dåvarande medicinalstyrelsens
Meddelande Nr 114 (1966) om "Radioaktivitet och strålskador". I den
broschyren redovisades gällande författningar och myndigheter samt
joniserande strålnings akuta skadeverkningar. Avsnittet 8 med rubriken
"Vad läkaren själv kan och bör göra" gav på 1 1/2 sida praktiska an-
visningar t:'.ll omhändertagandet av bestrålade eller radioaktivt kon-
taminerade personer.

Medicinalstyrelsens meddelande är givetvis nu i många stycken in-
aktuellt, särskilt då det gäller beredskapsorganisationen. Strål-
skyddsinstitutet, som under en följd av år inte kunnat besätta tjäns-
ten som föreståndare för sin strålskyddsmedicinska avdelning, lyckades
först den 1 oktober 1977 åter finna en kompetent läkare som var villig
att ta på sig uppgiften sedan den tidigare innehavaren av tjänsten den
1 april 1972 blev föreståndare för karolinska institutets radiobiologiska
institution. Sedan tjänsten på nytt tillsatts, kontaktade institutet
i augusti 1978 socialstyrelsen med förslag om förnyat samarbete om
medicinsk katastrofberedskap.

Under mellantiden hade Bernhard Tribukait och Bo Lindel1 i en serie
artiklar i Läkartidningen lämnat information om kärnkraftens olycks-
risker och beredskapsåtgärder (Vol. 68, nr. 39-41, 1971). Där framhölls
att det största problemet från medicinsk synpunkt är att den sjukvårds-
personal som kan komma att ta hand om vid kraftverket skadade personer
måste ha en elementär kännedom om strålrisker och strålskador för att
inte helt missuppfatta situationen och överskatta eller underskatta
strålriskerna.

Det är viktigt att veta att tröskelvärdet för akut strålsjuka är ca 1 Gy
(100 rad) och att det är osannolikt att någon överlever en stråldos på
5 Gy (500 rad) i hela kroppen. Medicinsk behandling är därför endast
verksam - annat än för att lindra symtomen - vid helkroppsdoser mellan
1 Gy och 5 Gy. I detta dosområde är det skadorna till de blodbildande
organen som är avgörande för överlevnadsmöjligheten. Avgörande för pati-
entens allmäntillstånd är förändringen i antalet granulocyter och trombo-
cyter. Dessa blodkroppar minskar i antal till ett minimum efter 20-30
dygn vid livshotande stråldoser (vid stråldoser överstigande 5 Gy kan
minimivärdena väntas redan inom 10-15 dygn, men då kommer skador på
andra organ, framför allt mag-tarmkanalen, att göra möjligheten till
överlevnad mycket liten).
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Det kritiska tillståndet för patienten dröjer således så länge att man
har god tid att på grundval av dosuppskattningar och kliniska symtom
(illamående och kräkningar inom 2-6 timmar efter bestrålningen) förbe-
reda förflyttning till en lämplig vårdanstalt. Vården går framför allt
ut på att förhindra infektioner genom isolering samt behandling eller^
sanering av latenta infektionshärdar. Förstahandshjälpen vid akut strål-
sjuka anses emellertid inte vara av kritisk betydelse för det senare
förloppet.

Vid inandning av radioaktiva ämnen genom exposition för ett moln med
radioaktiva aerosoler, kan lungorna få höga stråldoser utan att hel-
kroppsdosen ger akut strålsjuka. Detta kan leda till lunginflammation^
efter en latenstid som kan variera mellan 1 till 7 månader, men som då
kan få ett mycket allvarligt förlopp och leda till döden inom ett par
veckor. Även i detta fall finns således tid att förbereda omhändertagande
av dera som kan ha fått höga stråldoser (mer än 5 Gy i lungorna).

Rubbningar av sköldkörtelfunktionen genom inandning av radioaktiv jod
har av de medicinska experter strålskyddsinstitutet har konsulterat
inte ansetts vara något allvarligt akut problem för medicinsk bered-
skap. Däremot kan det vara av stort intresse för uppföljning och upp-
skattning av konsekvenserna av en olycka att så snart som möjligt ut-
föra aktivitetsmätningar på sköldkörteln för personer, framför allt
barn, som bedöms ha inandato radioaktiv jod. Sådana mätningar kan ut-
föras vid nuklearmedicinska avdelningar vid de större sjukhusen och
kan förmodligen organiseras med kort varsel.

Möjligheten till fosterskador uppträder vid lägre stråldoser än vad
som kravs för de akuta strålskadorna. Det är framför allt under de
första sex veckorna av havandeskapet som fostret är känsligt för strål-
skador som kan ge utvecklingsrubbningar. Det är under denna tid kroppens
olika organ börjar bildas och skador på enstaka celler kan då få större
betydelse än under det senare fosterstadiet. Enligt medicinsk praxis
i Sverige brukar fosterdoser på 0,1 Gy (10 rad) under det tidiga stadiet
av havandeskapet anses vara en abortindikation. Under 0,01 Gy brukar
man anse risken för strålskador på fostret vara försumbar jämförd med
den totala risken för skador på fostret av andra orsaker. Behovet av
råd beträffande risken för fosterskador och eventuell abort kan komma
att bli avsevärt om en reaktorolycka skulle inträffa. Den viktigaste
beredskapen är här möjlighet till snabb utredning om vilka stråldoser
som kan ha förekommit samt förståelig information om detta till de läkare
som kan komma att konsulteras.

Information av den typ som här har summerats är väsentlig för läkare
och övrig personal vid de sjukvårdsinrättningar som kan bli kontaktade
om en olycka inträffar. Olika åtgärder har under årens lopp vidtagits
för att förmedla informationen. Utöver personliga kontakter med läkare
som ställt frågor har några initiativ berört större grupper. Ett exempel
är ett informationsmöte som länsstyrelsen i Kalmar län anordnade i sep-
tember 1970 för att informera personalen vid närliggande lasarett och
diskutera principerna för den medicinska beredskapen vid Oskarshamns-
verket. Detta följdes bl.a. upp vid Oskarshamns lasarett, där man 1973
färdigställde en katastrofberedskapsplan som är mycket detaljerad och
instruktiv.
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Den medicinska beredskapen vid Barsebäcksverket diskuterades mellan
Malmöhus läns landsting, länsstyrelsen och strålskyddsinstitutet 1973-
-74 och i februari 1974 hölls informationsmöten vid lasaretten i Malmö
och Lund. Få initiativ av Statens Vattenfallsverk hölls ett seminarium
i medicinsk haveriberedskap i Göteborg i november 1978, med deltagande
av personal från samtliga kärnkraftstationer, länsläkare från samtliga
fyra kärnkraftlän samt läkare från lasaretten i Gävle, Göteborg, Halmstad,
Kalmar, Landskrona, Lund, Malmö, Uppsala och Varberg. Strålskyddsinsti-
tutet deltog i kursledningen och även socialstyrelsen var representerad.
Seminariet förmedlade mycket värdefull information, men var inriktad på
den medicinska beredskapen för omhändertagande av skadad personal vid
en olycka inom kraftverken. Av särskild vikt är här de praktiska prob-
lem som gäller byte av kontaminerade kläder, snabb dekontaminering
genom tvättning, strålningsmätning, information till ambulanspersonal,
information till sjukhuspersonal. En viktig princip är att hålla per-
sonalen tillräckligt informerad i strålskyddsfrågor så att inte strål-
risker, som annars lätt överskattas, hindrar konventionell snabb be-
handling av mekaniska skador eller brännskador.

Som ett resultat av den tidigare nämnda kontakten mellan strålskydds-
institutet och socialstyrelsen för uppdatering av den gamla broschyren
"Radioaktivitet och strålskador" uppdrog socialstyrelsen den 19 mars
1979 åt länsläkaren Kjell Roos, Uppsala, att utarbeta förslag till
anvisningar för medicinskt omhändertagande av radioaktivt kontaminerad
personal vid kärnkraftverk. Samverkan skall -ske med arbetarskyddssty-
relsen och statens strålskyddsinstitut. Arbetet beräknas avslutat under
1979. För ändamålet tillsattes en särskild projektgrupp.

Strålskyddsinstitutet finner att socialstyrelsens beslut kan väntas
leda till en revidering av tidigare anvisningar så att berörda läkare
därmed får den grundinformation som är viktig för den lokala planeringen
av beredskap för att omhänderta radioaktivt förorenade patienter. Insti-
tutet finner också det tidiga initiativ som togs vid Oskarshamns lasa-
rett lovvärt och efterföljansvärt. De brister som nu föreligger finns
huvudsakligen på informations- och utbildningssidan. De torde ha haft
sitt ursprung i att länsstyrelserna saknat formella möjligheter att
inrymma sjukhusens beredskapsplaner i sin beredskapsorganisation. Även
strålskyddsinstitutet, länsstyrelserna och kraftverksbolagen måste
emellertid vara beredda att bidra till den information och utbildning
som fortlöpande är nödvändig. Vattenfalls initiativ måste därför hälsas
med tillfredsställelse.

Att man "i fält" känner informationsbristen betungande framgår bl.a.
av en av de provintervjuer som företogs vid planeringen av den psyko-
logiska attitydstudie strålskyddsinstitutet beställt. En intervjuad
läkare vid Varbergs lasarett säger bl.a.:

Vi har haft en övning tillsammans med personal på Ringhals
vilken jag lärde mig väldigt mycket på. Tidigare fanns endast
diffusa begrepp. När det gäller vår medicinska utbildning om
strålskador så finns stora brister. Vi har helt saknat sådan
utbildning och fått förlita oss på andrähandsinformation. Och
sådant får inte gälla inom medicin. Vi har själva fått lära oss
och sedan i vår tur undervisa nya kolleger som jobbar här. Det
gäller att engagera dem i vår- katastrofplan och skapa kunnighet
om skador.
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(om förbättringar:) [

Information till folk oah speciellt till sjukhuspersonal. Ut-
bildning av personal som befinner sig nära kärnkraftverk oah
dessutom bildar en kärna av ett antal personer som vet vad det
hela handlar om. Katastrofövningar är lärorika. Bearbeta evaku-
eringsplanen för sjukhuset; plocka fram statistik över dem som
behöver transport av olika slag, mm.

En viktig del är läkarnas mediainska utbildning i strålnings-
skador. Vi har inga experter nu på sjukhuset, men några av oss
måste besitta djupare kunskaper. Det är lite fel att ingenjörer
på Ringhals skall veta mer om dessa skador än vi som skall be-
handla. Det är lite bakvänt.. Detta får bara inte fortsätta.
Sedan är det nästan lite oanständigt som läget är nu att vi
fortfarande inte vet vem som är ansvarig för sjukvården vid '
en kärnkatastrof. Vi har inte fått centrala direktiv, utan
fått starta allting själva. j

Eftersom informations- och utbildningsfrågorna är intimt samman- j
kopplade ined planering av övningar och spel (se punkt 17 ) är det
möjligt att en central planeringsorganisation såsom föreslås under
punkt 18 med fördel skulle kunna planera och följa upp även den in-
formation, utbildning och planering som erfordras för en god medi-
cinsk katastrofberedskap mot strålskador.

Vid mycket stora olyckor kan särskilda problem uppstå vid evakuering
av svårt sjuka eller döende människor. Dessa problem har något be-
rörts i avsnitt 16.
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23. Arbetarskydd

Enligt nuvarande planer gäller att en person i länsstyrelsens bered-
skapsorganisation för kärnkraftverk får utsättas för en stråldos om
högst 10 rad. Bestämmelserna gäller generellt för all personal som be-
ordras att delta i räddningsverksamhet men är tillämplig även för andra
personalgrupper t ex polispersonal, kommunalt anställda, lasarettspersonal,
transportpersonal m fl.

Under ogynnsamma förhållanden kan personer, som befinnei. sig inom utsatt
område, redan under inledningsskedet få en relativt hög stråldos, som
gör att de under fortsatt tjänstgöring snabbt kommer upp till 10 rad.
Om bestämmelserna skall följas måste de då omgående lämna området. Detta
kan vålla betydande svårigheter och medföra att samhällsviktiga funktioner
inte kan uppehållas i nödig omfattning. Det kan därför bli oundvikligt att
under vissa förhållanden överskrida persondosen 10 rad. I sammanhanget skall
observeras att persondosen 10 rad inte är något tröskelvärde för skador,
möjligen med undantag för fosterskador, och att t ex 20 rad fortfarande
innebär en måttlig risk för sena skador (stokastiska effekter). Det är
fullt tänkbart att för frivilliga insatser i ett akutläge tillåta högre
persondoser än 10 rad. Även om gränsen 10 rad för frivilliga insatser
justeras är det givetvis angeläget att de maximalt erhållna doserna i
största möjliga utsträckning hålls nere.

En möjlighet att angripa ovanstående problem skulle kunna vara att sam-
tidigt som en första omgång personal i olika lednings- och verkställig-
hetsfunktioner verkar inom belagt område ersättningspersonal organiseras
och hålls i beredskap för att kunna avlösa dem som arbetar i området när
dosmätning visat att så är önskvärt. Detta skulle kunna innebära att

- personal - räddningsmanskap i området känner större trygghet
- anhöriga till personalen känner större trygghet
- bättre möjlighet föreligger att kanalisera och tillgodogöra sig de

:jänster som frivilliga kan tänkas erbjuda.

Det är nödvändigt att frågor av ovanstående karaktär utreds i förväg
och att normer utfärdas för de krav som kan ställas på personal i olika
situationer. Det torde vara självklart att exempelvis livräddande verk-
samhet motiverar större avsteg från bestämmelserna än annan mindre viktig
verksamhet.

Den intervjustudie som institutet låtit utföra (Appendix 2 till Bilaga B)
belyser viljan att arbeta vid en olyckssituation i kärnkraftverket Ring-
hals som drivs av statens vattenfallsverk. Följande kan citeras ur
rapporten (ip=intervjuperson):

"De som skulle kunna få uppgifter inom jordbruk, transporter och sjukvård
hade i regel inte någon närmare kännedom om beredskapsplaner, stråldoser
och strålningsriskernas samband med stråldoser. De uppgav att de saknade
information från myndigheternas sida om vad som skulle göras vid en olycka
och ville ha viss utbildning. Den upplevda bristen på information och ut-
bildning förefaller påverka viljan att arbeta vid en olyckssituation. Inom
jordbruk ansåg man att Vattenfall och även länsstyrelsen ej hade vidtagit
tillräckliga beredskapsåtgärder. Ett nödvändigt krav för att arbeta vid
olycka var att olika slag av nödvändiga åtgärder hade genomförts, innan
en olycka skett. Men även om så skulle vara fallet, ansåg de flesta att
det inte var lantbrukarnas sak att ta de konsekvenser som Vattenfall hade
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orsakat. I stort^syntes benägenheten att ställa upp som djurskötare
vid olycka som låg med undantag för ip 7. Man trodde vidare att de
flesta andra lantbrukare skulle resonera på samma sätt. Det kan till-
läggas att denna deras inställning hade även en outredd ekonomisk aspekt.
Ersättningsfrågan vid större radioaktivt utsläpp var ett problem som man
ville ha en lösning på.

'Intervjuerna med transportpersonalen visade en positiv attityd till att
ställa upp.^Man menade att det gällde att hjälpa människor som befinner
sig i en svår situation. Den bristande informationen om vilka huvudsak-
liga uppgifter som skall utföras och strålningens skadliga verkningar
upplevdes dock som en osäkerhetsfaktor. Med tanke på att de ej hade
funderat särskilt mycket på sin egen roll vid en evakueringssituation,
är det svårt^att ha en mer bestämd uppfattning om deras inställning och
synpunkter på en sådan situation.

"Sjukvårdspersonalen var mer splittrad än de båda andra grupperna, när det
gällde en bedömning av sin och kollegernas benägenhet att ställa upp. De
flesta var själva villiga att utföra uppgifter, men man var betydligt mer
tveksam om kollegernas benägenhet att hjälpa till. Ett undantag utgjorde
läkaren (ip 19) i detta avseende. (Jfr Ip:l i vår rapport från provintervjuer
som intog en liknande ståndpunkt). Sjukvårdspersonalen var ur ovanstående syn-
vinkel mer heterogen i sina bedömningar än de båda andra grupperna.

"Hos ipp inom sjukvård framstod barnens säkerhet som ett uttalat och
mycket väsentligt krav för att vilja arbete. Om graviditet förelåg,
uteslöt detta i princip möjligheten att arbeta vid risk för strålning.
Skäl till den ovan noterade tveksamheten om kollegernas arbetsbenägenhet
vid olycka var utöver barnfrågan en alltmer bristande lojalitet mot både
Patienter och arbetskamrater (främst uttryckt genom ipp 15, 17). "Sjuk-
vårdsyrket är inget kall längre". Här kan det påpekas att ipp tillfrågades
angående kännedom om den speciella lag som vid behov träder i kraft vid
atomreaktorhaveri. De allra flesta ipp sakn«<Ie vetskap om att en sådan
lag existerade. Bland dem som uttalade sig cm lagen rådde delade meningar
om dess verkan, men de flesta var av den stödpunkten att hade man väl
bestämt sig för att inte åta sig arbetsuppgifter vid olycka, kunde nog
inte hot om denna lags konsekvenser få en att ändra sitt beslut. Trots
detta ansågs att en sådan lag kan behövas."

Intervjuerna visar att bättre information i förväg torde vara en förut-
sättning för att en räddningsorganisation vid en stor olycka skall kunna
fungera.

24. Jordbruk och husdjur

Så fort ett radioaktivt moln från ett havererat kärnkraftverk inne-
håller andra radioaktiva ämnen än ädelgaser, måste man räkna med att
dessa ämnen förr eller senare avsätts på marken. De kan då ge upphov
till gammastraining, i värsta fall så intensiv att vissa områden bör
utrymmas för längre eller kortare tid.

Om strålningen är så intensiv att en snabb evakuering är nödvändig
uppstår problemen med tillsyn och skötsel av husdjur som inte hinner
flyttas och med jordbruksprodukter som inte hinner omhändertas innan
de förstörs. Strålningen som sådan kan dock inte skada livsmedel och
ej heller växtlighet vid de markbeläggningar det kan bli frågan om.
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De radioaktiva ämnen som avsatts på marken kan förorena växtligheten,
antingen direkt eller indirekt, genom upptag via rötterna. Vissa ät-
liga växter kan därigenom bli olämpliga att förtära. Foderväxter kan
föra de radioaktiva ämnena vidare till betande eller utfodrade djur.
Härigenom kan såväl kött som mejerivaror förorenas.

Vid de olyckor man räknar med på beredskapens nuvarande ambitionsnivå,
är det enda radioaktiva ämne som är av betydelse i dessa sammanhang
radioaktiv jod, huvudsakligen isotopen jod-131 som har ca 8 dygns hal-
veringstid. Det innebär att den radioaktiva markbeläggningens aktivitet
minskar till ca 1/2% av det ursprungliga värdet på två månader.

Det största problemet med en markbeläggning med radioaktiv jod, vid
måttliga intensiteter, är den lätthet med vilken joden förs vidare till
mjölk från betande kreatur. Vid den olycka som i oktober 1957 inträffade
i en plutoniumproducerande grafitreaktor vid Hindscale i England, spreds
ca 20 000 curie jod-131 i omgivningen. Man bestämde sig för att förbjuda
distributionen av all mjölk som visade högre jodhalt än 0,1 mikrocurie _
per liter. Detta drabba4fi«ett område som hade en total yta av ca 500 km .
Jod kunde emellertid påvisas i luften över större delen av Europa, med
aktivitetskoncentrationer som uppgick till upp mot någon procent av
halterna nära Windscale.

Vid olyckan vid Three Mile Island kom det bara ut mindre än 0,1%
av den jodmängd som spreds i Windscale till omgivningen, men ca
20 MCi jod-131 (7,5 MCi i primärkretsen, 10,6 MCi inom inneslutningen
och 4 MCi i hjälpsystembyggnaden), dvs 1000 gånger mängden från Wind-
scale, läckte ut ur reaktorhärden men stannade inom byggnaderna. Om
inneslutningen och framför allt vattnet som band joden hade fungerat
sämre men ändå bra nog att hålla kvar 99,9% av den från härden fri-
gjorda joden, hade utsläppet av radioaktiv jod blivit lika stort som
från Windscale. Det finns således en inte alltför osannolik potential
för jodutsläpp från kärnkraftverk stora nog att påkalla åtgärder mot
mjölkdistributionen över stora landområden efter en reaktorolycka.

Det är viktigt att ha klart för sig att mjölk i Sverige skulle kunna
bli påtagligt förorenad med jod-131 även vid en stor reaktorolycka på
stora avstånd, dvs i England eller på den europeiska kontinenten. Den
åtgärdsnivå som i Sverige har rekommenderats för förbud mot användning
av förorenad mjölk är 0,07 mikrocurie per liter. Detta är ca 30 gånger
så hög koncentration som den högsta koncentrationen av jod-131 som kun-
de påvisas i svensk mjölk (i Norrbottens fjälltrakter) efter kärnvapen-
proven 1962.

Under åren 1961-1962 då kärnvapenproven var som mest intensiva disku-
terades frågan om åtgärdsnivåer ingående vid nordiska strålskyddsmöten
rekommenderade av Nordiska rådet. Den största risken vid användning
av jodförorenad mjölk gäller spädbarn. Eftersom dessa har en betydligt
mindre sköldkörtel än vuxna och jod företrädesvis söker sig till sköld-
körteln, blir jodkoncentrationen och därmed stråldosen större i barnens
små_sköldkörtlar än i de vuxnas sköldkörtlar. Ett ingrepp mot mjölken
betraktades emellertid av hälsovårdsmyndigheterna i de nordiska länder-
na som riskabel för barnen (alternativa drycker, inklusive användningen
av torrmjölk ansågs kunna vara skadlig). Man rekommenderade därför en
iake-åtgärdsnivå, under vilken man ansåg att det inte var rimligt att
ingripa mot jodförorenad mjölk om det gällde stora delar av landet. Man
enades om att jodintag som totalt understeg 0,2 mikrocurie till späd-
barn inte borde föranleda någon åtgärd.
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Om begränsade områden är förorenade med jod-131 är emellertid bortkas-
tandet av några tiotal liter mjölk per barn en obetydlig åtgärd. Den
rekommendation som fortfarande gäller i Sverige för åtgärdsnivå är att
under sådana omständigheter kasta mjölken om man räknar med att det
totala jodintaget till spädbarn annars skulle kunna överstiga 0,6 mikro-
curie. Vid ett kortvarigt nedfall av jod-131 på marken svarar detta
mot 0,07 mikrocurie per liter av mjölken. Stråldosen till sköldkörteln
hos spädbarn beräknas då bli ca 0,15 Gy (15 rad).

Strålskyddsinstitutet finner fortfarande att en koncentration av 0,07
mikrocurie jod-131 per liter mjölk bör vara en tvingande åtgärdsnivå,
men att man efter omständigheterna mycket väl kan rekommendera ett und-
vikande av mjölk med lägre jodhalter för spädbarn. Koncentrationer av
jod-131 understigande 0,001 mikrocurie per liter bör emellertid under
alla omständigheter anses vara acceptabla och har tidigare förekommit
i svensk mjölk till följd av kärnvapenproven.

Möjligheten till jodförorening av mjölken är beroende av årstiden,
eftersom det bara är under betessäsongen ett direkt jodupptag kan före-
komma och jod-131 är alltför kortlivat för att kunna spridas genom
lagrat foder. En möjlighet att undvika jodupptag är att hålla kreaturen
inomhus och utfodra dem med hö, ensilage och fodersäd som inte är föro-
renade. Detta innebär emellertid en förlust om inte vallgrödan kan
skördas och användas när joden försvunnit genom radioaktivt sönderfall.

I princip är det också möjligt att göra torrmjölk eller ost av konta-
minerad mjölk. Efter lagring några månader har halten jod-131 sjunkit
kraftigt. Det finns dock både praktiska och opinionsmässiga skäl som
talar mot en sådan lösning.

Kunskapen hos lantbrukarna om dessa problem är alltför liten och det
råder ett stort informations- och utbildningsbehov. Lantbrukarnas
länsförbund i Hallands län och i Uppsala län har hänvänt sig till
respektive länsstyrelse med ett antal frågor (i maj 1978 resp december
1977)• Strålskyddsinstitutet angav med anledning härav ett yttrande
till de två länsstyrelserna i september 1978.

De flesta av de frågor de två länsförbunden ställde till länsstyrelserna
gällde problem beträffande markanvändning, djurtillsyn och nödslakt vid
mycket intensiv markbeläggning efter en stor reaktorolycka. Dessa problem
diskuteras i Kungl. Veterinärstyrelsens cirkulär Nr 90, 1960. Kontaminering
av gröda berörs dock inte. Erfarenheter från bl.a. kärnvapennedfall visar
dock att kollektiva stråldoser från markbeläggning i områden där befolk-
ningen inte evakueras är väsentligt högre än de kollektiva doserna från
livsmedel producerade i området. Snabba åtgärder mot grödan behövs alltså
inte, men utfodring av djur med kontaminerat gräs skall undvikas.

En gemensam fråga i länsförbundens brev var:

Är omgivningskontrollen ordnad på ett betryggande sätt?
Hur ofta utförs mätningarna och hur offentliggörs resul-
taten?

I strålskyddsinstitutets svar förklarades att den primära kontrollen
av omgivningen sker genom utsläppskontroll vid källan, där de utsläpps-
gränser som föreskrivits av strålskyddsinstitutet skall respekteras.
De uppmätta utsläppsvärdena redovisas månatligen till strålskyddsin-
stitutet som också publicerar sammanställningar. Institutet har planer
på en mer regelbunden redovisning av dessa rapporter.

Utöver utsläppskontrollen har strålskyddsinstitutet tillsammans med
naturvårdsverket fastställt ett kontrollprogram för omgivningen, vilket
även omfattar månatliga prover på mjölk från gårdar i kraftverkens när-
het. Därutöver förekommer forskningsprogram. Vid Lunds universitet har
bl.a. sköldkörtlar från nötkreatur från slakterier kring Barsebäck
analyserats.
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Påtaglig omgivningsförorening kan emellertid endast väntas vid en olycka
där beredskapsorganisationen träder i funktion och länsstyrelsen i sam-
råd med BNA organiserar provtagning.

Beträffande frågor i samband med omfattande radioaktiv markläggning
tog professor Lars Fredriksson upp en rad problem i skrivelse till
Sveriges lantbruksuniversitet 1979-05-10. Fredriksson har för strålskydds-
institutet påpekat att vi inte har någon egentlig beredskap för att "för-
svara" primärproduktionen inom jordbruket i händelse av ett kärnvapenkrig,
vilket han bedömer som väsentligt mer sannolikt än en kärnkraftsolycka.
Om beredskap funnes för krigsfallet skulle den enligt Fredriksson långt
mindre väsentliga frågan om beredskap mot olyckor i kärnkraftverk också
lösas.

Enligt Fredriksson behövs såväl försöks- som utredningsarbete för att ta
fram en funktionsduglig strålskyddsberedskap för lantbruket. Han kriti-
serar starkt hittills framförda förslag till sanering av marken och före-
slår forskningsprojekt beträffande nedplöjning av förorenade ytskikt och
beträffande strålskärmade byggnader för djurvårdande personal. Strålskydds-
institutet instämmer i att underlaget för bedömning av åtgärder mot mark-
beläggning är helt otillräckligt. Stora forskningsinsatser behövs, och
bl a avser institutet att via egna forskningsmedel försöka få till stånd
viss sådan forskning.

Några exempel på planering för jordbruk och djurhållning inför en reaktor-
olycka redovisas i följande brev från Länsstyrelsen i Hallands län:

"Säkerhetsfrågor m m kring kärnkraftverk

"I skrivelse 1978-05-30 har Lantbrukarnas Länsförbund hänvänt sig till
länsstyrelsen och hemställt om svar på några frågor angående omgivnings-
kontroll, beredskapsplaner, skadeståndsfrågor m m kring kärnkraftverk.

"Allmänt kan sägas att länsstyrelsens uppgift är att om radioaktiva ämnen
utsprids från Ringhals i sådan mängd att särskilda åtgärder påkallas för
att skydda allmänheten skall länsstyrelsen sörja för att erforderliga åt-
gärder vidtas. Länsstyrelsen har därför i samarbete med statens strålskydds-
institut (SSI) utarbetat "Beredskapsplan för Ringhals kraftstation" och för
kännedom bifogas planen. Beredskapsplanen genomgår f n revidering, som
avses vara genomförd hösten 1978. Revideringen omfattar bl a översyn av
uppgifter om befolkningsförhållanden, djurhållning m m inom berört område.

"När det gäller expertutlåtande avseende kärnkraftfrågor har länsstyrelsen
att hänvanda sig till statens strålskyddsinstitut. Med anledning av läns-
förbundets skrivelse har länsstyrelsen hemställt om ett uttalande i ärendet
från SSI. Strålskyddsinstitutets svar kommer att meddelas Eder. Kopia av
länsstyrelsens skrivelse till SSI bifogas för kännedom.

"Vid en eventuell reaktorolycka rekommenderas människorna, som vistas i
närheten av ett kärnkraftverk att uppehålla sig inomhus med stängda
dörrar, fönster o dyl samt att avvakta myndigheternas beslut om utrym-
ning. Samma regler gäller för djur och härtill kommer att utfodring med
gräs som kan ha blivit nedsmutsat med radioaktivt avfall, inte får ske.
Om det radioaktiva utsläppet är extremt stort kan undanförsel av djur



bli nödvändigt. I ett sådant läge avser länsstyrelsen att i stort ut-
nyttja befintlig plan angående undanförsel och mottagning av boskap i
Hallands län. Planen grundas på vissa anvisningar från statens jord-
bruksnämnd. Ledningen av undanförseln åvilar länsstyrelsen och vid
planens genomförande kommer jordbrukets arbetsblockorganisation at t
tas i anspråk. Undanförselplanen är avsedd att vid behov användas under
krigsförhållanden men är naturligtvis även användbar vid en extremt
stor och mycket osannolik olycka vid Ringhals.

"I beredskapsplanen för Ringhals finns några avsnitt, som behandlar frågor
beträffande djur, mat, vatten m m inom Ringhals omgivning. Exempel på
sådana delar av planen, som torde vara intressanta ur jordbrukets synpunkt
är:

(Ätgärdskalender för länsstyrelsen)
(Riktvärden för stråldoser m m)
(Sannolikt erforderliga skyddsåtgärder)
(Befolkningsförhållanden, djurhållning)
(Länsstyrelsens åligganden)
(Folder t i l l allmänheten)

11 21:1 (Lag om skyddsåtgärder)

"Angående Eder fråga om skadeståndsrätt hänvisas t i l l Atomansvarighets-
lagen SFS 1968: 45-56 jämte ändringar SFS 1974: 249.

11 Avslutningsvis kan nämnas att de intressanta frågeställningar, som fram-
förs i Eder skrivelse kommer at t undersökas närmare och på lämpligt sätt
beaktas i den pågående revideringen av beredskapsplanen för Ringhals
kraftstation.

Uppslag
•i

•i

II

II

•i

4:1-3
13:1-4
15:1-2
16:1
17:2
18:1

I '}

Lars H Lång
/J Berg von Linde"

25. Livsmedelsförorening

För bestämning av halten av radioaktiv jod i mjölk vid ett befarat
jodnedfall på marken har Statens Livsmedelsverk inköpt 20 st detektor-
system av typ Pitman 235 S.

1962 utförde Försvarets forskningsanstalt en undersökning om möjligheten
att mäta halten jod-131 i löpande produktion vid mejerierna. Då skedde
mjölktransporten i transportkärl på 20-50 liter. Numera transporteras
emellertid mjölken nästan uteslutande i stora cisterner, vilket har
gjort att andra mätmetoder måste användas. I en skrivelse till Statens
Livsmedelsverk 1974-11-29 föreslog strålskyddsinstitutet att man skulle
kunna ta mjölkprover från tankbilarna och mäta dem i en speciell prov-
tagningsflaska med detektorn placerad mitt i flaskan. Strålskydds-
institutet placerade senare ett forskningsprojekt vid FOA för bestäm-
ning av effektiviteten av effektiviteten hos mjölkmonitören Pitman 235 S.
I uppdraget ingick även att utforma ett förslag till handhavandebeskriv-
ning för mjölkmonitorer och till en procedur för kalibrering av hos
livsmedelsverket befintliga mjölkmonitorer av samma typ.

Resultatet blev en rekommendation att mätningarna sker direkt i bilens
mjölktank genom att detektorn i ett plexiglasrör sänks ner i mjölken.
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Mjölkmonitorerna är nu kalibrerade och bruksanvisning för användning
av detektorsystemet finns utarbetad. Monitorerna förvaras centralt,
men avses till en del placeras i kärnkraftlänen, med en central reserv
som kan användas efter behov. Kontrollmätningen kräver emellertid för-
beredelseåtgärder i form av utbildning samt kartläggning av mjölk-
produktion och -transport. Sådana förberedelser bör ingå i beredskaps-
planeringen för varje län.

Innan kontrollmätningar har hunnit utföras bör konsumtion av nyprodu-
cerad mjölk förbjudas så snart en olycka med jodutsläpp överstigande
10-tals curie jod-131 har konstaterats eller misstänks. Förbudet bör
gälla ett område i vindriktningen till ett avstånd som kan nås av det
radioaktiva molnet inom 6 timmar efter utsläppet (dvs ca 40 km vid en
vindhastighet på 2 m per sekund).

För andra livsmedel än mjölk behöver konsumtions förbud endast gälla
sådana livsmedel som kan ha blivit direkt förorenade av radioaktiva äm-
nen från molnet, dvs bladgrönsaker och frukt. Förorening av dricks-
vatten kan inte utgöra ett problem.

Som nämnts i avsnitt 24 väntas inte förorening av livsmedel ge särskilt
stora tillskott till den kollektiva stråldosen i fall med kraftig mark-
beläggning med t ex cesium-137. För jordbruksproduktionen på längre sikt
efter en olycka finns dock flera väsentliga frågor som behöver belysas
genom ytterligare forskning.

26. Skyddsutrustning

I volym 5 visas att skydd mot inandning av radioaktiva ämnen kan vara
mycket väsentligt för att undvika skador på bl a lungor och sköldkörtel.
Visst inhalationsskydd kan erbjudas av byggnaders filtereffekt och av
en kombination med ventilationsavstängning följd av snabb vädring efter
passage av det radioaktiva molnet.

Sven andra åtgärder kan minska den inandade mängden radioaktiva ämnen.
Om en dammsugare får stå på inne i ett rum med radioaktivt förorenad luft
kan dammsugarpåsen fungera som ett filter där aktiviteten fastnar. Bet
har uppgivits att inandad aktivitet kan minskas till hälften genom denna
enkla åtgärd. Sannolikt beror effektiviteten på storleksfördelningen av
luftens dammpartiklar och ytterligare utredning förefaller befogad.

För personal som behöver medverka i räddningsarbete kan skyddsmask (gas-
mask) behöva användas. Den gör stor nytta om den är rätt inpassad. De
flesta berörda, t ex brandmännen, har redan tillgång till skyddsmask.
Tillhandahållande för övriga personalkategorier bör övervägas.

För användning av allmänheten är det mer tveksamt om skyddsmasker kan
spela någon stor roll. Relativt gott inandningsskydd kan som nämnts er-
hållas genom inomhusvistelse. Snabb utdelning efter en inträffad reaktor-
olycka anses ännu omöjligare än jodtablettutdelning, bl a eftersom in-
passningen är viktig. Utdelning i förväg i stor skala är dyrbar och
kommer troligen att leda till svinn. Särskilda barnmasker finns inte till-
gängliga i stor skala och passningen kan komma att ändras snabbt när barnen
växer. Mindre barn kan överhuvudtaget inte ha skyddsmasker. Ytterligare
utredning kan vara motiverad men det förefaller inte troligt att förhands-
utdelning av skyddsmasker kommer att framstå som en särskilt rimlig bered-
skapsåtgärd, möjligen undantaget kraftverkens närområden.

__ J
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27. Bevakning

Vid total evakuering kommer sannolikt att uppstå ett bevakningsproblem
som behöver lösas av polisen med militär hjälp. Studium av inträffade
evakueringsfall bör kunna antyda om detta är ett problem som kräver sär-
skilda beredskapsåtgärder.

28. Dekontaminering av mark och tättbebyggda områden

Beträffande möjligheten att sanera radioaktivt belagd mark för att min-
ska exterstralningen känner strålskyddsinstitutet inga praktiskt tillämp-
liga metoder. Problem för jorbruksmark berördes i avsnitt 24. Särskilt
är osäkerheten stor för icke flat mark som kuperad terräng, parklandskap
och skogsmark. Mer forskning bör utföras beträffande radioaktiva föro-
reningar i bebyggda områden: hur snabbt försvinner aktiviteten genom
påverkan av nederbörd? även här avser SSI att stödja forskningsprojekt.

En rad dekontamineringsmöjligheter för tättbebyggda områden redovisas i
Rasmussenrapporten. Det finns många möjligheter att flytta större delar
av kontamineringen från ett ställe till ett annat, åtminstone om den är
bunden till relativt stora partiklar (diameter 50 - 1000 um), vilka har
studerats med tanke på kärnvapenavfall. Mindre partiklar (< 10 um) och
mindre stoftmängder (< 50 g/m*) som är sannolika vid en reaktorolycka, är
mycket svårare att avlägsna. Försöksresultaten antyder t ex att spolning
av avfall med brandslangar nästan inte alls avlägsnar småpartiklar trots
att upp till 99% av större partiklar spolas bort. Inte heller gatusop-
ningsmaskiner med dsmmuppsugning klarar nämnvärd dekontaminering av as-
falt. Liknande resultat finns för takbeläggningar.

För material med slätare ytor som metall, trä, tätare asfalt och betong visar
laboratorieförsök goda teoretiska möjligheter att flytta kontaminer ingen
även vid mindre partikelstorlekar. Dammsugning kan t ex avlägsna mellan
30 och 99% av kontamineringen, högtryckstvättning 70 - 99.97% och sand-
blästring90 - 100.00% om saneringen sker inom tio dagar efter kontamine-
ringen. Dessa resultat har nåtts för ytor av 0.5 - 10 m och kan betraktas
som idealt uppnåeliga. Goda möjligheter bör alltså finnas att sanera
t ex enstaka fordon eller hus.
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Om emellertid sanering skall göras av en hel stadsdel måste man vänta
sig betydande problem med det aktiva material som bildas vid sanering-
en - vatten, damm, sand från sandblästring och liknande. Saneringsprojektet
sker förmodligen i en mycket aktiv strålmiljö och det finns inte mycket
utrymme för den ytterligare strålbelastning som skulle åstadkommas genom
att restmaterial från saneringen samlas i anslutning till arbetsplatsen.
Materialet behöver därför tas om hand undan för undan och högst samlas
för några tiotals kvadratmeters sanerad yta. Särskilda tippar kommer att
behövas för kontrollerad förvaring av material uppsamlat från större ytor.
Särskild behandling kommer att behövas för avloppsvattnet. Saneringsarbe-
tet kommer alltså att kräva tid. Sannolikt kommer det inte heller att ge
lika hög dekontamineringsgrad som ovan refererats om det dröjer mer än
några dagar innan saneringsarbetet kan påbörjas.

En viss dekontaminering åstadkoms av den naturliga nederbörden. För hårda
ytor väntas ca 80% avlägsnas vid kraftig nederbörd, vilken med stor sanno-
likhet förekommer vid de värsta konsekvensbilderna (SAND 76 - 0429). Det
kan ifrågasättas om ytterligare sanering utöver den naturliga överhuvud
taget är motiverad annat än för mindre områden med måttligt stark belägg-
ning.

För snöröjning med konventionella metoder har rapporterats bortforsling
av 80 - 98% av deponerad aktivitet (vid partikelstorlek 150 - 300 pm).
För de värsta konsekvensfallen torde sanering inte bli aktuell förrän
efter så lång tid att eventuell snö hunnit smälta.

För gräsmattor, grusplaner och liknande kan 95 - 99.9% av aktiviteten
avlägsnas genom att ett ytlager på 5 - 10 cm skrapas bort. Detta mot-
svarar 50 000 - 100 000 m3 eller ca 10 000 billass per kvadratkilometer.

Sammanfattningsvis kan man alltså anta att det i tättbebyggda områden
går relativt lätt att få bort ca 90% av totalt deponerad aktivitet. Att
åstadkomma väsentlig ytterligare minskning torde kräva noggrant arbete
som behöver planeras väl och för vilket kunskapsunderlaget ännu är dåligt.

29. Militärt bistånd

Civila myndigheter kan begära militärt bistånd i katastrofsitua-
tioner. Följande bestämmelser gäller:

(Ur "Tjänstemeddelanden för försvarsmakten 1975-09-30)

Räddni:i.T3t.ili.-.at tillämpningsföreskrifter

Regeringen har förox-dnat att 1 § kungörelsen (1969:85) om

militär räddninjntjunot m ra akall ha nedan angivna lydelse.

Är militär hjälp nödvändig för att avvärja överhängande

fara för liv eller hälaa, för omfattande förstörelse av

egendom, eller för avsevärd skada 1 miljön, skall sådan

hjälp lämnas på begäran av generBltullstyrelsen, länssty-

relse, chef för tullregions bevakningskontor, polischef

•ller kommunal brandchef, on ej särskilda militära förhål-

landen hindrar det.
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Ovanstående föranleder vissa ändringar i tidigare utfärda-
de (1969-11-11 nr 900) tillämpningsföreskrifter.

Härmed fasts tä l l s bifogade tillämpningsföreskrifter t i l l
kungörelse om ändring i kungörelsen (i969:Q5) om militär
räddningstjänst n m.

Tillämpningaföreskrifter

1, lUlltär hjälp, som är nödvändig för att avvärja över-
hängande fara för l i v e l l e r hälsa, omfattand» föratörela*
av egendom el ler nvoevärd okada i miljön, ckull lämnas om
ej siirnltildn milittira förhållanden hindrar det.

•ed särskilda militära förhallanden avses fränst bered-
skapskravet, för utbildningen väsentliga övningar samt
truppens utbildnincsståndpunkt.

2. Kilitär hjälp lämnas efter f rånat ällnir.g frän general-
tullstyrelsen, länsstyrelse, chef för tullregions bevak-
ningskontor, polischef e l l e r konmunal brandchef.

Sker framställning från annat håll skall hänvisning ske
t i l l ovan angivna myndigheter.

3 . Framställning om militär hjälp kan göras t i l l närmaste
militär myndighet varvid följande riktlinjer fär beslut
om insats m m gäller.

(1) Försvaraoarådesbefälhavare, örlogsbaachef, sektorchef,
garnisonachef, chef för förband enligt försvarsmaktens in-
delning i fred aamt chef för fartygsförband e l ler fartyg
mA på därom gjord framställning fatta beslut om insats i
brådskande lägen under förutsättning att den militära hjäl-
pen kan tillgodoses inom ramen för anbefalld beredskap,
truppens tjänstbarhet och utan hinder för anbefallda (be-
alutade) viktigare Övningar.

Militärbefälhavaren (chefen for Gotlands militärkommando)
orienteras tjänstevagen snarast om gjord framställning samt
vidtagna och beslutade åtgärder.

(2) 1 de fa l l beredskaps- e l ler utbildningsskäl, tillgång
på erforderlig materiel, e l ler andra skäl inte medger att
hjälp (hjälp 1 begärd omfattning) lämnas, skall framställ-
ning om hjälp snarast vidarebefordras t i l l militärbefäl-
havare (chefen för Sotlands militärkominando) •
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4, Militärbefälhavaren (Chefen för Gotlands mllitSrkonneB"
do) skall i samråd med den myndighet Bom gjort framstfcll-
ning oo militär hjälp bedöma hjälpbehovets omfattning. Ef-
ter hand aom överhängande faxa för l iv . omfattande förstö-
relse av egendom eller avsevärd skada i miljön icke längre
föreligger eller det c iv i la samhällets resurser ej längre
nödvändiggör militär insats, skall den militära hjälpan av-
vecklas .

ledning och samordning av militär hjälp kan av nil i tärbe-
tälhavaxe (Chefen för Gotlanda militärkosanando) åläggas
underlydande chef.

5. Framställning om militär hjälp av större omfattning
sant härvid vidtagna och beslutade åtgärder anmäls sna-
rast av nilitärbefälhavare (Chefen för Gotlands mil itär-
komnando) t i l l överbefälhavaren.

6. Merkostnader för försvarsmakten med anledning av" mil i -
tär hjälp skall i princip betalas av den som gjort fram-
atällning om militär hjälp. 3e«tämmelser för detta komner
att utarbetas i särskild ordning.

30. Resurser och kostnader

En sammanfattning av kostnaderna av samtliga åtgärder som föreslås ges på
de två följande sidorna. Kostnaderna för SSI resp den centrala planerings-
organisationen har kommenterats i avsnitten 14 resp 18. Samtliga kostnads-
uppgifter är preliminära och behöver bekräftas genom vidare utredning.

31. Ändring av lagar och ansvar

I "Lag om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m m" (SFS 1960:
331) regleras samhällets ansvar avseende beredskapen mot olyckor vid
kärnkraftverk. I sammandrag innebär lagen följande:

Länsstyrelsernas åligganden:

Om radioaktiva ämnen utsprids från kärnreaktor ("inom riket") i sådan
mängd att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten, skall
länsstyrelsen sörja för att erforderliga åtgärder vidtas (1 §).

I län med kärnkraftverk ("i län som regeringen bestämmer") skall läns-
styrelsen dels upprätta en organisationsplan avseende de åtgärder som
erfordras för att skydda allmänheten mot radioaktiva ämnen från kärn-
kraftverket och dels utse en befattningshavare och en eller flera s tä l l -
företrädare för denne, som äger besluta i länsstyrelsens ställe om
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Lagen är inte begränsad t i l l
kärnkraftverk utan gäller "atomreaktor eller annan atomanläggning11,
varför även länsstyrelsen i Södermanlands län anmodats upprätta en
beredskapsplan med tanke på anläggningarna i Studsvik. (2 §)



KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING

Intressentgrupp Kostnad för förbättring Tillkommande kostnad Total kostnad vid
av nuvarande beredskap vid förhöjd beredskap förhöjd beredskap

Kärnkraftlänen Lsty, regiona-
la, statliga och kommunala
instanser

Övriga berörda län (utom Sö-
dermanlands län) dito

Södermanlands län,
dito

SSI

SKI+/

SMHI

Rikspolisstyrelsen

Försvarsstaben

Central planerings- och
övningsorganisation

Beredskapsenhet för indikering,
sanering etc (Studsvik, SGU)

Totalt + + /

EK x /,
ÄK x x /

EK
ÄK

EK
ÄK

EK
ÄK

EK
ÄK

EK
ÅK

EK
ÄK

EK
ÄK

EK
ÅK

EK
AK

EK
ÄK

5.800.000
2.800.000

-

1.200.000
600.000

300.000
450.000

X

1.100.000
550.000

50.000

100.000

300.000
400.000

300.000
500.000

9.000.000
5.450.000

10.700.000
3.500.000

16.100.000
6.000.000

100.000
100.000

X

400.000

500.000
50.000

200.000
100.000

100.000
400.000

500.000
2.500.000

28.600.000
12.650.000

16.500.000
6.300.000

16.100.000
6.000.000

1.200.000
600.000

400.000
550.000

X

1.500.000
550.000

500.000
100.000

200.000
200.000

400.000
800.000

800.000
3.600.000

37.600.000
18.100.000

x/ Engångskostnad
xx/ Årlig kostnad

+/ Vid SKI pågår arbete för utvidgad beredskap, varför någon kostnadsuppskatt-
ning ej kunnat göras. Kostnaden vid SKI kommer dock storleksordninnsmässigt
att vara densamma som vid SSI.

++/ Till denna totalkostnad skall läggas, förutom kostnaderna vid SKI, de kostnader
som kan tillkomma inom kärnkraftverken. Dessa omfattas inte av donna utredning.
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Beräkningsunderlag vad gäller
Beredskapsenhet för indikering

Nivå 1

SSI,
etc

Central

*
planeringsorganisation och

Nivå 2 tillkommer

SSI 1 handläggare
1 ingenj ör

200 tkr/år
200 tkr/år

personsökare 100 tkr
allmän teknisk
upprustning 50 tkr
telekommunikati on
investering 150 tkr
årlig avgift 50 tkr/år

beredskap för 2 pers 100 tkr/åi

minidator med bildskärm 100 tki

engångskostn 300 tkr
årlig kostnad 450 tkr

100 tkr
100 tkr

CPO investeringar 300 tkr

2 tjänster
inkl lokalhyra
o ev arvoden 400 tkr/år

mer utrustning 100 tkr

2 ytterligare
tjänster 400 tkr/år

engångskostnad 300 tkr
årlig kostnad 400 tkr

100 tkr
400 tkr

Beredskap
indikering
etc

ospecificerade
engångskostn 300 tkr

årlig kostnad
(Studsvik) 500 tkr

tillkommande
engångskostn 500 tkr

årlig kostnad
(Studsvik 1.5 Mkr
och SGU 1 Mkr) 2 500 tkr
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Länsstyrelsernas befogenheter:

Länsstyrelserna kan enligt lagen

O Förordna om intrång i enskilds rätt om detta är nödvändigt för
mätningar och andra undersökningar (4 §)•

a Förelägga den som uppehåller sig inom bedömt riskområde att inte
vistas utomhus eller att lämna området, ävensom förbjuda tillträde
till detta (5 § 1.).

Q Påbjudande av bortförande av levande djur eller livsmedel (5 § 2.).

Q Förordna om inskränkning i rätten att nyttja mark- eller vatten-
områden eller naturprodukter, ävensom eljest i rätten att bruka
eller förfoga över egendom (5 § 3.).

• Föranstalta om att livsmedel eller annat, som blivit förorenat med
radioaktiva ämnen, omhändertages samt genom särskild förvaring, be-
redning eller på annat lämpligt sätt oskadliggöres (5 §).

• Vidta erforderliga åtgärder för inkvartering och utspisning av samt
annat bistånd åt dem som blivit i behov därav i anledning av före-
lägganden enligt ovan (5 §).

• Förordna att envar som fyllt 18 men ej 65 år skall vara skyldig att
på anfordran av polisbefäl lämna sådant bistånd, som hans kropps-
krafter och hälsotillstånd medger (6 §).

• Förordna att mätinstrument, transportmedel eller annan förnödenhet
som erfordras enligt 4 eller 5 § och som inte kan tillgodoses med
tillräcklig skyndsamhet på annat sätt, skall tillhandahållas av
den som innehar sådan egendom (6 §).

D Begära bistånd från kommunala myndigheter (9 §).

Allmänna kommentarer:

Länsstyrelsen bedöms ha stöd i lagen vad beträffar möjligheterna att
vidta erforderliga åtgärder efter det att en olycka har inträffat i ett
kärnkraftverk. Däremot saknas stöd i lagen vad avser behovet att ålägga
andra än länsstyrelsen att genomföra planering och övriga förberedelser
i erforderlig omfattning.

Det är vidare tveksamt om länsstyrelsen har tillräckligt stöd i lagen
för ett kraftfullt handlande om en hotsituation skulle inträffa. Med
hotsituation avses här en störning i driften av kärnkraftverket, kopplad
med en osäker men tydlig möjlighet att störningen kan leda till en all-
varlig olycka. Det var en sådan situation som förelägg under flera dygn
vid Three Mile Island. Även terroristaktioner mot kärnkraftverk skulle
innebära en hotsituation.

Det kan ifrågasättas om "Lag om skyddsåtgärder vid olyckor i atoman-
läggningar m m" ger det stöd som erfordras för länsstyrelsens handlande
i en hotsituation. Man kan möjligen hävda att länsstyrelseinstruktionen
ger ett tillräckligt underlag för länsstyrelsens agerande.

Från praktisk synpunkt syns det emellertid värdefullt om alla väsentliga
regler och länsstyrelsens befogenheter före, under och efter en olycka
vid kärnkraftverk kan återfinnas i en och samma författning (jmfr Kuhgl.
Maj:ts proposition nr 139 år 1960, sid 59, VI. Specialmotivering).
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Jämförelse med annan, likartad lagstiftning:

Brandlagen (1974:80)

Enligt 15 § brandlagen får länsstyrelsen efter samråd med produkt-
kontrollnämnden ålägga anläggnings ägare eller innehavare att hålla
den beredskap med personal och utrustning som behövs för att avvärja
eller begränsa skada (enligt de förutsättningar som anges i paragra-
fen i övrigt). Ersättningsbestämmelser anges i 19-22 §§. Påföljd,
vite, besvär m m regleras i 23-26 §§.

Lag om skyldighet för näringsidkare m fl att biträda vid planläggning
av rikets ekonomiska beredskap (1948:390)

Det åligger ägare eller innehavare av industriell anläggning ävensom
annan näringsidkare här i riket att på särsild anfordran lämna de
uppgifter - - ävensom i övrigt biträda vid nämnda planläggning (1 §).

Statlig eller kommunal myndighet eller inrättning är jämväl eljest
skyldig inom sitt verksamhetsområde lämna de uppgifter för planlägg-
ningen och det biträde, som - - eller annan av regeringen förordnad
myndighet påfordras (1 §).

Ersättningsregler, skiljemän etc framgår av 2 §. Påföljd regleras i 3 §.

Lag (1977:417) om ändring i lagen om kommunal beredskap (1964:63)

Kommun är under berdskapstillstånd skyldig att i de hänseenden, i vilka
kommunen är verksam för kommunens egna medlemmar eller dem som eljest
är bosatta i kommunen, utöva verksamhet jämväl till förmån för sådan
befolkning från annan kommun, som till följd av krigsskada, utrymning
eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande utomordentliga för-
hållanden tagit uppehåll inom kommunen.

Förslag till ändringar i atomskyddslagen (SFS 1960:331)

För att få till stånd en effektiv räddningstjänst och möjligheter att
snabbt utveckla full kraft vad avser samhällets räddningsinsatser vid
en olycka i ett kärnkraftverk krävs att samtliga i räddningsorganisationen
inblandade parter har förberett sig i erforderlig omfattning. Dessa
parter bedöms främst vara:

D primärkommuner (den kommun där kärnkraftverket är
beläget samt angränsande kommuner)

ci landstingskommun (avseende främst sjukvård i saraband
med olycka med eventuella behov av evakuering av sjuk-
vårdsanläggningar)

n statliga myndigheter (utöver länsstyrelsen)

Q försvarsmakten (med frivilligorganisationer)

Q enskilda och kooperativa företag, organisationer, m fl
(även delar av allmänheten kan ifrågakomma)
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Möjligheter bör tillskapas att med stöd av lag kunna ålägga ovan
angivna att

medverka vid upprättande av beredskapsplaner, främst
för egen verksamhet

delta i utbildning avseende räddningstjänst

delta i övningar med räddningsorganisationen
a
a

Om en olycka nödvändiggör omfattande evakuering av området runt ett
kärnkraftverk tillkommer ett behov av att ålägga kommun att ta hand
om befolkning från annan kommun. Detta kan även gälla kommun belägen
i annat län (jmfr lagen om kommunal beredskap, som f n endast gäller
förhållanden vid krig eller krigsfara).

Därutöver bör länsstyrelsernas befogenheter vid hotsituationer närmare
regleras. Vidare behöver lagstiftningen kompletteras så att kostnadsansvaret
klarläggs för olika organs medverkan i planering och övningar liksom för an-
skaffning av utrustning.

För fallet med höjd ambitionsnivå bör även civilförsvarslagen ändras så
att personer som skrivs in med stöd av denna också kan användas i rädd-
ningsverksamhet vid stora reaktorolyckor.

BEREDSKAP MOT OLYCKOR I STUDSVIK

Institutet vill i annat sammanhang ta upp frågan om beredskapsorganisationen
i Södermanlands län med tanke på forskningsreaktorn i Studsvik. Här finns
inget skäl för en vidgning av beredskapens syfte, eftersom en olycka med
katastrofala konsekvenser för omgivningen är utesluten. Däremot finns skäl
att överväga utformningen av beredskapsorganisationen mot mindre olyckor.



APPENDIX 1 TILL BILAGA B

STEN NORDINS RAPPORT OM INFORMATIONSPROBLEMEN VID
ÖVNINGEN AV BEREDSKAPEN MOT OLYCKOR I RINGHALS

Rapport från haveriövning i Ringhals den 8 maj 1979

Undertecknad fick av Statens Vattenfallsverk i uppdrag
att följa och försöka utvärdera haveriövningen i första
hand ur informationssynpunkt.
Det gällde att försöka bedöma hur journalister i press
och etermedia i verkligheten skulle kunnat få underlag
för någorlunda korrekta artiklar och inslag i Radio/TV
om händelserna utvecklats så som man övade i Ringhals.
I uppdraget ingick också att rapportera andra observa-
tioner som kan vara av betydelse för haveriorganisationens
effektivitet samt om möjligt föreslå förbättringar.
För att fullgöra uppdraget har jag deltagit i en förbered-
ande genomgång av övningen tillsammans med representanter
för pressen den 7 maj i kärnhuset i Ringhals.
Haveriövningen följde jag frän Vattenfalls kontor i
Råcksta huvudsakligen genom telefonintervjuer men också
genom arrangerade presskonferenser med Vattenfalls
ledningscentral i Råcksta.
Därefter har jag deltagit i en genomgång med berörd per-
sonal i Ringhals samt en genomgång av evakueringsbered-
skapen med Varbergs kommun samt vid en utvärdering av
övningen med länsstyrelsens ledningscentral i Halmstad.
Slutligen har jag tagit del av större delen av de artik-
lar som publicerats om övningen,

Följande förutsättningar kan sägas vara av avgörande
tydelse för möjligheterna att låta information "sila"
igenom hela den organisation som startas vid en kärn-
kraftsolycka :

be-

1. Villighet att delge information

2. Tekniska förutsättningar och lämplig
organisati on

3. Tillräcklig kunskap i varje led av orga-
nisationen för att förstå innebörden av
den givna informationen.

1
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Av mycket stor betydelse för hur informationen ser ut
när den slutligen når allmänheten är dessutom naturligt-
vis utbildningen och förmågan hos journalistkåren.

Bortsett från min egen insats var övningen inte upplagd
så att det finns någon möjlighet att rättvist bedöma
hur pressen faktiskt skulle ha fungerat om det övade
inträffat i verkligheten.

Journalisterna följde inte övningen under realistiska
förhållanden utan slussades runt för att se haveri-
organisationen. Oavsett detta är min bestämda uppfatt-
ning att åtgärder måste vidtas för att göra journalist-
kåren bättre förmögen att sköta sitt arbete vid ett
verkligt haveri. Jag återkommer senare till detta.

Huvuduppdraget att rapportera om pressens möjligheter
att ge korrekt information om vad som hände i Ringhals
är snabbt avklarat, övningen avslöjade väldiga brister.
Pressen skulle mycket sent ha rapporterat om att någon
slags händelse inträffat i Ringhals och därefter
totalt misslyckats med att rapportera om art och om-
fattning av haveriet.

Det beror på att övningen visade att de instanser som
ingår i själva haveriorganisationen inte fick - eller
inte kunde tillgodogöra sig - information och därför
under större delen - och i varje fall under den betyd-
elsefullaste delen - av haveri förloppet saknade rele-
vant beslutsunderlag.
Detta är givetvis ett betydligt allvarligare informa-
tionsproblem än om journalistkårens arbetsmöjligheter
är bristfälliga. Men det är problem som hänger samman.
Enligt min mening finns så allvarliga brister när det
gäller alla tre förutsättningarna som definierats tidig-
are att haveriorganisationen inte kan fungera om den
skulle behövas.
Därför krävs snabba och radikala åtgärder för att för-
bättra situationen.
Men även när det gäller massmediernas beredskap och
förmåga att fungera krävs förbättringar som enligt
min mening inte kommer till stånd utan åtgärder från
instanser utanför massmedierna.

Bristen på kunskaper inom massmedierna är så stor
att allvarliga informationsmissar kan inträffa.Åt-
minstone efter Harrisburg-olyckan borde konsekvenserna
av brister i informationen vara lätta att inse. Ytter-
ligheterna kan beskrivas så här:

1. Det inträffar en katastrof som kräver snabb
evakuering för att förhindra personskador. Mass-
medierna får inte information om detta, alter-
nativt tror inte på den information de får eller
vågar inte sända/publicera informationen p g a
osäkerhet.

1
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2. En bagatel1 handel se blåses upp till sådana pro-
portioner att folk flyr och dödas eller skadas
i trafiken eller lämnar livsviktiga arbetsupp-
gifter för att sätta sig i säkerhet.

Speciellt i den politiskt infekterade atmosfär som kärn-
kraftsindustrin sannolikt måste leva med under avsevärd
tid, kan felaktiga informationer få mycket allvarliga
konsekvenser.

Bland kärnkraftsmotståndare har man i många år sagt att
en kärnkraftsolycka av stor omfattning omedelbart skulle
stoppa kärnkraften. Jag kan mycket väl tänka mig att
misstag när det gäller informationen kan leda fram till '
samma resultat.

Ansvariga hos myndigheter och i industrin måste inse
att kombinationen av svårförklarlig teknik och särprägeln
hos en kärnkraftsolycka kräver stort förtroende för
mynigheter och industri för att kärnkraften ska kunna
accepteras i en demokrati.

Med särprägeln hos en kärnkraftsolycka menar jag helt
enkelt det faktum att allmänheten inte med sina egna
sinnen (lukt, syn, hörsel, smak eller känsel) kan upp-
fatta olycksförloppet, utan måste lita på information fré
andra. Detta är den fundamentala skillnaden mellan en
kärnkraftsolycka och en snöstorm i Skåne. Psykologiskt
har säkert detta en encrm betydelse. Det är möjligt att
kärnkraftsindustrin i detta avseende sitter i samma båt
som vissa andra industrier som arbetar med kemikalier.
Ändå är detta irrelevant.
Allmänheten har inte gjorts uppmärksam på dessa risker
så som man uppmärksammats på riskerna i kärnkraftsindu-
stri n.

Teknikernas återkommande resonemang om riskjämförelser
och påståenden om att "vi" accepterat så och så stora
risker blir därför en bumerang. Myndigheter accepterar
risker. De som känner risk att skadas accepterar inte
risker. Det gäller därför att skapa ett förtroende för
att industrin kan hantera de faktiska risker som finns,
att myndigheterna inte tillåter för stora risker och
både är kapabla och beredda att kontrollera industrin
och att samhället om något trots allt går galet har en
organisation som ingriper resolut för att skydda medbor-
garna.

Eftersom allt bygger på förtroende är förutsättningen
att press och allmänhet inte får grund för misstanken
att de får en tillrättalagd eller falsk information.
Naturligtvis måste myndigheter och industri anstränga sig
att bygga upp detta förtroende, som måste byggas på kun-
skap, innan en olycka inträffat. När olyckan händer är
det för sent.

1
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Men missar i informationen vid en olycka kan rasera det
förtroende som finns, förutom att det också kan föror-
saka faktiska skador och försvåra olyckskonsekvenserna.
Det är mot denna principiella uppfattning jag nu över-
går till att granska övningen med utgångspunkt från de
tre förutsättningar som jag angav i inledningen till
rapporten.

1 VILLIGHET ATT DELGE INFORMATION

Uppenbarligen finns inte en klart uttalad och formulerad
samt allmänt accepterad policy när det gäller informa-
tionen vid en olycka, spelad eller verklig. Allt för
många väger risken för skador i allmänhetens förtroende
mot fördelarna med att lämna information.
Detta måste arbetas bort.

Målet med informationen ska vara att hos massmedier och
allmänhet åstadkomma exakt det mått av förtroende som
industrin förtjänar genom sitt sätt att hantera kärn-
kraftsi ndustri n.
Det kräver nästan total öppenhet, endast begränsad av
faktorer som kan ha betydelse för t ex terrorförsvar
och knappast är relevant i en olyckssituation. Ovilja
att lämna information eller försök att undertrycka infor-
mation skapar misstroende och är skadlig.
Det är oklarheter i denna grundläggande policyfråga som
skapar osäkerhet i många konkreta överväganden i haveri-
beredskapen. Lättast att utläsa är denna oklarhet när
det gäller debatten om olika typer av larm och frågan
om i vilket skede allmänhet och press ska informeras.
Här bör enligt min mening kärnkraftsindustrin lära av
passagerarflyget. Om ett passagerarplan är i fara slår
man omedelbart larm och informerar pressen. Mycket
ofta får besättningen i passagerarplan indikation på
att landsningsstäl1 et inte fällts ut. Då går larm.
Brandkår och övriga delar av haveri organisationen träder
i funktion och pressen rycker ut till flygplatsen.
Sedan visar det sig som regel att larmet berott på ett
fel i signalsystemet och hela larmet blåses av. Man har
demonstrerat olycksberedskap. Sådant skapar förtroende.
I kärnkraftsindustrin diskuteras larmkriterier som inne-
bär att larm går vid så sällsynta tillfällen att press
och allmänhet måste informeras och de närboende upp-
manas inta jodtabletter som en helt obligatorisk åtgärd.
Om larmet visar sig onödigt eller falskt har ingen skada
skett. Då har bara press och allmänhet fått en demon-
stration av att haveriorganisationen är så organiserad
att den träder i funktion innan det är för sent. Det
är dess uppgift.
Två kriterier för informationen måste eftersträvas, näm-
ligen öppenhet och saklighet. Vid de många tillfällen
under ett haveriförlopp då tolkningen är svår och inga
säkra uppgifter går att lämna måste man eftersträva
att redovisa problemen, riskerna och osäkerheten samt
att ge sammanhang. Man bör undvika att nedvärdera
riskerna när det råder osäkerhet.

1
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Gång på gång under Ringhalsövningen kunde man iaktta
hur olika befattningshavare ständigt drog felaktiga
konsekvenser av information de fått och ibland hittade
på uppgifter, därför att de bedömde dem som sannolika.
De spred desinformation. Resultatet blev att man fick
helt olika bilder av olyckans förlopp och konsekvenser
om man talade med länsstyrelsen, polismyndigheten i Var-
berg, Vattenfalls ledningsgrupp i Stockholm och om man
hade information från KC i Ringhals. Resultaten var
ytterst deprimerande om man jämförde med övningsförut-
sättningarna.

Om det varit allvar skulle massmedierna spritt samma bild
som man fick vid Harrisburg-olyckan. Där dröjde det
inte många timmar förrän pressen rapporterade om menings-
motsättningar mellan myndigheter och kraftindustrin.
I Harrisburg fanns grund för en sådan rapportering. Där
fanns meningsmotsättningar. Vid Ringhalsövningen fanns
inte något sådant inslag. Ändå skulle massmedierna med
stor sannolikhet ha rapporterat om sådana misshällig-
heter.
Observera risken för att en sådan rapportering i mass-
medierna mycket väl kan framkalla faktiska misshällig-
heter mellan industri och myndigheter.
Vid flera tillfällen talade jag med informatörer som
lämnade information och samtidigt framhöll betydelsen
av att jag insåg mitt ansvar och hanterade informationen
försiktigt, hellre väntade med att publicera alarmerande
uppgifter än att vara för snabb med publicering.

Det skapade inte några goda relationer, i synnerhet vid
de tillfällen när det stod fullständigt k i are att de
inte all:; förstod den situation som de just informerat
om.

Utan att peka ut enskilda personer kan man klart kon-
statera att det är ett stort probiem att de människor sorr
i verklig olyckssituation skulle sköta informationen
till allmänheten i sä stor utsträckning saknar utbild-
ning för att förstå vad som händer och dessutom ofta
har en ogenomtänkt inställning till informationens be-
tyde! se.
Detta kräver åtgärder; personella, organisatoriska och
utbildningsmässiga.

2 . TEKNISKA
TION

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH LÄMPLIG ORGANISA-

\)r informat ionssynpunkt har haver iorgan isat ionen å t -
minstone fyra o l i k a uppg i f te r och mål som kan de f i n i e ras
så här:

1
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a) att avläsa prinicirinformation via instrument och be-
räkningar

b) förmedia den till KC för åtgärder vid kraftverket

c) förmedla information från a) och b) till alla övriga
instanser i haveriorganisationen samt från dessa
instanser till KC

d) förmedla information från a ) , b) och c) till press
och allmänhet.

Alla som sysslat med information vet att varje ny länk
i en informationskedja innebär bortfall och förvansk-
ning av primärinformationen. Det är därför av yttersta
betydelse att göra den ursprungliga informationen så
lättfattlig som möjligt och helst sprida samma informa-
tion till alla instanser i haveriorganisationen för att
därmed lämna så lite som möjlgt över till tolkningar
och missförstånd på längre avstånd från händelsernas
centrum.

Punkten a) är för tekniskt ko'mplicerad för att jag ska
ha särskilt värdefulla synpunkter. Ändå vill jag fram-
hålla att det är ett stort problem ur informationssyn-
punkt att mätningar och beräkningar av exempelvis akti-
vitet ofta rapporteras i olika värden: röntgen, rem
och rad samt att dessa värden ofta anges utan tidsan-
givelse så att man inte vet om det gäller exempelvis
rem/tim eller integrerad dos.

Sannolikt är inte hela denna förvirring ofrånkomlig. I
varje fall måste rapporteringsrutinerna förbättras så
att angivelserna blir så tydliga att det är möjligt
för alla i haveriorganisationen att förstå innebörden.
Så är inte fallet i dag.
Kanske är en del av problemet otydliga rapportblanketter.
Det kan också vara en ren utbildningsfråga.

Punkten b) handlar primärt om KC:s organisation och
möjligheter att fungera. KC:s arbetssätt under övningen
har granskats av en annan konsult och av det skälet går
jag förbi denna punkt - med ett enda undantag.
KC har dels till uppgift att besluta om nödvändiga åt-
gärder vid kraftverket och dels att informera vidare
i haveriorganisationen. Det är här den betydelsefulla
informationen finns.
Enligt min mening är organisationen i KC gjord utan att
man i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de krav
som informationsuppgiften medför.
KC bör förstärkas med en ny funktion för information till
myndigheter och massmedier. Det bör vara en mycket kvali-
ficerad tekniker med goda strålskyddskunskaper och be-
fogenheter att själv besluta om vilken information

•_..v
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som ska utgå samt mycket klara instruktioner om en
öppen information. Jag tänker mig en person med ungefär
samma kvalifikationer som OL. För att garantera veder-
börande maximal information kanske det lämpliga vore
en funktion som biträdande OL. Det skulle under övning
ge utbildning till OL och vid en verklig olycka inne-
bära en väsentlig förbättring av haveri beredskapen.

Punkten c) handlar om haveriorganisationen utom KC och
moniterare inom och utom anläggningen.
Här är bristerna så stora att det inte går att förvänta
sig adekvata beslut och inte heller en korrekt vidare-
information.
övningen visar på ett mycket tydligt sätt att det inte
går att isolera problemet att åstadkomma en god kommu-
nikation mellan olika instanser i haveriorganisationen
från det allmänna informationsproblemet.
En kärnkraftsolycka måste betraktas som e t t kommu-
nikationsproblem, där det gäller att på kort tid infor-
mera berörda myndigheter och massmedierna om i princip
samma saker.
För att belysa graden av förvirring ska här kortfattat
återges hur olika organ i haveriorganisationen vid
olika tillfällen uppfattat vad som skedde i Ringhals-
övningen .

Ett godkänt utfall av övningen skulle ha inneburit att
berörda myndigheter som ingår i haveriorganisationen
uppfattat följande betydelsefulla händelser och förut-
sättningar:

o Olycksförloppet inleddes med ett litet, harmlöst
rörbrott. Det krävde inga åtgärder utanför kraft-
verket. Detta inträffade klockan 08.00.

o På grund av temperaturstegring i reaktorinneslut-
ningen startar ett hände!seförlopp som skulle ha ut-
löst varningslarm. Reaktorn snabbstoppar, skalven-
tilerna stänger, inneslutningen sprinklas och nöd-
kylningen startförbereds. Det skulle ha medfört
internt strållarm men inte krävt andra åtgärder än
att haveriorganisationen trätt i funktion. Händelse-
förloppet började 08.05.

o Olyckan förvärrades dramatiskt klockan 8.30 då huvud-
cirkulationskretsen brast. Reaktorn töms pä vatten.
Haverilarm slås.

Vid 10-tiden står det klart genom rapporter från
omgivningen att strålnivåerna är så höga att det
måste föreligga svåra skador på bränslet. Olyckan
håller på att utvecklas mot en härdnedsmältning
p g a att en mellankylkrets krånglar.

1 1
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o I KC beslutar man att fylla reaktorinneslutningen
med vatten för att eliminera risken för en kata-
strof. Detta pågår fortfarande när 'övningen av-
slutas.

0 Ur strålskyddssynpunkt förelåg två mycket för-
svårande omständigheter. Det fanns ett hål på.
reaktorinneslutningen där aktivitet läckte ut.
Vädret var dessutom mycket ogynnsamt. Vinden blåste
dessutom aktiviteten åt samma håll hela tiden,
alltså över samma människor.

Det som övades var kort sagt en situation som var väl
så dramatisk som Harrisburg med flera moment av osäker-
het. Ur konsekvenssynpunkt innebar olyckan många gånger
så stora utsläpp till omgivningen som rapporterats från
Harrisburg och ungefär 100 gånger så stor aktivitet
som i DBA-fallet.

Av allt att döma var det bara i KC som dessa fakta bl ev
kända och förstådda. Möjligen förstod man dem också hos
S S I , men jag tror inte det. I så fall var det mycket
egendomligt att man underlät att rekommendera evakuering
1 närområdet.
I verkligheten skulle det ha förorsakat en svår opinions-
storm i efterhand.
I övrigt förstod inte deltagarna i övningen händelse-
förloppet. Man förstod att det hänt en "olycka". Art
och omfattning eller konsekvenser förblev okända.

Det kan vara av intresse att notera att samtliga miss-
förstånd går i en bestämd riktning. Alla underkattade
olyckans omfattning och dess konsekvenser.
Det kan bero på att detrörde sig om en övning och att
man inte trodde att Vattenfall över så allvarliga olyck-
or och därmed sprider kunskap om att så allvarliga
saker kan inträffa.
I så fall är iakttagelsen betydelselös.

Det kan också vara så att det finns psykologiska spärrar
som förhindrar även högt utbildade personer att inse när
något allvarligt håller på att hända vid ett kärnkraft-
verk. Man tror inte på den information som kommer.
Sannolikt beror det på brist på kunskap. I båda dessa
fall måste bristen resultera i motåtgärder.

Här följer nu en redovisning av hur oli
haveriorganisationen rapporterade läget
skeden av övningen.

olika instanser
under olika
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Länsstyrelsens ledningsgrupp:

Ledningsgruppen larmades inte av polisen i Varberg när
varningslarm sändes. Gruppen sammankallades därför mer
än 30 minuter för sent.

Klockan 9.05-9.35 intervjuade jag olika personer med in-
formationsuppgift och fick följande rapport:

Karl Gustaf Karlsson meddelade att varningslarm skett
kl 8.05 på grund av ett inre rörbrott i reaktorn. I
samband med detta noterades stigande temperatur. Haveri-
larm skedde kl 8.35 på grund av radioaktivt utsläpp ge-
nom skorstenen. Åtgärder vidtogs då av den lokale rädd-
ningsledaren i Varberg samt av polis och brandkår.

Nar jag begärde ytterligare information tillkallades
en kvinnlig expert från Vattenfall. Hon meddelade:

"Kl 8.05 inträffade ett större rörbrott i reaktor 1 i
Ringhals. Kl 8.35 skedde ett stort brott med förlust
av kylmedel. Sprinkling av reaktorinneslutning och
nödkylning av härden hade startat.

Reaktortanken hade aldrig tömts och fylldes nu på upp-
ifrån. Olyckan skulle komma att ge 1,4 rem till sköld-
körteln på 24 timmar och 21 mrem helkroppsdos under
samma tid. Olyckan var jämförbar med model 1 haveri et,
sa hon."

Hon överlämnade
som meddelade:

därefter telefonen till Erik Djuräng

"Länsstyrelsens presscentrum fick larmet kl 8.40." Han
berättade att professor Bo Lindell vid SSI konstaterat
att inga åtgärder krävdes för närvarande. Den uppfatt-
ningen grundade Lindell på de uppgifter om dosbelast-
ning som rapporterats till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen hade ändå via lokalradion uppmanat närbe-
folkningen att hålla sig inomhus. Vid kraftverket hade
man beslutat skicka hem icke behövlig personal. Dessa
var utrustade med jodtablett som de dock inte uppmanats
attinta. Man förbereder upprättandet av en uppsamlings-
plats.

Han sa också att enligt hans uppfattning kunde härd-
sprinklingen återfylla reaktortanken varför det inte
förelåg risk för härdsmältning.

Kl 9.40 intervjuade jag landshövding Johannes Antonsson,
som gav följande information. Jag återger intervjun
ordagrant, utan redigering:

- Det har varit ett läckage, ett radioaktivt utsläpp i
Ringhals. Radioaktiv ånga strömmar ut.
- Kl 9.05 övertog vi ledningen av haveriorganisationen.
Tidigare var det polismästaren i Varberg.

1
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I
- 1 500 icke b e h ö v l i g personal har skickats hem. 500 är
k v a r . Men då ska du veta att det är personal som ar-
b e t a r i båda b l o c k e n , bäde ettan och tvåan.
- Jag vet inte om det är ett s t o r t utsläpp. Vi har inte
fått reda pä u t s l ä p p e t s f a r l i g h e t .
- Men det har inte kulminerat ännu om jag f ö r s t å r saken
r ä t t .
- Det är en a l l v a r l i g o l y c k a . Det år alltid a l l v a r l i g t
när det händer o l y c k o r i k ä r n k r a f t v e r k .

- Jag ö v e r v ä g e r nu att uppmana b e f o l k n i n g e n att åka
h e m i f r å n . Jag ska tala i H a l l a n d s radio vid 1 2 . 3 0 - t i d e n .
- I början t r o d d e vi inte att det var sä a l l v a r l i g t .
Men nu s t r ö m m a r radioaktiv ånga ut. P e r s o n a l e n vid
k r a f t v e r k e t a r b e t a r med att r e p a r e r a s k a d a n .
- I varje fall är läciet under k o n t r o l l .
- B e f o l k n i n g e n har fått j o d t a b l e t t e r . "

(I det här s k e d e t avbryter han intervjun för ett ögon-
blick och jag kan höra hur han ropar till n å g o n : "Har
b e f o l k n i n g e n b ö r j a t ta j o d t j b l e t t e r ? " D ä r e f t e r å t e r -
k o m m e r l a n d s h ö v d i n g e n till t e l e f o n e n :

'- N e j . vi har inte beslutat a t t b e f o l k n i n g e n ska få
j o d t a b l e t t e r .
- Jag f ö r s t å r m y c k e t väl att m ä n n i s k o r är o r o l i g a . Men
n å g o n flykt frän hemmet är inte m o t i v e r a d .
- Kl 12.30 ska jag åta till R i n g h a l s för att o r i e n t e r a
ni i g.
- Men så m y c k e t är klart att n å g o n e v a k u e r i n g inte är
a k t u e l 1 .
- I morgon bitti ska vi e v a k u e r a små barn och gravida
k v i n n o r . Jag vill inte att vi ska hålla på att evakuera
i m ö r k e r . " Då a v s l u t a d e jag i n t e r v j u n . Klockan var 9.45.

Klockan 10.20 är det o m ö j l i g t att komma fram till l ä n s -
s t y r e l s e n s i n f o r m a t i o n s c e n t r u m . L e d n i n g a r n a är u p p t a g n a ,
s ä g e r v ä x e l n .
Klockan 10.35 kopplas jag till Karl Gustaf K a r l s s o n ,
som r a p p o r t e r a r :
" L ä n s s t y r e l s e n b e s l u t a d e kl 1 0 . 0 5 att dela ut jodta-
b l e t t e r till norra delen av Värö exklusive Bua tätort."
15 m i n u t e r s e n a r e u t s t r ä c k t e s detta området till att
gälla hela n o r r a delen av V ä r ö h a l v o n plus V ä r ö b a c k a samt
V e d d i g e f ö r s a m l i n g . Skälet a n g a v s vara de r å d a n d e vind-
och v ä d e r l e k s f ö r h å l l a n d e n a .

N å g o n e v a k u e r i n g var inte a k t u e l l . P o l i s , h e m v ä r n och
l o t t o r delar ut j o d t a b l e t t e r i o m r å d e t . För n ä r v a r a n d e
u p p m ä t t e s inga höga halter av r a d i o a k t i v i t e t i o m g i v -
n i n g a r n a och d e t fanns inga i n d i k a t i o n e r på att olyckan
f ö r s v å r a t s i k r a f t v e r k e t . S a m t a l e t a v s l u t a d e s kl 1 0 . 3 0 .

t--
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Klockan 11.02 fick jag på nytt kontakt med länsstyrel-
sen. Det är Djuräng som svarar men han vill att försvars-
direktören ska ta samtalet. Denne talar då i Radio Hall-
and och jag får vänta ganska länge på försvarsdirek-
tören. Så småningom kommer han till telefonen och be-
rättar:
- Räddningsledningen är i funktion. Alla jobbar enligt
de planer som finns upprättade, kl 9.05 övertog vi an-
svaret för räddningsledningen här vid länsstyrelsen.
- Strax före tio fick vi oroande rapporter om höga sköld-
körteldoser från kraftverkets omgivning. Därför satte
vi in order om utdelning av jodtabletter till norra deler
av Värö- och Väröbacka samhällen.
- Kl 10.10 inkom rapport från Ringhals om problem med
kylning av reaktorn. Man beräknade då att kunna repa-
rera skadan inom en timme. Det skulle vara klart nu
men jag har inte fått rapport om att skadan är reparerad.
- Kl 10.15 meddelade vi alla som befinner sig inom 10 km

avstånd från Ringhals att de bör befinna sig inomhus och
lyssna på radio.
- Kl 10.30 orienterade vi länsstyrelsen i Älvsborg att
olyckan också kan komma att beröra Älvsborgs län. Men
det ror sig om mycket låga doser. Samtidigt beslöt läns-
styrelsen att lägga om trafiken på E:6 och dra fram den
betydligt längre österut.
- Kl 10.58 har vi fått nya mätvärden från brandkåren.
Radioaktiviteten minskar enligt dessa rapporter men
läget är fortfarande osäkert.
- Efter samråd med SSI har vi bedömt att det inte finns
något behov av utrymning av någon grupp av befolkningen.
- SSI:s bedömning av olyckskonsekvenserna framgår av
följande rapport till oss:

^Utsläppet bedöms kunna ge upphov till sköld-
körteldoser på flera hundra rem inom de närmas-
te 5 km och doser överstigande 10 rem på några
10-tals km. Helkroppsdosen blir några rem eller
m i n d r e . Dessa uppskattningar är mycket osäkra.
Doserna kan vara så höga i Älvsborgs län att
åtgärder där kan vara befogade. Åtgärder som
bör övervägas av länsstyrelsen är:

1. Indikering av aktuellt område intill läns-
gränsen

2. Påbjudande av vistelse inomhus inom aktuellt
område

3. Intagande av jodtabletter inom aktuellt om-
råde

4. Information av läget till Älvsborgs län.



A12

- Vi har beslutat om följande åtgärder:

1. Indikering av området fram till länsgränsen
med flyg

2. Påbjudande av vistelse inomhus inom aktuellt
område

3. Förberedande av utdelning av jodtabletter mot
1 änsgran sen

4. Information till Rivsborg

- Den här osäkerheten om kylningen medför att jag inte
vet om olyckan kan utvecklas på ett allvarligt sätt.
Rörledningen är inte lagad och trycket stiger fort-
farande enligt senaste uppgifter.

På mina frågor ger han flera svar som tyder pä att inte
möjligheten av en härdsmältning föresvävat honom. På
direkt fråga om han tror att en sådan risk finns, svarar,
han att han inte vet. Han avslutar själv samtalet med
följande replik klockan 11.26:
- Nu får jag just rapporter ont att trycket stiger i
i nneslutningen.

Klockan 12.32 är Eric Djuräng beredd till slutrapporter-
ing. Så här rapporterar han:

" 8.19 Varningslarmet gick

8.25-8.33 Länsstyrelsens ledningsgrupp intog sina plat-
ser

Haveri larm slogs

Polis och brandkår utgick till sina uppdrag

Länsstyrelsen övertog räddnings 1edningen

8.35

8.55

9.05

9.34 De första mätvärdena inrapporterades till
länsstyrelsen

10.00 Beslut om utdelning av jodtabletter till
viss befolkning

10.10 Läget skärps. Kraftverket rapporterar att
de behöver en timme för att utföra vissa
reparati oner

10.27 Utsläpp har skett. Trafiken läggs om. Det
berör trafik från Mölndal till Varberg.
Kontaker med länsstyrelserna i Göteborg
och Älvsborgs län.

10.30 Meddelande om utökat riskområde, bl a Vedd-
ige församling uppmanas att vistas inomhus
intill 10 km från kraftverket. Inom risk-
området har djuren tagits inomhus. Utdelning
av jodtabletter har skett.
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11.30 Landshövdingen rapporterar till kommunstyrel-
sens ordförande i Varberg samt framträder mec
kommentarer till pressen

11.45 Ett SSI-meddelande säger att risken för ett
allvarligt haveri inte är uteslutet. Man
kräver handlingsberedskap. Men man säger
också att i händelse av ett allvarligt
haveri borde evakuering inte vara aktuellt
utom i närområdet. Något beslut om evakuering
är inte fattat.

12.30 Besked om att övningen har avbrutits."

På frågor från mig säger han att reaktorreparationen
var klar 11.35. Han anser sig vara för okunnig för att
bedöma om olyckan varit svår eller inte.

- Jag har inga referensvärden, säger han. Han anser sig
inte heller kunna göra några som helst jämförelser med
Harrisburg-olyckan.

Emellertid förklarar han att det enligt hans mening
aldrig funnits risk för en härdsmältning och säger
att ingen åtgärd som rapporterats till länsstyrelsen
tyder på att det funnits anledning befara att en härd-
smältning skulle inträffa.
Jag talar också med försvarsdirektör Lars Lång som
också vid detta telefonsamtal säger att han tycker att
det är mycket svårt att bedöma olyckans svårighetsgrad.
När han pressas talar han vagt om "osäkerheten" efter
rapporten om bristande kylning men hävdar att "röret
var reparerat 11.20" och att läget därefter var under
kontroll.

En sammanfattning av övningen ur informationssynpunkt
när det gäller länsstyrelsens ledningsgrupp ger ett
utomordentligt dystert resultat.
Den tekniska informationen som gick att få ut av led-
ningsgruppen skulle närmast ge följande information:

1. Reaktortanken var aldrig tömd.

2. Bränslehärden var inte skadad.

3. Ett rör brast men reparerades.

4. Olycksförloppet var sådant att det inte i något skede
fanns anledning att evakuera för att skydda någon
grupp för skador pä grund av radioaktivitet.

De tre första punkterna är uppenbart felaktiga. Det är
förvånandsvärt att inte ens de experter från Vattenfall
som förstärkte 1
f ö r v å n a n d s v ä r t a t t i n t e e n s d e c ^ u tci i.a.i

kte ledningsgruppen uppfattade de
kunde leda länsstyrelsens ledningsgrupp till en

händelseförloppet. Beträffande punkt fyra
bedömningar. Min bedömning är att det

• B T̂» • • - — ^ — • ^ ^ - ^ ^A

förståelse av
är det fråqa om

och
bättre
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gällde ett olycksförlopp som var så
var oförsvarligt att inte evakuera,
det radioaktiva utsläppet motiverar
evakuering, i varje fall av gravida

Ett minimum av försiktighet skulle
till evakuering av samtliga inom 5
t o m inom 1O-kms-området.

dramatiskt att det
Även storleken på
enligt min mening en
kvinnor och barn.

ha lett länsstyrelsen
kms-området, kanske

I stället för att evakuera skickade länsstyrelsen nu
in 100-tals personer - hemvärn, polis och lottakår -
i det aktuella riskområdet mitt under den värsta ut-
släppsperioden för att dela ut jodtabletter.
Beslutet om utdelning av jodtabletter kom alldeles
för sent. övningen visar att man måste ändra rutinerna.
Jodtabletter måste vara utdelade i förväg och intas
omedelbart när larmet går. I den fingerade olyckan
skedde 70 procent av utsläppet under den första timmen.
Då hade jodskyddet behövts.

Mycket av detta är en kritik som måste riktas mot SSI
men faktum är att det är länsstyrelsen som är besluts-
instans och måste känna ansvar för beslutet. I övrigt
är det knappast meningsfullt att gå in i detaljkritik.
Det kan knappast ske utan att det skulle uppfattas som
personlig kritik.
Enskilda har inten anledning att skämmas för sina in-
satser. Tvärtom visar övningen att det finns systema-
tiska brister som resulterar i att ingen utanför KC
verkar förstå vad som sker. Därför måste snarast möjligt
förbättringar åstadkommas och det är nödvändigt att und-
vika kritik som kan resultera i prestigemässiga lås-
ningar hos enskilda befattningshavare.
Därför återkommer jag i ett avslutande avsnitt till för-
slag om förbättringar.
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Stätens S t r å 1 s ky d d s i n s t i t u t

Klockan 10.10 rapporterade SSI:s informationschef
följande:

Klockan 9.45 fick SSI de första uppgifterna som tyder
på ett litet utsläpp. BNA bedömer att något ingripande
in'e erfordras. Länsstyrelsen har ansvaret.
Klockan 10.00 kommer en ny indikering som tyder på att
det kan vara kraftigare utsläpp via skorstenen. Vi
saknar exakta uppgifter. Utsläppet kan vara 10-100 gång-
er värre än den första bedömningen.
Vi anser att man bör förbereda utdelning av jodtabletter.
Vi vet ännu inte om det är eller kan utvecklas till
en allvarlig olycka. Evakuering har ännu inte bedömts
som nödvändig.

m

En ny rapport
10.55:

lämnas av SSI:s informationschef klockan

Sköldkörteldosen beräknas nu uppgå till flera 100 rem
in om 5-km-avståndet. över 10 rem sköldkörteldos för-
väntas på något 10-tal kilometer. Det rör sig om stora
utsläpp som kan ge helkroppsdoser på
rekommenderar länsstyrelsen:

'några rem". Vi

"Påbjud vistelse inomhus ända till Älvsborgs '.
län. Indikera aktuellt område med flygspaning
för att se hur plymen går. Informera länsstyrel-
sen i Älvsborg snarast. Utsläppet går i den
ri ktni ngen.

Husdjuren bör ställas. Utdelning av jodtablette*;
bör ske ända till Rivsborgs länsgräns. Olyckan
utvecklas långsamt. Troligen har man nu lokali-
serat var utsläppet sker. Det förefaller vara
en packning som läcker. Den kan tätas inom en
timme. Vi vet inte om utsläppet ökar eller
minskar,"

Samtalet avslutas klockan 11.00. Rapporten innehåller
många oklarheter som jag försöker klarlägga med frågor.
Formuleringen: "Sköldkörteldosen beräknas nu uppgå till
flera hundra rem" kan tolkas på flera sätt. Betyder det
att befolkningen inom 5-km-avståndet redan fått flera
100 rem sköldkörteldos? Exakt hur mycket är "några rem"
helkroppsdos? fir det 2-3 eller 7-8? Är det fråga om
integrerad dos? Är det fråga om helkroppsdoser på
"några rem" på 10-km-avståndet?

-i-
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Informationschefen visste inte. Han säger att han bara
vidarebefordrar uppgifter han fått och kan inte svara
på frågorna. Han lovade återkomma men gjorde det inte.
Det kan mycket väl berott på att min telefon blev upp-
tagen resten av övningen. Men i en verklig situation hade
dessa informationsbrister varit mycket irriterande
och undergrävt förtroendet för SSI.

Jag hade inte kunnat undgå att fråga mig om SSI:s kun-
skap är identisk med informationschefens. Hans begrepp
om olyckan var uppenbarligen mycket dimmiga. Det är
naturligtvis katastrofalt om SSI har en informations-
chef som inte ens begriper betydelsen av de dosvärden
som han informerar om. Det kan tyda på att SSI endera
inte sköter utbildningen av sin informationschef eller ock
så, vilket är ändå värre, betraktar informationschefen
som en bärare av budskap som han själv inte deltar i
utformningen av. Sådant är uppgifter för spri ngpoj kar.,
inte för informationschefer i viktiga statliga organ.

Men SSI:s rekommendationer visar att informationsbrist-
erna också är stora när det gäller att skaffa fram
underlag för beslut.
Rekommendationerna om jodtabletter kom för sent. Fort-
farande när man konstaterat att utsläppet kan vara 100
gånger så stort som den ursprungliga bedömningen talar
man om "förberedelse av utdelning av jodtabletter".
När väl rekommendationen om utdelning av jodtabletter
gjordes, hade större delen av utsläppet redan skett.

Rekommendation om evakuering kom aldrig. Detta strider
mot SSI:s egna rekommendationer. De angivna stråldos-
erna innebär avsevärda ökningar av risken för miss-
bildning av foster och skador på småbarn.

SSI förefaller aldrig ha kopplats in och deltagit i be-
slutet om att vattenfylla reaktorinneslutningen, trots
att det uppenbarligen kunnat få avsevärda konsekvenser
för omgivningen. Ingen visste var aktiviteten släpptes
ut genom reaktorinneslutningen. Om utsläppet skedde i
den övre delen av reaktorinneslutningen (en hypotes som
Vattenfalls ledningsgrupp i Stockholm arbetade med)
skulle vattenfyllningen komma att pressa ut den aktivi-
tet som fanns i inneslutningen. Det skulle ha medfört
en katastrofal förvärring av aktivitetssituationen för
omgivningen. Därför borde naturligtvis SSI kopplats
in i beslutsprocessen.
Informationschefen visade emellertid inga tecken till
att ens förstå den typen av problemställningar.

Jag gjorde två försök att skaffa mig kunskap om informa-
tionssituatinen i BNA. Bada gångerna lades luren helt
enkelt pä efter en ilsken förfrågan hur jag fått fatt
på detta telefonnummer. Sä har BNA fungerat vid tidigare
övningar också. Frågan är om det är rimligt att samhäll-
ets främsta expertorgan i en katastrofsituation isolerar
sig frän massmedierna.

1
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Pol i sen i Var t> er ej

Vid ett samtal klockan 10.15 lämnades följande informa-
tion:

Aktivitet har släppts ut från Ringhals och sprider sig
österut mellan Värö och Stråvalla. Utsläppet är i
genomsnitt 100 mrem/tim.
1 500 personer har utrymts vid Ringhals och vi går nu
ut med information i det aktuella området. Informationen
sprids via Radio Halland och genom högtalare. Hemvärnet
biträder polisen.

- Gag vet inte om situationen kan förvärras. Vi vidtar
förberedelser för evakuering. Människorna har fått
besked om att de ska stanna inomhus men som jag bedömer
situationen måste man räkna med att somliga nu frivilligt
lämnar sina hem i det aktuella området. -

Vid en förnyad kontakt klockan 10.55 hade samma befatt-
ningshavare (Johansson) följande att meddela:

- Inga stora förändringar har skett. Olycksförloppet
har inte förvärrats. Värdena sjunker. Vi har inget
nytt att säga. Det blir en presskonferens klockan 16.00.
Nu har jag inte tid att tala längre. -

Denne polisman var den enda person under hela övningen
som tycks ha funderat över hur människorna i närområdet
i verkligheten skulle handlat. Många skulle frivilligt
ha lämnat sina hem.
I övrigt var det helt klart att polismannen inte förstod
något av olyckans natur eller hade informationer om de

bedömningar och risker som fanns. Han förstod
inte. Han förstod inte att han inte förstod. Därför
försökte han inte heller aktivt att skaffa sig informatio
Dessutom tyckte han det var besvärligt med journalister
som frågade och frågade saker som han inte förstod. Det
är begripligt.

Vattenfalls ledningsgrupp i Stockholm

Rapporteringen från denna grupp blir ovanligt omfattande
på grund av att jag fungerade som fingerad telegrambyrå
och därför vid flera tillfällen emottog information
som gruppen lämnade på eget initiativ. Realismen i
rapporten är något svårbedömd på grund av att minst
en person i ledningsgruppen haft tillgång till övnings-
förutsättningarna i flera dagar och erkände att han
läst igenom dem före övningen. Gruppen fick larm om ha-
veriet först klockan 9.00. Så här utvecklades kontakter-.
na:

Klockan 9.00 meddelade gruppen att ett tillbud inträffat
i Ringhals. Alla tillfartsvägar är spärrade. Länsstyrel-
sen är ansvarig för alla åtgärder utanför kraftverket
och Vattenfall ansvarar för åtgärder inom kraftverksom-
rädet.

1
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Klockan 9.02 ringde Äke Li ndcblad upp och berättar att
han ansvarar för informationen från Vattenfall och att
han kommer att lämna fortlöpande information. Ännu vet

han inte vad som hänt. Larmning sker enligt haveriplan.
Varnings larm har gått till polisen. En KC håller på att
bemannas inför en befarad större olycka. Moniterare
håller på att utgå till kontrollplatser.

Klockan 9.45 ringer jag upp ledningsrummet och får följ-
ande information, dock ej av Lindeblad:

- Vi har en indikation på ett mindre rörbrott som in-
träffat kl 8.10. Klockan 8.35 fick vi sjunkande reaktor-
nivå samt aktivitetssökning. Nödventilationen fungerar
och kylsystemet fungerar. De första rapporterna tyder
inte på några större utsläpp.

Klockan
tiv:

9.55 meddelar ledningscentralen på eget initia-

- Det är i block 1 som olyckan inträffat. Det började
kl 8.10 med ett mindre rörbrott i den inre isoleringen.
Det rörde sig då om ett inre läckage som inte kan karak-
täriseras som allvarligt. Något utsläpp till omgivningen
förorsakades inte. Reaktorn snabbstoppades automatiskt.

- Situationen förvärrades kl 8.35 då man konstaterade
sjunkande vattennivå. Det har resulterat i aktivitet
i skorstenen, vilken enbart har till uppgift att
emittera ventilationsluft. En skalventil har börjat
läcka. Tecken fanns på större rörbrott. Läckaget kunde
backas upp av reserv. Tanken är vattenfylld. Nödventila-
tionen fungerar.

- Om omgivningen visste vi kl 9.15 att det rådde väst-
lig vind 3 m/sek. Den aktivitet som läckte ut genom
skorstenen uppmättes till 200 mrem. Med västlig vind
fördes molnet inåt land. Aktivitet på ett par hundra
mrem är inte allvarlig.

Nästa rapport lämnas klockan 10.03:

- Klockan 08.24 inträffade ett stort brott. Härdsprink-
lingen har satts igång. I inneslutningen mäts ett tryck
på 1.8 bar och temperatur på 65 C, I reaktortanken är
trycket 3 bar. Ingen indikering finns klockan 09.20
på felaktig vattennivå.

- Ett brott är dock uppenbart. Två åtgärder prövas:

1. att isolera brottet

2. man är beredd att sätta in reservvatten från brand-
vattensystemet för att fylla reaktorinoeslutningen
om det behövs. Den innehåller 20 000 ni vatten.
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Strax före klockan 10.00 noteras fullt skorstensut-
släpp som är 100 ggr större än DBA-fallet, Jag vill
inte uttala mig om detta är en allvarlig olycka. Det
finns inte tillräckligt underlag för att bedöma detta.

Men det kan finnas underlag för lansstyrelsen att
överväga en evakuering. TT och press bör nu besinna sitt
ansvar att ge måttfull information så att inte onödig
panik skapas.

Det är bättre att avvakta en korrekt och allsidig
information och de beslut som kommer att fattas av
räddningsledningen. Okontrollerad panik och flykt kan
orsaka värre skador än olyckan.

Klockan 10.35 meddelar ledningscentralen på eget
i ni ti ativ:

KC har nu begärt hjälp med att fundera ut var läckan
finns. Ledningsgruppen har sammankallat experter på
olika tekniska områden.

Vi vet ännu inte vilket rör som har gått sönder
bara att det är fråga om ett inre rörbrott.

Man har ännu ej fyllt inneslutningen. Nu håller man
på att försöka lokalisera brottet genom att stänga och
öppna fjärrmanövrerade ventiler. På det sättet kan man
kanske också stänga av läckan.

Klockan 11.26
ini tiativ:

informerar ledningscentralen på eget

Utsläppet i omgivningen kommer ifrån en service-
kupol som ligger över reaktortanken. Via denna kupol
leds aktiviteten till skorstenen och sedan ut i omgiv-
ningen.

Aktiviteten till omgivningen har uppmätts vid en fast
matplats en kilometer väster om stationen till 300 mrem/
tim, vilket inte är farligt. Samma värden är uppmätta
i dieselbygganden. Vid ställverket har uppmätts 450 mrem/
tim. I omklädningsrummet är strålningen 30 mrem/tim
samt i reaktorhall 9 rem samt i inneslutningen 10 rem
per timme.

I 2:ans kontrollrum är strålningsnivån 40 mrem/tim,
trots att reservventilationen är igång, vilket innebär
en viss belastning på personalen.

Reaktorinneslutningen i ettan ska vattenfyllas,
från brandvattensystemet. Går inte detta måste även
2:an stoppas.

På mina frågor om anledningen ti 11 beslutet att vatten-
fylla innesiutningen blir svaren följande:

1
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- Kr tanken tom? Nej. Finns rapport om indikering av
begynnande härdsmälta eller tecken som tyder pa risk
för sådan? Nej.

Men det finns rapporter klockan 10.50 pra ökat tryck
i PS till 2 bar samt rapport om vätgasbiIdmng i Hb
så att rekoiiibinator måste inkopplas.

I detta läge begärde jag via ledningsgruppens högtalar-
telefon få kontakta KC. Detta arrangerades inte. I
stället arrangerades en presskonferens med fyra del-
tagare frän ledningsgruppen. Så här redogjorde man for
olyckan:

"Olyckan började med en liten läcka klockan 8.10. Då
fick man indikering på förhöjd temperatur som ökade.
Därefter fick man reaktortripp p g a att temperatur
och tryck steg.

Klockan 8.35 kom indikering på sänkt reaktornivå, dvs
en läcku inom PS av ansenlig omfattning. Då startade
nödkylning och sprinkling av inneslutningen. Därmed
stabiliserades situationen. Man fick in kylt vatten
från en mel!ankylkrets. En av pumparna i kylkretsen
fungerade dock inte. De två andra fungerade och därmed
var läget under kontroll.

Sedan föll mellankylkretsen bort p g a att pumparna
stannade. Man kunde fortfarande cirkulera vattnet men
temperaturen skulle hela tiden komma att siga. Därför
anslöts mellankylkretsen till en reservoir.

Reaktorinneslutningen började vattenfyllas med 200 kg/sek
Det tar då 10-12 timmar att fylla upp till reaktorhärden.

Reaktortanken har aldrig varit tom. Men det finns ett
läckage i inneslutningen. Läget är dock fullt under
kontroll. Vi har dock beslutat stänga av block 2 för
att kunna utnyttja den personal som arbetar där. Beslut-
et är fattat sedan vi fått uppgift om att 2:an inte
behövs ur kraftsynpunkt.

Inga bränsleskador har förorsakats av olyckan. Strål-
nivån i inneslutningen uppgår till 10 röntgen/tim och
vi har fullt utslag i skorstenen. Detta beror på normala
skador i bränslekapslingen.

Vi ser inget skäl för någon evakuering. SSI:s beräkning-
ar ger inte heller underlag för några sådana åtgärder.
Det stabila vädret medför också att en evakuering
inte är aktuel1."

1 1
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Klockan 12.30 meddelade ledningsgruppen att det even-
tuellt fanns skäl att anta att haveriet haft större
omfattning än man trott vid "presskonferensen". Tidigare
uttalanden baserade sig på sammansättningen av aktivitet
i vattnet, vilket inte tydde på bränsleskador. Mätning-
ar i omgivningen tydde nu på bränsleskador. Därmed skul-
le också SSI:s värden ha varit trovärdiga, meddelade
man nu.

Kanske är utvärderinen av denna grupps arbete under
övningen mera överraskande än för alla andra. Betyget
måste bli klart underkänt. Men skälen kan vara flera.

Det kan ha varit att man
inom gruppen så hög att
från andra, t ex SSI. Detta
rapporten från gruppen.

själv bedömde expertkompetensen
man inte litade på bedömn"i igår

antyds ju i den sista

Ett annat skäl kan ha varit att informationen till
ledningsgruppen var utomordentligt bristfällig och att
gruppen inte har någon riktigt naturlig status i haveri-
organisationen som medför att den obligatoriskt matas
med väsentliga data.

Om gruppen då består av tillräckligt intresserade ex-
perter måste risken vara överhängande att de sitter och
gissar och spekulerar. Just på grund av att gruppen kan
bestå av högt kvalificerade personer är det då lätt
att inse att gruppen själv anser att deras gissningar
är "sanningen" och att andra slutsatser grundar sig
på okunnighet.

Naturligtvis
var okunnig.

kan resultatet också bero på
Det finns gott om tecken som

att gruppen
tyder på det.

För att börja i slutet var det uppenbart att gruppen inte
förstod väderleksdatas betydelse. Att vädret var
"stabilt" tolkades som en gynnsam omständighet. I verk-
ligheten var det tvärtom. Vädret var maximalt ogynn-
samt och skulle så förbli. Gruppen lurades av ordet
"stabilt" som onekligen har en positiv klang.

Av sammanhanget stod det klart att gruppen knappast
kunde ha diskuterat väderdatas betydelse och verkliga
innebörd under haveriövningen, vilket man borde kunnat
förvänta sig.

Många uttalanden är minst sagt underliga och tyder på att
gruppen eller informatören inte har en aning om vad man
talar om. Man informerar exempelvis om ett utsläpp som
är 100 ggr DBA-fallet och säger att man inte har informa-
tioner som räcker för att bedöma om det är en allvarlig
olycka. Sådana omdömeslösheter skulle i verkligheten
skada Vattenfalls trovärdighet för all framtid.

1
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Inte heller tyder ett uttalande som "fullt s k o r s t e n s -
utsläpp som är 100 ggr DBA-fallet" på att man begriper
särskilt mycket. Har man fullt skorstensutsläpp vet
man helt enkelt inte hur mycket aktivitet som strömmar
ut. Mätinstrumentet har slagit "i tak". Uppgiften tyder
snarast på att gruppen tjuvtittat i facit - ö v n i n g s -
förutsättningarna.

Min uppfattning blev också att gruppens förståelse av
dosvärden var utomordentligt dålig. Inga spår kunde
märkas av att gruppen försökt finna ut hur stora strål-
doser människor i riskzonen skulle drabbas av genom ut-
släppet. Man skaffade sig inte sådan information, eller
också trodde man inte på den. I varje fall informerade
man inte om den.

Den begynnande härdsmältan gick också gruppen helt för-
bi om man får bedöma efter den information som man vida-
rebefordrade.

Slutintrycket blir att gruppen hade varit en utomordent-
ligt dålig informationskälla för m a s s e m d i e r n a , trots att
den var utomordentligt aktiv att lämna information,
eller rättare sagt desinformation.

1 ^



• •

A23

Förslag till åtoårder

Observera att en del åtgärdsförslag finns insprängda
tidigare i rapporten. Dessa återupprepas inte här.

Ett av huvudproblemen när det gäller informationen om
en kärnkraftsolycka är att förmedla kunskap om olyckans
omfattning i den takt som kunskapen om deniia växer
fram. Det skulle vara till stor hjälp om väl kända och
begripliga definitioner kunde läras ut och användas
både av myndigheter, industri och massmedier.

Först och främst gäller det att lära alla skillnader
mellan driftsstörningar och katastrofer. Man skulle
kunna tänka sig att arbeta in fyra olika definitioner:

1. Driftsstörning

Detta är en händelse som medför ett driftsavbrott men
inte förorsakar radioaktiva utsläpp varken inom eller
utom kraftverket utöver vad ett normalt snabbstopp
förorsakar. Inga personskador.

2. Haveri

Detta är en händelse som förorsakar driftstopp av
allvarligt slag och/eller utsläpp av radioaktivitet
i begränsad omfattning inom kraftverket men inga
onormala utsläpp till omgivningen. Inga personskador.

3. Olycka

Det kallas varje händelse som förorsakar personskada
eller död samt driftsstörning eller händelse som
medför radioaktiva utsläpp till omgivningen av högst
samma omfattning som den allvarligaste DBA-olyckan
samt alla händelser som medför stora utsläpp inom
kraftverket.

4. Katastrof

Det är beteckningen på varje olycka som medför många
dödsfall samt alla händelser som medför större utsläpp
av aktivitet till omgivningen än den ur omgivnings-
synpunkt allvarligaste DBA-ölyckan.

Enbart denna "reform" skulle avsevärt minska abstraktion
nivån när något inträffar som resulterar i att haveri-
organisationen träder i arbete. Det skulle vara lättare
att förstå vad som hänt. Nu kan en "olycka" innebära
allt från en obetydlig driftsstörning till en allvarlig
katastrof.

Detta nya sätt att definiera händelser vid kraftverket
ger också möjlighet att lära olika befattningshavere
i haveriorganisationen att bedöma omfattning och kon-
sekvenser av en händelse med DBA-fallet som utgångs-
punkt.

1 1
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Mitt förslag är att man klart uttalar att DBA-failet
ska göras till ett riktmärke för när haveriorganisa-
tionen ska agera, eller snarare senast måste agera.
I princip behöver länsstyrelsens ledningsgrupp aldrig
fatta några beslut för att skydda omgivningen om olyckan
inte medför eller kan befaras medföra allvarligare ut-
släpp än i det mest ogynnsamma DBA-fallet vid sämsta
tänkbara väderleksförhållanden.

Det skulle innebära att man säger att de konsekvens-
lindrande systemen klarar av "olyckor" utan att det
blir oroande utsläpp till omgivningen. Vid "katastrofer"
måste däremot samhällets räddningsorganisation ingripa
och eventuellt evakuera människor el 1r besluta om ondra

Det får inte tolkas så att räddnings-
inte behöver träda i funktion förrän
situation utvecklats. Beredskapen fordrar
haveri beredskap som larmas så tidigt

i.,-,

skyddsåtgärder,
organi sati onen
en katastrofal
att man har en
som möjligt.

Mitt förslag till "haveristege" har en uppenbar risk,
nämligen att den missbrukas av PR-folket till att på-
stå att kärnkraftverken är utrustade så att de konse-
kvenslindrande systemen förhindrar utsläpp till om-
givningen vid alla "olyckor" utan att göra klart för
allmänheten att man då använder en definition som inne-
bär att det finns en allvarligare händelse än "olycka".

xnnu en anmärkning kan göras. Beteckningen katastrof
börjar gälla redan vid en utsläppsnivå som inte borde
kallas "katastrofal". Men jag anser att det är en nack-
del som man får acceptera. Med de förseningar i rapport-
ering och tolkningsproblem som finns är det sannolikt
också en nackdel som är ganska betydelselös.

Efter att ha deltagit i två haveriövningar i Ringhals,
en i Forsmark och en i Barsebäck har jag kunnat iaktta
hur svårt det är att ge deltagarna i haveriorganisationen
informationer som gör det möjligt att förstå olyckans
omfattning och konsekvenser. De informationer som de
får blir inte begripliga för de enskilda individerna i
haveriorganisationen.

Sannolikt beror det på att informationen till så stor
del består av abstrakta värden som är obegripliga om
de inte kan relateras till någon känd storhet. Enligt
min mening bör det ur omgivningssynpunkt mest ogynnsamma
DBA-fallet användas som jämförande storhet och informa-
tionsflödet organiseras för att underlätta en jämförelse
med detta tänkta utsläpp.

DBA-fallet blir då för haveriorganisationen det maximala
utsläpp som kan tänkas utan att det rör sig om en kata-
strof, enligt den tidigare definitionen av detta ord.
Om utsläppet ligger på denna nivå och inget oroande vänta
vid kraftverket krävs inga snabba beslut för att rädda
liv eller förhindra allvarliga skador. Och omvänt inne-
bär alla informationer som tyder på att olyckan får ett
allvarligare förlopp än DBA-fallet på att haveriorgani-
sationen måste vara beredd på snabba och resoluta in-
gripanden och beslut.
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Om detta ska fungera måste snabba och tillförlitliga
metoder finnas för att ge möjligheter för var och en
i haveriorganisationen att jämföra verkliga händelser
med motsvarande kriterier i DBA-fallet. Haveriorganisa-
tionens effektivitet kommer att ökas mångdubbelt i
samma ögonblick de enskilda medlemmarna själva kan för-
stå om situationen är allvarlig eller ej och slipper
vänta på att någon expert berättar om det är farligt
eller inte. För att åstadkomma en sådan situation
krävs ett rapportsystem som ar utformat så att alla
utsläppsdata antecknas på blanketter där DBA-fallets
beräknade data finns angivna i samma storhet. Även på
kartor och skrivbordsunderlägg ska "DBA-data" från
varje mätpunkt anges, lämpligen i integrerad dos.
Det innebär att hela blankettsystemet måste ses över
och anpassas till dessa önskemål. I så stor utsträck-
ning som möjligt ska alla instanser i haveriorganisa-
tionen använda samma rapportblanketter som används
i KC för att samla ihop information.

Det är också uppenbart att det krävs utbildning av
deltagarna i haveri organisationen om man ska kunna
förvänta sig att det hela ska fungera bättre.
Haveriorganisationen ska fungera under en katastrofsitua
tion. Samhället måste då veta att deltagarna i haveri-
organisationen har ett visst minimum av kunskaper för
att medborgarna ska kunna känna förtroende för att
organisationen kan fatta vettiga beslut. Kunskapsnivån
är nu oerhört skiftande och exempelvis på länsstyrel-
serna finns det grundad anledning att påstå att kun-
skapen är sämst högst upp i beslutshierarkin. Det är
nödvändigt att snarast möjligt inleda en utbildning
av deltagarna i haveriorganisationen.

Efter en övergångstid bör en licenciering av deltagarna
i haveriorganisationen ske. Denna licenciering ska
gälla aJ2l som s^a in9å i haveriorganisationen och kan
bestå av olika kunskapsgrader och behörighet. Men alla
måste genom prov visa att de har en viss miniminivå
av kunskap. Det borde också vara möjligt att inleda en
diskussion om det verkligen är lämpligt att lands-
hövdingarna personligen leder haveriorganisationen.
Det förefaller inte troligt eller rimligt att de hinner
och vill skaffa sig all den specialkunskap som egent-
ligen krävs för detta uppdrag.

Min uppfattning är att det är omöjligt att lösa mass-
mediaproblemen vid en kärnkraftsolycka utan att först
reda upp de organisationsproblem som finns i själva
haveriorganisationen. Kndå är det hög tid att på ett
genomgripande sätt diskutera igenom hur informationen
till massmedierna ska organiseras och vilka resurser
som krävs. Det är en rad frågor som är obesvarade.

Var ska presscentra upprättas? Ska journalister släppas
fram till kraftverket? Hur ska man förhindra att brist-
ande samordning mellan olika instanser i haveriorgani-
sationen skapar intryck av oenighet även om sådan inte
finns? Alla har föreställningar om hur pressen fungerar
i en nödsituation men ändå har uppenbarligen ingen
på allvar sett över resurserna och tänkt över det faktum
att haveriorganisationen till stor del är en organisation

If.
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inom sig och ut till allmänheten

Det är exempelvis uppenbart att telefonerna är ett
allvarligt problem. Redan under de genomförda övning-
arna har ledningarna blockerats. Resursfrågan måste
utredas. Men även när det gäller massmedierna är brist-
en på kunskaper inom journalistkåren ett problem som
måste ingå i planeringen för hur informationen ska bli
riktig om något händer.

Den första åtgärden borde bli att ställa i ordning ett
informationspaket vid varje kraftverk som kan delas
ut till de journalister som ska rapportera vid olyckan.
Detta informationspaket bör vara ganska omfattande.
Det ska ge en kortfattad och enkel beskrivning av
kraftverket, redovisning av hur kraftverket fungerar,
haveriorganiation samt förklaring av begrepp som blir
vanligt förekommande vid olycksrapporteringen. Det
gäller att enkelt förklara vilka omständigheter som •
är av betydelse för utvecklingen av en olycka, exempel-
vis olyckans art (en snabblektion av DBA-olyckorna),
hur utsläppet sker, vädrets betydelse, biologiska
risker, jodtabletternas betydelse, haveriorganisa-
tionens uppgift osv.

Informationspaketet kan också med fördel innehålla de
kartor och rapportblanketter som används inom haveri-
organisationen. Det bör också innehålla en ordentlig
packe bilder av kraftverket, speciellt av utrymmen,
händelseförlopp och ageranden som blir oåtkomliga för
fotografering vid en verklig olycka.

Sådana åtgärder kommer att avsevärt minska trycket
på organisationen och underlätta ansträngningarna att
förklara för journalisterna vad som händer var och var-
för. Exakt vad informationspaketet ska innehålla måste
bli föremål för närmare överväganden och jag -vill här
bara understryka betydelsen av att ett sådant material
tas fram. Allra bäst skulle det vara om länsstyrelsen
eller kanske BNA skulle ta kontakt med varje större
dagstidning samt redaktionerna på betydelsefulla tid-
skrifter och etermedia och begära att man utsåg åt-
minstone en reporter som skulle bära huvudansvaret vid
rapporteringen från eventuella kärnkraftsolyckor.
Då skulle det också vara möjligt att genomföra en ut-
bildning av massmedierna. Det är mycket möjligt att
en .gemensam utbildning av journalister och deltagarna
i haveriorganisationen skulle kunna bli ett betydelse-
fullt instrument för att minska det misstorende som
nu råder mellan industri, myndigheter, journalister
och allmänhet.

i
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Sannol ik t s k u l l e många m i s s h ä l 1 i g h e t e r och mycket av
den del av miss t ron som ä r obefogad kunna undanröjas
genom sådana å t g ä r d e r . Samt id ig t s k u l l e pressen b l i
b ä t t r e sk ickad a t t bedr iva en k o n s t r u k t i v och menings-
fu l l k r i t i k av förehål 1 anden inom i n d u s t r i och myndig-
h e t e r . Det s k u l l e vara n y t t i g t och fö rhoppningsv is
t i l l och med kunna medverka t i l l a t t föra säkerhe ten
framåt .

.-''Sten Nordin

{ den 20 /AJ 1 979
;



APPENDIX 2 TILL BILAGA B

ATTITYDER TILL ARBETSUPPGIFTER I SAMBAND MED
EVAKUERING VID KÄRNKRAFTSOLYCKA

Bengt Jansson och Lennart Sjöberg, Psykologiska institutionen,
Göteborgs Universitet.

F ö r o r d

Denna rapport utgör redovisning av en intervjustudie som utförts

på uppdrag av SSI. Sammanlagt utfördes i oktober 1979 20 st inter-

vjuer med personal inom sektorerna jordbruk, transport och sjuk-

vård. Personer som hade eller som kunde väntas få uppgifter i

samband med evakuering vid kärnkraftsolycka tillfrågades om sina

kunskaper om strålning och om sin inställning till arbete vid olycka.

I rapporten redovisas utförligt var och en av intervjuerna. Vi ger

också en sammanställning av materialet och några litteraturkommen-

tarer. Amerikanska studier av erfarenheterna från olyckan vid

TMI-2 har ej kunnat beaktas, då vi ännu ej fått del av dessa.

Göteborg 1979-11-21
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1. Inledning

Syftet med denna studie är att ge en bild av attityder till och kunskaper om
uppgifter i samband med kärnkraftsolycka bland personer som skulle kunna
få sådana uppgifter. Ett antal relativt öppna intervjuer genomfördes. De
redovisas här . ganska detaljerat. Urvalet var ej slumpmässigt och stick-
provet litet, varför resultaten skall ses huvudsakligen som vägledande för
fortsatta, mera systematiskt upplagda studier. Vi tror dock att även här
föreliggande data kan ge någon belysning av aktuella kunskaper och attityder.

2. Uppläggning av intervjuerna

Temat för intervjuerna delgavs ipp genom att inledningsvis delge följande
förutsättningar:

Kärnkraftsolycka som medfört beläggning av marken med radioaktiva
ämnen, som medför strålrisker genom gamma strålning från marken.
Ett radioaktivt moln har tidigare passerat och medförde då också risker
för strålning och för inandning av radioaktiva ämnen. Detta moln är nu
försvunnet. De radioaktiva ämnena på marken, hustak, etc medför så
höga strålningsrisker att det inte är lämpligt att stanna kvar inom områ-
det långa tider. Därför har länsstyrelsen beordrat evakuering. Skyddsar-
betet kommer att innebära problem med patienter som är svåra att flytta,
med djur som måste tillses och utfordras samt med transportmedel för
utrymningen. Vårdpersonal, djurskötare och transportpersonal hör till
yrkeskategorier som blir direkt berörda.

Därefter tillfrågades ip om de värden på stråldoser som ger olika medicinska
skador enligt fråga 1-2 nedan. Kunskap om gällande värden för tillåtna strål-
doser i andra sammanhang undersöktes genom fråga 3-4. Frågeområdena och
rätta svaren var:

1. Risk för akut strålskada anses föreligga vid stråldoser som överstiger
100 rader (=rem). Risk för fosterskador anses föreligga vid stråldoser som
överstiger 10 rad men kan inte helt uteslutas i dosområdet 1-10 rad.

2. Risk för cancer eller ärftliga skador föreligger vid alla stråldoser, även
vid den naturliga bakgrundsstrålningen som vi alltid är utsatta för. En strål-
dos på 100 rad väntas ungefär fördubbla risken för sådana skador.

3. Den genomsnittliga årliga strålningen till personer i strålningsarbete är
0, 5 rad. Den högsta tillåtna årsdosen är 5 rad. För särskilda räddningsinsat-
ser tillåter man inte mer än 10 rad. Utomlands tillåter man upp till mellan
25 och 75 rad för livräddande insatser.

4. Personal i skyddsarbete bör inte utsättas för högre stråldoser än 10 rad.
Om dosen ser ut att bli högre bör personalen avlösas.

De flesta ipp delgavs även följande informationspunkter:

Med mätinstrument kan man dels avläsa den stråldos man har fått, dels
mäta hur stor stråldosen per timme blir från marken. Man brukar ha 10
rad som riktlinje för när man anser det nödvändigt att evakuera ett område.
Evakuering kan 10-12 timmar. Stråldosen = 1 rad/h kan således uppgå till
någon rad per timme för skyddspersonal. Detta innebär en myrV.et stor

1 Förkortning för "intervjupersoner".

1
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olycka. Vid reaktor olyckan i Harrisburg i USA • ̂ r den högsta totala strål-
dosen till någon person utanför kärnkraftverket ca 0, 1 rad.

Intervjustrategin var att behandla följande områden.

(a) Ip:s arbetsuppgifter vid olycka och evakuering.

(b) Syn på den information och utbildning han hittills fått.

(c) Hur tror ip han kan lösa sina uppgifter? Under vilka förutsättningar går
det bra och är han villig att ställa upp? När går det mindre bra? Vilka
problem förutser han för genomförandet av uppgifterna? Vilka moraliska
konflikter kan man ställas inför? Hur löser han dessa problem och kon-
flikter?

(d) Vilka krav på information har ip vid olyckan? Vem skall ge information
och från vem skall den komma? Vad tror han om länsstyrelsens, SSI:s,
SKI:s, kraftproducentens (alltså Vattenfalls), massmedias, oberoende
experters, miljögruppers, fackets, och övrigas, vilka det nu kan vara
(gracnars och bekantas kanske) förmåga och vilja att i en kris ge korrekt
information ?

(e) Vad tror ip om befolkningens agerande i en olycka? Tror han att allt kom-
mer att skötas lugnt, effektivt och städat, eller ser han framför sig kao-
tiska panik se en er?
Viktigt: Vad tror han om kollegers agerande?

(f) Ip:s förslag och krav avseende förbättringar.

(g) Allt övrigt som kan tänkas vara av relevans för studien.

Intervjuerna var relativt öppna men strukturerade enligt ovanstående punkter.
Intervjuerna spelades in på band.

3. Urval och intervjupersoner

Urvalet av ipp har skett enligt följande. Genom en ombudsman i RLF erhölls
namn på fem fackligt aktiva lantbrukare (ipp 1-4, 7). Några av dessa kunde i
sin tur hänvisa till två andra, vilka inte är fackligt engagerade inom RLF. Uti-
från beredskapsplanen vid radioaktiva utsläpp för Hallands län kontaktades tre
transportföretag. Dessutom intervjuades en djurtransportör.

Förslag på intervjupersoner inom sjukvården förmedlades av en läkare på
kirurgiska mottagningen vid Varbergs sjukhus och genom dessa ipp själva.

4. Resultat och slutsatser

Inledningsvis vill vi konstatera att de flesta ipp inte hade någon närmare känne-
dom om den nyligen utarbetade beredskapsplanen. Undantag härifrån utgjordes
av de ipp som är fackligt aktiva inom RLF. Ipp inom transport verkade sakna
vetskap om att deras respektive transportenheter ingår bland larmadresserna
i beredskapsplanen. Detta gällde även för de personer som innehar ledande be-
fattningar. Ett sådant förhållande kunde ha försvårat dessa ipp:s möjligheter
att utveckla sin inställning till evakueringsarbete och sin syn på information,
utbildning m m. För de intervjuade personerna inom sjukvården var förhållandet
annorlunda i den meningen att dessa personer ingår normalt i sjukhusets
(Varberg) katastrofplan, vilket säkert medfört att man i större utsträckning
hade reflekterat över nyssnämnda frågeställningar.

Genomgående uppvisade ipp en bristande kännedom om gällande riktvärden på
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de stråldoser som ger upphov till olika strålskador. I konsekvens härmed
kände man ej heller till tillåtna normvärden i samband med strålningsarbete
av skilda slag. En del av ipp menade att det fanns liten anledning att lägga
sådana värden på minnet. Medvetenheten om att radioaktiv strålning med-
för risker var dock otvivelaktig, men om dennas faktiska verkningar rådde
i viss utsträckning olika föreställningar.

Om vi går vidare till att betrakta den syn ipp hade på erhållen information
och utbildning i samband med arbete vid en radioaktiv olycka, framträder
en mer eller mindre kritisk attityd till beslutande myndigheter. En del ipp
inom jordbruk och sjukvård uttalade en negativ inställning till en eller
flera ansvariga myndigheter (Vattenfal1. länsstyrelsen, ospecificerade cen-
trala statliga instanser). De flesta ipp angav att de saknade information från
myndigheternas sida cm de åtgärder som skall vidtagas vid en olycka med
radioaktivt utsläpp. Man efterfrågade också utbildning, men här avsågs olika
saker. Lantbrukarna var i första hand måna om att djurhållare skulle få lära
sig att handha en dosimeter. Sjukvårdspersonalen betonade vikten av att veta
mera om strålskador. Man borde ge hela sjukhusets personal en allmän in-
formation om risker, skador och åtgärder, medan den personal som mer
direkt är indragen i den uppgjorda katastrofplanen borde få utbildning i be-
handling av str ål skadade patienter. Något uttalat utbildningsbehov fanns där-
emot inte hos dem som är sysselsatta med transporter, förutom hos en ip
(9), som ansåg att ett par personer inom organisationen borde få en grundlig
utbildning angående risker, skador, mätvärden m m.

Dessa upplevda brister får konsekvenser när det gäller viljan att arbeta vid
en olyckssituation. Inom jordbruk ansåg man att Vattenfall och även länssty-
relsen ej hade vidtagit tillräckliga beredskapsåtgärder. Ett nödvändigt krav
för att arbeta vid olycka var att olika slag av nödvändiga åtgärder hade genom-
förts, innan en olycka hade skett. Men även om så skulle vara fallet, ansåg
de flesta att det inte var lantbrukarnas sak att ta de konsekvenser som Vatten-
fall hade orsakat. I stort syntes benägenheten att ställa upp som djurskötare
vid olycka som låg, med undantag för ip 7. Man trodde vidare att de flesta
andra lantbrukare skuile resonera på samma sätt. Det kan tilläggas att denna
deras inställning hade även en outredd ekonomisk aspekt. Ersättningsfrågan
vid större radioaktivt utsläpp var ett problem som man ville ha en lösning på.

Intervjuerna med transportpersonalen visade en positiv attityd till att ställa
upp. Man menade att det gällde att hjälpa människor som befinner sig i en
svår situation. Den bristande informationen om vilka huvudsakliga uppgifter
som skall utföras och strålningens skadliga verkningar upplevdes dock som
en osäkerhetsfaktor. Med tanke på att de ej hade funderat särskilt mycket på
sin egen roll vid en evakuerings situation, är det svårt att ha en mer bestämd
uppfattning om deras inställning och synpunkter på en sådan situation.

Sjukvårdspersonalen var mer splittrad än de båda andra grupperna, när det
gällde en bedömning av sin och kollegernas benägenhet att ställa upp. De
flesta var själva villiga att utföra uppgifter, men man var betydligt mer tvek-
sam om kollegernas benägenhet att hjälpa till. Ett undantag utgjorde läkaren
(ip 19) i detta avseende. (Jfr Ip:l i vår rapport från provintervjuer som intog
en liknande ståndpunkt. ) Sjukvårdspersonalen var ur ovanstående synvinkel mer
heterogen i sina bedömningar än de båda andra grupperna.

Hos ipp inom sjukvård framstod barnens säkerhet som ett uttalat och mycket
väsentligt krav för att vilja arbeta. Om graviditet förelåg, uteslöt detta i prin-
cip möjligheten att arbeta vid risk för strålning. Skäl till den ovan noterade
tveksamheten om kollegernas arbetsbenägenhet vid olycka var utöver barn-
frågan en alltmer bristande lojalitet mot både patienter och arbetskamrater
(främst uttryckt genom ipp 15, 17). "Sjuk vår ds yrket är inget kall längre". Här
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kan det påpekas att ipp tillfrågades angående kännedom om den speciella
lag som vid behov träder i kraft vid atomreaktorhaveri. De allra flesta
ipp saknade vetskap om att en sådan lag existerade. Bland dem som ut-
talade sig om lagen rådde delade meningar om dess verkan, men de flesta
var av den ståndpunkten att hade man väl bestämt sig för att inte åta sig
arbetsuppgifter vid olycka, kunde nog inte hot om denna lags konsekvenser
få en att ändra sitt beslut. Trots detta ansågs att en sådan lag kan behövas.

En annan punkt att redovisa gäller informationen vid olycka. Ipp var över-
ens om att denna information skulle ges av en opartisk instans. Innehållet
skulle vara objektivt och förmedla nödvändiga åtgärder. Nästan alla menade
att länsstyrelsen borde ha denna uppgift (en ip hävdade att Vattenfall skulle
ha ansvar för informationen, "då de vet vad som gäller"). Några påpekade
dock att länsstyrelsen saknade kompetens och att därför borde huvudansva-
ret ligga på experter, t ex SSI.

Tilltron till myndigheter i kärnkraftsfrågan framstod i allmänhet som låg
hos ipp. Skälen härtill var utebliven information, felaktiga uppgifter och
experternas delade meningar. Främst gällde detta Vattenfall, men även läns-
styrelsen kritiserades för passivitet när det gällde beredskapsåtgärder och
försummande av att ge relevant information. Ett organ som SSI, men även
SKI, framstod som relativt okänt för en del ipp. Men då dessa instanser är
statliga och ej har egna intressen att bevaka, ansåg flera ipp att de borde
kunna ge objektiv information. I detta sammanhang nämndes att SKI på sena-
re tid hade bättrats just i detta avseende (ip 3).

I samband'med olycka med radioaktivt utsläpp ansåg de flesta ipp att befolk-
ningen i olycksområdet skulle komma att gripas av panik och snabbt bege
sig från detta, oberoende av de anvisningar som t ex skulle lämnas av läns-
styrelsen. Men det paniktillstånd man därmed åsyftade kanske riktigare
skulle beskrivas som stor rädsla men utan en stark upplevelse av livshotande
ångest.

Avslutningsvis vill vi i detta avsnitt föra en kortare diskussion om panik i
samband med olycka. Man kan anse att panik kännetecknas av ett sinnestill-
stånd med en så stark ångest över sin livsbenägenhet att det rationella hand-
landet sätts ur spel. Att på grund av rädsla snabbt avlägsna sig från ett
hotat område kan ur individens perspektiv ändå vara en rationell handling
(Quarantelli, 1954). Man befinner sig i en stressad situation, vilket reduce-
rar möjligheterna till ett mer optimalt handlingsval. Ipp:s beskrivna situation
liknar kanske mera en kaotisk situation än en paniksituation. Man kan vidare
anse (Smelser, 1962) att en nödvändig betingelse (men inte tillräcklig) för att
panik skall uppstå är att det föreligger en hysterisk tro på olyckans farlighet
och dess konsekvenser. Grunden för en sådan tro kan i olika grad minskas
genom t ex information, olika slag av övningar. Man kan på detta sätt skapa
en handlingsberedskap hos befolkningen, vilken motverkar paniktendenser,
och därigenom har man från myndigheternas sida bättre möjligheter att nå
fram med sin information om effektiva åtgärder. En annan viktig betingelse
(jfr Hultåker, 1975, sid 40) som kan motverka paniktendenser vid en kärnkrafts-
olycka är att den faktiska situationen för berörda personer i olycksområdet
ej på ett avgörande sätt förvärras vid flyktbeteendet, som t ex vid en varuhus-
brand.
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J O R D B R U K

Ip 1: Lantbrukare, 54 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip kan ej på rak arm ge riktvärden på olika stråldosers inverkan. Han har ej
fått någon information härom. Men genom radio/TV känner han till att strål-
ning på sikt kan ge upphov till ärftliga effekter.

Ip är vidare obekant med gällande normvärden för tillåtna strålningsdoser i
skilda arbets sammanhang. "Man lägger inte sådana siffror på minnet".

Arbetsuppgift vid olycka

Ip har ingen aning om vilka arbetsuppgifter han skulle få, men som överblock-
ledare inom jordbruksorganisationen menar ip att han måste ju få sådana. I
detta sammanhang nämns att en beredskapsorganisation måste övas under gynn-
samma omständigheter innan en olycka händer. Detta skulle då även vara ett
tillfälle att pröva blockorganisationerna inom jordbruket. Övningen skulle
omfatta alla berörda enheter.

Ip skulle förmodligen erhålla en administrativ syssla, men en evakuering är
något nytt och finns inte inarbetat i blockorganisationsplanen.

Syn på erhållen information och utbildning

Information har endast erhållits i samband med ett möte (i Veddige) om be-
redskapsplanen i våras. Dessutom har Vattenfall skickat ut en broschyr till
hushållen. Men broschyren räcker inte. På något sätt (som t ex gällande pa-
ragrafer inom civilförsvaret) måste gemene man tvingas till informations-
möte.

Ip har inte erhållit någon utbildning i dessa frågor men betonar vikten av
övningar.

Svårigheter vid olycka

Om en riktigt allvarlig olycka inträffar, är en evakuering av djuren i stort
icke praktiskt genomförbar, utan de måste avlivas på platsen. Det finns en
risk att om djuren under vissa omständigheter skall flyttas, så kan några av
dem som arbetar gripas av panik och fly, och de som är kvar kommer att
utsätta sig för än större skaderisker.

Det är nödvändigt att de som skall jobba med detta dels har tillgång till skydds-
utrustning, dels har penndosimetrar som man också har fått utbildning på.
"Vi har tidigare ställt detta krav men inget hört". En annan förutsättning är
att man är tillräckligt informerad i förhand. Skall man ta ansvar, skall man
veta vad man skall göra.

Atomberedskapslagen har diskuterats bl a på mötet ovan. En svensk medbor-
gare måste givetvis ta sitt ansvar, men till skillnad från en krigssituation be-
rörs ju här endast folk inom ett lokalt område, och ur den synpunkten är ip
skeptisk till lagen. Det är orättvist att endast lokalbefolkningen skall ställas
till ansvar i en sådan situation. Dessutom: vad gör man om folk flyr fältet?

"=*



Om information vid olycka

Svårt att säga just vem som skall ge information. Det får dock inte vara
någon inblandad, speciellt inte Vattenfall. Det skall vara någon opartisk,
vilket dock inte är så lätt att åstadkomma. Vattenfall och miljögrupper
"slår" åt va* 3itt håll.

Befolkningens agerande

Ip tror att befolkningen flyr fältet och att det kommer att råda panik. Det
egna livet gäller före något annat. Men här kommer vindriktningen att
spela in. Ip menar att nuvarande evakueringsgränser (upp till 10 km) är
helt otillräckliga. Intilliggande län kommer att beröras och därmed blir
situationen än mer komplicerad.

När det gäller kollegers agerande tror ip att det är risk för att de sätter
den egna säkerheten före de arbetsuppgifter man har med djuren. Man
utsätter sig inte för risker om man inte blir tvingad till det. Det råder
en negativ inställning. Varför skulle t ex yngre personer riskera sina
arvsanlag?

Förslag och krav på förbättringar

Det måste till övningar. Något län måste vara föregångare. Det vore utom-
ordentligt om länsstyrelsen kunde ta initiativ till detta. Intresset bland
jordbrukarna att delta i dessa övningar kan kollas upp genom fackföre-
ningen (LRF). Genom övning kan man upptäcka brister. Ett sätt att hindra
panik är att öva under gynnsamma omständigheter nu. Det är ett flertal
beslutsled som skall fungera, vilket det t ex inte gjorde i den senaste
övningen, där dessutom ett relativt fåtal enheter deltog. En evakuerings-
situation ställer ju krav på hela länsorganisationen.

Information är ett nödvändigt krav, men hur skall denna gå till? Person-
liga besök av informatörer hos berörda personer kan vara ett bra alter-
nativ till informationsmöten. Stora informationsmöten har den avgörande
nackdelen att endast ett fåtal blir aktiva genom att fråga o s v . Alla måste
få möjlighet att delta.
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Ip 2: Lantbrukare, 47 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip känner ej till siffervärden när det gäller olika stråldosers inverkan
men noterar att det är de genetiska och cancer skadorna som är intres-
santa i detta sammanhang, och dessa ökar med ökad strålning. Viktigt,
menar ip, är också att man idag inte vet vad den mycket lilla ökning
av strålningen som kärnkraftverken åstadkommer ger för effekt på lång
sikt.

Arbetsuppgifter vid olycka

Ip vet inte, men förmodligen får han ta hand om skötseln av egna djur.
Eventuellt kommer blockorganisationen att kopplas in i en krissituation,
men denna organisation ligger fn i malpåse (sedan andra världskriget).

Syn på erhållen organisation och utbildning

Anser sig ej ha fått någon information men är ändå informerad genom
deltagande i en utredningsgrupp som skulle bistå länsstyrelsen vid re-
videring av beredskapsplan gällande djurhållnings- och livsmedelsfrågor.
Ip anser att ju mer man arbetar med dessa frågor, desto mindre över-
tygad blir han om att en plan kommer att fungera.

Genom LRF har man krävt utbildning av djurskötare att fungera vid
större olyckstillbud. Men ip undrar om det är givet att lantbrukarna
skall vara djurskötare och ta de konsekvenser som den orsakande par-
ten Vattenfall borde ta. LRF skall ju tillvarataga sina medlemmars in-
tressen. "Om andra delar av befolkningen evakueras, varför skulle vi
stanna kvar?"

Svårigheter vid olycka

Förutsättningar för att ställa upp är att man har fått tillräcklig information
om vad man skall göra, fått utrustning, blivit utbildad på dosimeterinstru-
ment så man kan lita på detta. Vidare måste familj, speciellt barn, vara
i säkerhet. "Men vill min familj lämna kvar mig?"

Ip har kännedom om atomberedskapslagen men ger ingen speciell kommen-
tar.

Om informationen vid olycka

Informationen måste vara opartisk och bör komma från länsstyrelsen
eller högre instans. Vattenfall är utesluten som part i målet. Opartisk
information är dock svår att åstadkomma, då länsstyrelsen måste rådfråga
experter som ju har delade meningar i frågan. Detta förhållande påverkar
nog även organ som SKI, SSI, som dock borde kunna vara objektiva. Ur
säkerhetssynpunkt är det mycket bra och viktigt att som t ex miljögrupper-
na vara kritiskt ifrågasättande, om än kanske partiskt. Ip menar att man
får försöka bilda sig en egen uppfattning.
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Befolkningens agerande

En evakuering tar tid. Det är inånga beslutsled att genomgå från kraft-
producent till länsstyrelse och sedan vidare till andra instanser. Då har
kanske redan de flesta stuckit på ett oorganiserat sätt. Detta kan mot-
verkas med upplysning och utbildningskampanjer. Vi har haft kärnkraft i
tio år men saknar en fungerande beredskapsplan. Ip frågar sig t ex om
det är realistiskt att tro att åkare kommer att ge sig in i ett radioaktivt
område; vart skall djuren föras, o s v ?

När det gäller ett allvarligare olyckstillbud, så ifrågasätter ip om lant-
brukare skall stanna kvar som djurskötare.

Förslag och krav på förbättringar

Som det har framkommit tidigare, måste information och utbildning på-
börjas innan olyckan inträffar . Men en sådan olyckssituation är samtidigt
komplicerad, vilket försvårar förslag på åtgärder. T ex kommer bara en
sådan sak som fördelning av mätinstrument och utbildning på dessa att
kräva mycket.

Övriga synpunkter

Allmänt sett gäller det att försöka lätta på sekretessen i dessa frågor.
De flesta utredningar är hemligstämplade. Ip nämner t ex tidigare mät-
ningar av en lantbrukares mjölk i närheten av Ringhals. Varför upphörde
plötsligt dessa mätningar?
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Ip 3: Lantbrukare, 44 år.

Kännedom om olika stråldoser

Direkta frågor om vikt- och normvärden för skador och strålningsarbete
ställdes ej till ip. Det finns dock anledning att anta att ip har kunskap om
strålningsrisken men utan kännedom om gällande värden.

Arbetsuppgifter vid olycka

Ip har ingen speciell arbetsuppgift vid olycka. Det har varit tal om ut-
bildning av djurskötare under olyckstillbud, men detta tror inte ip på,
då berörda lantbrukare har fullt upp med egna djur m m. Ip är även med-
lem i hemvärnet (som enligt besked för något år sedan skall dras in vid
visst olyckstillbud) men han känner inte till en ev arbetsuppgift där.

Syn på erhållen information och utbildning

Ip har fått information i frågan genom sitt arbete inom LRF. Däremot
tror han inte gemene man bland lantbrukarna har fått någon information
om vad som gäller vid olycka eller om strålningsrisker annat än det som
allmänt förmedlas via massmedia.

När det gäller utbildning är kanske den viktigaste frågan den om handha-
vandet av dosimetrar. Man måste känna till instrumentet, så man kan
lita på det.

Svårigheter vid olycka

Ip skulle inte stanna kvar inom ett radioaktivt område, även om han visste
att erhållen strålningsdos skulle ligga långt under de doser som kan ge
akuta strålnings skador. Under förutsättning att skyddsutrustning, dosi-
metrar (och utbildning på dessa instrument) och information om gällande
riskvärden för strålning finns tillgängliga, kan ip tänka sig att utföra
vissa akuta åtgärder. Men om en olycka skulle inträffa idag, skulle han
ge sig iväg direkt, då ovanstående förutsättningar långt ifrån gäller.
Vidare kommer arbete under olyckstillbud att försvåras på grund av
skyddsutrustning och stressade förhållanden.

Ip har kännedom om den speciella lagstiftning som gäller vid kärnkrafts-
olycka men är beredd att ta de eventuella konsekvenser som en vägran
att utföra en order från länsstyrelsen skulle föra med sig. Här tar ip upp
kritik även mot länsveterinärens förslag om att djur skall evakueras i
Väröområdet. Ip menar att om evakueringsbeslut tas, så skall dj uren
avlivas på platsen. Det finns flera skäl för detta; främst den otillräckliga
transportapparaturen och vart djuren sedan skall föras.

Om informationen vid olycka {

SSI borde kunna ge objektiv information. När det gäller Vattenfall är ip
klart tveksam. De har en tendens att försöka svänga sig undan frågor och
besked. Hos miljögrupperna - som är lite överdrivna ibland - finns trots
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detta bra experter. Men det bästa vore nog, om man kunde få information
från mer personligt håll, då det t ex inom statliga organ finns ett begrän-
sat utrymme för avvikande uppfattningar i kärnkraftsfrågan. Detta verkar
dock ha förbättrats på senare tid (t ex SKI's påpekande om Ringhals 'kyl-
vattenutsläpp).

Befolkningens agerande

Idag finns det ingen i Värö som vet vart han skall ta vägen eller vad han
skall göra. Panik skulle säkert råda. Att ge information är det enda man
kan göra för att söka undvika panik: hur, vart och hur lång tid man har
på sig innan man får en alltför stor stråldos. Men trots sådan informa-
tion kommer nog folk att ge sig iväg till vänner och bekanta, vilket ip
själv kommer att göra. Till grund för ett sådant ställningstagande ligger
brister vid den tidigare övningen i våras, uteblivna åtgärder för att
skapa en fungerande beredskapsplan.

Om kollegers agerande tror ip att de flesta kommer att ge sig av (kanske
speciellt de yngre), men det kommer att finnas sådana som ger sitt liv
för sina djur.

Förslag; och krav på förbättringar

Det viktigaste gäller anskaffande av utrustning och mätinstrument samt
utbildning på dessa till de personer som kommer att få syssla med djur-
hållning. Vidare måste information om risker, åtgärder, m m komma
ut till de berörda människorna.

Övriga synpunkter

Ip är kritisk mot det sätt som beredskapsorganiseringer skötts på. Olika
instanser som är inkopplade vid större olyckstillbud har varit relativt
oinformerade, t ex hemvärn, brandkår m f 1 i Värö.
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Ip 4: Lantbrukare, 54 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip känner inte till några ungefärliga siffervärden för olika stråldosers
verkan men påpekar, att sådana olika gränser och normer kan ändras
på sikt.

Arbetsuppgifter vid olycka

Ip har egna djur men kommer inte att arbeta som djurskötare vid olycks-
tillbud p g a strålningsrisker.

Syn på erhållen information och utbildning

Ip har inte fått någon information från någon myndighet utöver en broschyr
till hushållen från Vattenfall. Kunskaper har erhållits genom eget ageran-
de, samarbete med SKI och SSI. Han har med hjälp av dessa tagit initia-
tiv till informationsmöte i Veddige. Ip har även medverkat till andra
gräsrotsinitiativ som att larmet på Ringhals är för svagt. Dock utan resul-
tat.

Svårigheter vid olycka

Till grund för ställningstagandet att ej arbeta i radioaktivt område - även
vid liten strålningsintensitet - ligger, förutom en uppfattning om strål-
ningens skadeeffekter, en bristande tilltro till skyddsutrustningens förmåga
att utestänga strålning.

Atomberedskapslagen känner ip till, men det ändrar ej hans ställnings-
tagande. Enligt ip tänker många jordbrukare likadant. Frågan har disku-
terats rätt mycket lokalt, och man verkar vara överens om att ge sig av
direkt efter att först försökt samla in djuren, ge vatten och foder, tillse
ventilationen. Vissa kan dock p g a vindriktning stanna kvar längre.

Om information vid olycka

Ip framhävde här mer i stort hur informationen borde förmedlas och ej
speciellt vid olycka. (Istället för bara en informationsspridare borde flera
opartiska informatörer ställas mot varandra i t ex estraddebatter. Det är
viktigt att dessa informatörer har en dokumenterad sakkunskap.)

Befolkningens agerande

Ip förmodar att var och en vid olycka avlägsnar sig i egen bil. Detta för-
hållande har till stor del sin grund i att länsstyrelsen med nuvarande be-
redskapsplan och kunnande inte kommer att bemästra situationen.

Som ovan nämnts, tror vidare ip att många andra lantbrukare kommer att
ge sig av ganska fort.

Förslag och krav på förbättringar

Utformandet av saklig information tillsammans med övningar kan motverka
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kaos. Övningar är viktiga, och här kan man för att undvika alltför stora
kostnader på en gång successivt öva med olika sektorer (enligt befintlig
indelning i beredskapsplanen).

Ip menar att det är av stor vikt att länsstyrelsen, som har ansvaret för
beredskapsplanen, skaffar sig de kunskaper och den praktik som behövs
för att bemästra den situation som uppstår vid större olyckstillbud. Detta
är enligt ip ej fallet idag. Han hänvisar till senaste övningen.

En annan åtgärd är utdelande av jodtabletter till hushållen redan nu och
inte i en akut situation som kanske omöjliggör ett utdelande till alla be-
hövande. Ip anser det även lämpligt att bygga något skyddsrum i områ-
det. Dels kan arbetande (ev tvångskommenderade) använda det, dels kan
oroliga bland befolkningen uppehålla sig där i avvaktan på åtgärder eller
ev transport. Ip påpekar i samband med detta det orimliga i att tro att
stängda fönster och dörrar skulle kunna utgöra verkligt skydd mot strål-
ning. "Människorna här i bygden vet att sådant skydd är otillräckligt".

Övriga synpunkter

Ip betonar bl a att facket sagt nej till att löntagare skall in och röja radio-
aktiva områden. Mjölkbilar och djurtransporter kan väntas få samma be-
sked. Bland lantbrukarna gäller kravet att inte röja i radioaktiva områden.

r
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Ip 5: Lantbrukare, 54 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip känner inte till några riktvärden för olika strålningsfall.

Arbetsuppgifter vid olycka •

Ip vet inte om vilka uppgifter han skulle få. Frågan är svår att besvara,
då man inte vet vilka åtgärder som skall göras.

Syn på erhållen information och utbildning

Det har inte koijimit någon information förutom en broschyr från Vatten-
fall vid driftens början. Men genom RLF har han fått lite information,
trots att detta enligt ip borde ske genom Vattenfalls försorg/omkostnad.

Någon utbildning har inte förekommit i dessa frågor, men a andra sidan
börjar ip känna sig för gammal för sådan.

Svårigheter vid olycka

Det måste vara svårt att lämna sina djur och än mer svårt att ev behöva
slakta dem. Dessutom menar ip att vanliga lantbrukare saknar färdighet
i att slakta djur.

Viktiga förutsättningar för att arbeta som djurskötare är att man har in-
formation om vad man skall göra, har en dosimeter. Men det är svårt
att nu ha en åsikt om hur man kommer att ställa sig i en verklig situa-
tion. Man kommer att behöva diskutera med grannar för att se vad dom
skall göra.

Atomberedskapslagen är i princip bekant för ip. Ett problem när det gäller
att följa direktiv är att man kan aldrig helt och fullt lita på att strålningen
inom arbetsområdet är ofarlig. Detta gäller även orn t ex länsstyrelsen
hävdar så.

Om information vid olycka

Man vill veta om det råder stor eller liten risk, vilka åtgärder man skall
genomföra. Hittills har det brustit mycket i den informationen.

Länsstyrelsen och inte Vattenfall skall ge information, då denna måste
komma från opartiskt håll. Ip känner inte till huruvida SKI och SSI är att
anse som opartiska men menar, att man nog kan lita på miljögrupperna.

Befolkningens agerande

Svårt att säga hur befolkningen kan tänkas agera. Många kommer nog att
sticka direkt, då spridningen från utsläppet kommer fort. Det kan nog bli
svårt att undvika panik, men detta kan motverkas med uppgifter om vad
som är livshotande. Att försöka avvärja paniksituationer är viktigt.
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Det är även svårt för ip att bedöma andra lantbrukares agerande, men
det troliga är att många lämnar sina djur direkt, kanske främst de som
är yngre.

Förslag på förbättringar

Utöver mer information (enligt ovan) tror ip att övningar kan vara bra,
bl a för att allmänheten därigenom blir bättre informerade.

1
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Ip 6: Lantbrukare, 30 - 35 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip har ej någon uppfattning om olika stråldosers inverkan och andra
gällande normer.

Arbetsuppgifter vid olycka

Ip har ingen bestämd uppgift vid olycka men ställer sig tveksam till att
arbeta inom radioaktivt område. Han arrenderar gård med djur.

Syn på erhållen information och utbildning

Informationen i frågan har varit mer än tillräcklig. Ip åsyftar då den all-
männa debatten och inte mer speciella frågor som organisation av en
evakuering. Betingelserna för en sådan evakuering är endast hypotetiska.
Därmed är även ip's intresse för realistiska övniqg ar svalt. Han menar
att sådana är mer lämpade för personer som är aktiva inom olika orga-
nisationer. Andra personer har nog ett ringa intresse för detta.

Någon utbildning relevant i sammanhanget har ip ej haft, förutom vissa
moment under militärtjänst.

Svårigheter vid olycka

Ett problem är att kunna avgöra om man skall acceptera delgiven infor-
mation gällande stråldosers ofarlighet. Ip börjar bli alltmer tveksam mot
sådana försäkringar. Han grundar sig på en jämförelse med jordbruket,
där uttalat ofarliga ämnen senare kommit att visa sig olämpliga ur miljö/
männi sko synpunkt.

Atomberedskapslagen är obekant för ip. Det är nog bra att den finns,
men kommer den att ha avsedd effekt? För att rädda människor kan man
till viss gräns våga ta risker men inte för djur (10 rem accepteras).
Djur behöver dock inte vara något speciellt problem, då den rimligaste
lösningen blir att slakta dem; endast vissi värdefulla sparas.

Familjens roll är viktig, anser ip. Kommer den att tillåta att man arbetar
inom radioaktivt område? Väsentligt är här också att barnen befinner sig
utom riskzonen.

Om information vid olycka

Länsstyrelseu bör ge informationen, då det krävs auktoritet. Vattenfall
är part i målet men är ju å andra sidan ett statligt organ och uppfattas
av ip som en betydligt mer sansad informationsgivare än t ex miljögrup-
perna. Vidare fastslår ip att han saknar uppfattning om andra berörda
statliga organ. Han tror att liknande förhållanden gäller för de flesta
människor.

Allmänt sett kunde informationen vara i form av en broschyr, som man kan
spara (av typen "När kriget kommer").

1
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Befolkningens agerande

De mest lätt skrämda ger sig iväg direkt. I vissa fall spelar det kanske
inte så stor roll om det finns kunskap om strålning m m, eftersom dessa
personer ändå panikslagna ger sig iväg.

Avståndet från Ringhals är en viktig faktor. Folk här i Veddige känner
sig inte så utsatta som t ex de i Värö.

När det gäller äldre lantbrukare tror ip att de har en ganska stor be-
nägenhet att stanna kvar p g a längre livserfarenhet, ej så lång tid kvar
att leva, inrotade, fastbundna levnadsvanor.

Förslag på förbättringar

Ip tycker att det är svårt att föreslå något, då han inte engagerat sig i
frågan. Han nämner dock utarbetande av utrymningsplaner, som kan
vara tillgängliga för folk. Dessutom borde man kunna skapa en transport-
apparat med folk utanför området.

Övriga synpunkter

Ip anser att kärnkraftsfrågan har fått för stora proportioner. Men det
är svårt att ha någon bestämd synpunkt, när experterna är så oeniga.
Avslutningsvis framhåller ip sitt förtroende för svensk teknologi och
reaktor säkerhet.

1
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Ip 7: Lantbrukare, 49 år.

Kännedom om olika stråldoser

Minnet har ej tyngts med kunskap om olika strålningsdoser.

Arbetsuppgifter vid olycka

Ip har ej tilldelats någon arbetsuppgift från myndighetshåll men har egna
djur och avser att fungera som djurskötare för dessa. Även vid beslut
om evakuering måste lantbrukarna ta sin del av ansvaret för djuren. Detta
ingår som en ti el av lantbruksyrket.

Syn på erhållen information och utbildning

Informationen har varit obefintlig. Det har varit det som man har fått
genom massmedia.

Någon utbildning har ej förekommit för ip's del. En sådan är dock mycket
viktig för att ip skall avse arbeta som djurhållare vid olyckstillbud. öv-
ningar tror inte ip på, utom för ledningspersonal på olika instanser. Där-
emot är det väldigt viktigt att man istället får information om vad som kan
hända och vad man skall göra när olyckan har inträffat. En sådan informa-
tion måste även allmänheten ha.

Svårigheter vid olycka

Ett problem för lekmän är att bedöma risken för strålnings skador. Här är
det viktigt med kunskaper och tillgång till instrument som man behärskar.
Dessutom måste man veta vad som skall göras med djuren.

Ip vill för egen del ta sin del av ansvaret vid en sådan situation men har
även förståelse för de lantbrukare som ej vill utföra en sådan arbetsupp-
gift, sp ciellt de som är yngre där genetiska skador får allvarliga konse-
kvenser. Men någon måste dock genomföra föreskrivna arbetsuppgifter,
och om inte lantbrukarna ställer upp måste ju andra kommenderas. Ip
känner inte till den lagstiftning som kan tvinga folk till arbete under dessa
omständigheter, men anser att sådana möjligheter måste finnas.

Om information vid olycka

Informationen skall vara objektiv och så opartisk som möjligt. Vattenfall
absolut olämplig som källa. Dock borde SKI och SSI känna det ansvaret att
kunna ge saklig information. Detta gäller även länsstyrelsen i den mån de
har sakkunskap.

Ip framhåller här att hans tilltro till sakkunskap har försämrats på senare
år. Uppgifter har getts som senare visat sig vara felaktiga.

Befolkningens agerande

Eftersom beredskapsplanen ej fungerar, kommer det hela att bli kaotiskt.
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Många lantbrukare kommer väl inte att acceptera att fungera som djur-
hållare. Ip menar att han själv för 20 år sedan kanske hade resonerat
annorlunda än han gör idag.

Förslag och krav på förbättringar

Utbildning på mätinstrument och information till djurskötarna om de åt-
gärder som skall utföras är nödvändiga krav. Allmänheten måste också
informeras. Man borde dessutom kunna utrustas med jodtabletter i för-
väg.

övriga synpunkter

Det kan avslutningsvis påpekas att ip upplever avståndet på ca tre mil
mellan sin bondgård och Ringhals som ganska tryggt.
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T R A N S P O R T

Ip 8: Taxichaufför, ca 35 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip har hört om olika normer och värden men har inte lagt dessa på
minnet.

Arbetsuppgifter vid olycka

Enligt den nya beredskapsplanen skall Taxiföretaget fungera som sjuk-
transport vid större olyckstillbud. Detta har dock inte ip någon egentlig
vetskap om. Följaktligen vet han inte heller mer bestämt vilken arbets-
uppgift han skulle kunna tänkas få, men troligtvis kommer det att bli
enklare sjuktransporter som komplement till ambulanser.

Syn på erhållen information

"Vi har inte fått mer information än den övriga allmänheten". Ip hän-
visar då i första hand till den för länge sedan utdelade broschyren av
Vattenfall. Man har fått veta att man skall hålla sig inne och avvakta
information via radion. Men det skulle vara bra om man mer kontinuer
ligt kunde få uppgifter om vad som kan hända och vad som skall göras,
få kännedom om de risker som gäller. Dessa uppgifter och kunskaper
skulle förmedlas av något statligt organ, t ex Vattenfall. I dag upplever
ip att man hö^ mycket från andra håll som han inte litar och tror på.

Svårigheter vid olycka

Det framkommer här inte några speciella problem förutom att man
måste känna till riskerna och veta vad man skall göra. Då ip inte känt
till sin uppgift vid utrymning, har han inte heller närmare funderat på
vilka problem han skulle kunna stöta på.

Ip ställer upp, givet att skyddsutrustning och kanske en dosimeter finns
tillgänligt. Atomberedskap slag en är obekant och det framkommer inga
synpunkter på den förutom att om länsstyrelsen beordrar får man följa
det, om inga direkta strålrisker kan förväntas.

Om information vid olycka

Det räcker om informationen behandlar nödvändiga åtgärder, hur lång
tid man har på sig. Ip har hört att det inte är så bråttom. Vattenfall
känner bäst till de förhållanden som råder och bör stå för informationen.
Ip litar även på andra statliga organ, medan han däremot är starkt kri-
tisk mot miljögrupperna. Vidare har ip en granne som arbetar på
Ringhals med säkerhetsfrågor och därifrån får han upplysningar han
litar på.
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Befolkningens agerande

Många som tror blint emot kärnkraften, sticker nog direkt. Ip har inte
någon uppfattning om hur hans arbetskollegor kan tänkas agera. Frågan
har inte diskuterats.

Förslag på förbättringar

Man borde informera hushållen kanske en gång om året dels om skador
och risker, dels vad man skall göra i en olyckssituation. Övningar kan
också vara ett bra sätt för att bättre få kunskap om nödvändiga åtgärder.

Övriga kunskaper

De larmsignaler som kommer från Ringhals och Värö Bruk bryr sig
ingen om längre. Man tänker ej på larmet, då man ej upplever situa-
tionen som farlig. Gjorde man det, skulle man inte bo i närheten av
dessa industrier.

"%
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Ip 9-li: (9) Chef, 36 år, (10) Arbetsledare/chaufför, 40 år

(11) Chaufför/skyddsombud, 45 år

Anm. P g a vissa praktiska skäl (lokalproblem, tidsbrist hos ip 11) kom
denna intervju att omfatta tre ipp. Inkommande personer och tele-
fonsamtal hade dessutom en viss störande effekt på intervjun. Be-
träffande denna verkar ipp:s synpunkter vara överensstämmande.
I sammanställningen nedan är åsikter som i viss mån gäller för
en enskild ip utmarkerade.

Kännedom om olika stråldoser

Ipp saknar kännedom om riktvärden för olika stråldoser. Ip 9 har dock
genom tidigare arbete i chefsbefattning inom eternitföretag kommit i
kontakt med ämnens skadeverkningar. Även ip 11 besitter som skyddsom-
bud vissa sådana kunskaper men ingen av ipp har närmare kunskaper om
strålrisker t ex i samband med kärnkraft.

Arbetsuppgifter vid olycka

Ipp har inte informerats om att de skall ha arbetsuppgifter vid en evaku-
erings situation. Man menar dock att om en sådan situation skulle upp-
komma så måste man ställa upp. Det kan ju gälla att rädda människor.

Syn på erhållen information och utbildning

Det har över huvud taget inte förekommit någon information. Ip 9 menar
att detta är kanske lite galet, för att om det mot förmodan skulle inträffa
ett haveri och folk ska evakueras så kommer det säkert att finnas behov
av att använda bussar. Men då folk i allmänhet kanske är lite skrämda
av kärnkraften, är det ju möjligt att en del chaufförer vägrar att köra in
i radioaktiva områden.

Utbildning t ex genom övningar uppfattas som positivt. Ipp har dock inte
deltagit i sådana.

Svårigheter vid olycka

P g a att man inte är informerad om att man kan tänkas få arbetsuppgif-
ter så har ipp i ringa grad funderat på de problem som en sådan olycks-
situation skulle medföra. Men man menar att i andra typer av katastrofer
finns det grupper som måste ingripa och att dom själva vid kärnkrafts-
olycka kan utgöra en sådan grupp som får ta risker större än folk i all-
mänhet. En av ipp tror dock att när det verkligen gäller, så kanske man
inte är så säker, främst av det skälet att man idag saknar information om
både risker och handlingsåtgärder. I detta sammanhang kan sägas att ipp
känner inte till atomberedskapslagen eller dess konsekvenser. Dock kan
nog denna lag behövas.

Om information vid olycka

Länsstyrelsen bör stå för informationen. Ip 9 förklarar med att många



-23-

olika enheter blir berörda, med vilka länsstyrelsen har kontakt; vidare
känner dom bäst till lokala förhållanden. Men länsstyrelsen måste i sin
tur få information från centralt håll. Man menar också att Vattenfall
som part ej bör stå för organisation som har uttalade intressen att be-
vaka, ansvara för information i krisläge.

Befolkningens agerande

En del icke upplysta personer kommer att rusa iväg direkt, medan andra
avvaktar. Men hela frågan är uppförstorad, man slåss mot spöken och det
är svårt att säga något bestämt. Detta gäller även en bedömning av kolle-
gors agerande.

En bidragande orsak till detta ogynnsamma läge har felaktig och tillbaka-
hållen information av kraftproducenter och myndigheter varit. De lugnande
avsikter man kanske haft, har ej accepterats som godtagbara skäl för
sådant agerande. En av ipp hänvisar till Ringhals senaste problem med
bultar. Ip tror inte alls att saken är farlig, men den har ändåblåsts upp.

I samband med informationsproblematiken lägger ip 9 fram följande syn-
punkt. Om myndigheter går ut med information om strålning, skaderisker,
problem med drifts säkerhet, kommer nog många personer att skrämmas
upp just av det faktum att man informerar. Om det inte vore farligt, skulle
man inte informera. Sådan information skulle nog dessutom användas av
"nej-folket" för att visa på kärnkraftens risker. Men ur helhetssynpunkt
gäller att den sakliga informationen är liten i förhållande till allt som sägs
i frågan, så en sådan faktainformation är nödvändig.

Förslag på förbättringar

Ip 9: 1-2 personer borde utbildas mer grundligt så att de har de viktigaste
kunskaperna. Alla övriga chaufförer får mer allmän information, utrus-
tas med dosimetrar. Om detta inte görs och en olycka skulle hända nu,
är det inte otänkbart att dom börjar diskutera om varför man skall ställa
upp och vägrar kanske utföra sin arbetsuppgift.
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Ip 12: Arbetsledare/chaufför, 34 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip har en ungefärlig kännedom om skilda stråldoser och anger att t ex
10 rem är en väldigt stor dos. När det sedan gäller hälsorisker av
strålning menar ip att det finns brister i experternas kunnande. Gällan-
de gränser är väl goda gissningar, men som man som lekman sällan
kommer ihåg.

Arbetsuppgifter vid olycka

Länsstyrelsen kan beordra bussbolaget att utföra arbetsuppgifter vid
t ex en evakuering, men vad som skall gälla i en sådan situation känner
inte ip till.

Syn på erhållen information och utbildning

Någon annan information än den i massmedia har ip inte fått. Det vore
bra att få upplysning om t ex gällande evakueringsplaner, åtgärder som
skulle gälla bussbolaget vid evakuering. Information om strålning (ska-
dor, risker) är bra. För dem som skulle skrämmas av sådan informa-
tion borde det i så fall vara dags att inse att det finns problem med
kärnkraft.

Svårigheter vid olycka

Ip har svårt att peka på problem vid lösandet av erhS .'.L I arbetsuppgifter.
Dessa är ej specificerade och har ej heller diskutera./. För höga
stråldoser är dock problematiskt och det gäller att my-h ;heter i en
sådan fråga är trovärdiga, så man verkligen kan lita på uppgifterna. Till-
tron till myndigheter är väl tveksam ibland, då man t ex vet att det är
deras uppgift att lugna befolkningen och därigenom kanske man inte får
den sanna informationen.

Atomberedskapslagen känner ip ej till men ser dess existens som moti-
verad.

Jm information vid olycka

Informationen måste vara så opartisk som möjligt, SSI kanske är lämplig
källa. Men i allmänhet bör man lyssna på båda sidor och skaffa sig en
egen uppfattning. Ip har ibland körningar av skolklasser till Ringhals för
studiebesök, vilket ger vissa upplysningar av värde.

Det är viktigt att informationen innehåller uppgifter om stråldoser, inte
bara under en olyckssituation.

Befolkningens agerande

Folk kommer att ge sig iväg vid beslut om evakuering. En del far innan.
Det är viktigt att beslutat om evakuering vid behov ej förhalas, t ex
p g a kostnadsskäl, utan sker i rätt tid. Andra chaufförer kommer nog att
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ställa upp, om bara stråldoserna är tillräckligt långt under riskgränsen.
Här kan man dock inte lita blint på myndigheterna. Men när det gäller
att hjälpa människor i en svår belägenhet, så är det troligt att man inte
vägrar.

Förslag på förbättringar

Det är viktigt att myndigheterna blir så öppna som möjligt. Detta är något
man måste ta itu med redan idag. Om man skall vara trovärdig i en kris-
situation, måste man vara det under mer normala omständigheter också.
Som exempel kan nämnas alla de undersökningar som görs i luften och
vattnet vid Ringhals. Varför redovisas aldrig några resultat?

När det gäller busschaufförerna kunde det nog vara bra med en ordent-
lig genomgång av åtgärder vid evakuering.

__ .
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Ip 13: Chaufför/reparatör, 45 år.

Kännedom om olika stråldoser

Ip känner ej närmare till olika grader av stråldoser.

Arbetsuppgifter vid olycka

Troligtvis kommer ip att inkopplas på busstransport vid evakuering.

Syn på erhållen information och utbildning - : . -

Ip har inte fått någon speciell information annan än den som allmänheten
i stort fått. Någon utbildning har inte förekommit.

Svårigheter vid olycka

Eftersom ip inte har haft någon närmare kännedom om evakuerings-
uppgiften, har han ej heller tänkt på situationen särskilt mycket. Men
bra skyddsutrustning skall finnas tillgänglig. Sedan måste man lita
på vad myndigheter säger när en olycka väl har hänt. Sådana upplys-
ningar om t ex stråldoser och risker måste man få tro är objektiva.
Ip menar att hans uppgift är att köra, inte att mäta.

Om informationen vid olycka

Vattenfall - snarare än länsstyrelsen - bör ge informationen, då de vet
vad som gäller. Ip anser sig inte insatt i andra av kärnkraften berörda
organ, men tycker att SKI och SSI såsom statliga organ borde kunna
vara objektiva och trovärdiga.

Ip är även oklar på innehållet i sådan information. När det gäller åt-
gärder vid evakuering borde det finnas en skrift som talar om vad som
gäller.

Befolkningens agerande

Radioaktiva ämnen har säkert satt skräck i många människor och man ger
sig nog av omgående för att sedan komma tillbaka om några dagar då man
menar att förhållandena bör vara bättre. Ip tror att han som privatperson
kanske skulle agera så.

Då folk reagerar väldigt olika, menar ip att detta bör även gälla chauf-
förer. Några av dessa kan nog dra sig för att utföra arbete inom strål-
ningssmittat område, men detta har över huvud taget inte diskuterats
av ip.

Förslag på förbättringar

Det är viktigt att ledningspersonalen är väl förberedd. Detta kan ske genom
noggrann planering och eventuellt genom vissa övningar; övningar som sker
där besluten fattas.

.4
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Ip 14: Djurtransportör, 61 år.

Kännedom om olika strål skador

Det är ju oklart om djur skall evakueras eller skjutas. Men om ip får
order om att köra så gör han det. Han anser att man måste hjälpas åt
i en svår situation. Om dessutom länsstyrelsen ger order, blir det än
mindre utrymme att tveka på. I det för en evakuering mest utsatta om-
rådet är ip i stort sett ensam arbetande som djurtransportör.

Syn på erhållen information

Någon uttalad mening om informationen och dess innehåll i samband
med risker och skador av strålning, beredskapsplaner för evakuering,
har inte ip. Han har inte fått någon speciell information i dessa frågor
eller själv funderat så mycket.

Svårigheter vid olycka

Ett viktigt problem enligt ip som uppkommer i en evakuerings situation
är vem som skall ta emot strålskadade djur i större omfattning. Detta
problem är olöst, men i realiteten tvingas man nog till att avliva djuren
där dom är. Djurbeståndet i Värö är stort.

En förutsättniig för ip att köra är givetvis att han är säker på att det
inte föreligger direkta hälsorisker. Här får man dock försöka lita på
erhållna uppgifter och direktiv från behöriga myndigheter. Ip ställer
inga uttryckliga krav på skyddsutrustning eller innehavande av en dosi-
meter.

Om informationen vid olycka

Länsstyrelsen bör väl ge information vid sådant tillfälle, men ip har
inte tänkt igenom denna fråga och menar sig inte vara insatt i de olika
organ och organisationer som är berörda. Ip påpekar dock att det är
viktigt med några som "håller igen" och granskar vad som sker.

Befolkningens agerande

Ip tycker det är svårt att säga något bestämt, men det är ju en stor appa-
rat som skall dras igång och i början blir det nog kaos.

När det gäller andra personers benägenhet att ställa upp på arbetsupp-
gifter, tror inte ip att någon nekar om det behövs. Å andra sidan har han
inte diskuterat detta problem direkt med några transportarbetare eller
lantbrukare.

Förslag på förbättringar

Ip anser att om man skall evakuera, måste det från centralt håll vara
klart innan, (med markerade kartor) vart djuren skall evakueras, hur
dessa skall skötas under dessa omständigheter.

1965, N:O 81
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övriga synpunkter

I samband med debatten kring kärnkraften framhåller ip att han idag
inte längre tänker på och oroar sig för kärnkraftverket i Ringhals så
som han gjorde för 5 år sedan. Det är inget nytt längre. Han tior att
folk längre bort från Ringhals är mer oroade och engagerade än dom
som bor i närheten.

1QfiK «T.r> o i 1
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S J U K V Å R D

Samtliga ipp inom sjukvård arbetar på Varbergs sjukhus.

Ip 15: Avd föreståndare, 37 år (kvinna).

Kännedom om olika stråldoser

Ip har inte lagt några stråldosvärden på minnet, trots att hon nyligen hört
ett föredrag av FOA-chefen där sådana saker berördes.

Arbetsuppgift vid olycka

Personalen på avdelningen ingår i en speciell katastrofplan som sedan
några år finns på sjukhuset. Det är lite som att vara krigsplacerad och
man känner sitt ansvar.

Syn på erhållen information och utbildning

Tills för några år sedan har det inte förekommit information och utbild-
ning. Men i samband med samaritutbildning av skiftpersonal på Ringhals
uppkom ett visst samarbete med kraftverket. Intresset från vår sida var
stort, bl a då vi hade haft patienter som ansett sig bli kontaminerade.
Dessa krävde besked om sitt tillstånd och ville även bli sjukskrivna. Men
informationsutbytet kom att starkt begränsas av att vi inte förstod den
tekniska terminologin. I stort sett är vi fortfarande dåligt rustade kun-
skap smässigt på str ål skadeområdet.

Ett framsteg att nämna är dock den film som tillkom i samband med
kåta str of övning en förra hösten. Denna används i utbildnings syfte för ny
personal.

Svårigheter vid olycka

Ip menar att det är svårt att nämna svårigheter i ett katastrofarbete, då
hon inte tidigare har ställts inför en sådan frågeställning. Man bör vara
beredd att ta sitt ansvar, när man arbetar inom sjukvård, men detta
blir säkert svårt om man t ex har barn hemma eller är gravid. Dock,
i en katastrofsituation tänker man inte på sig själv. Det händer att man
i vissa akuta fall utför röntgenundersökningar utan erforderliga skydds-
kläder. Det är tjusningen med det här jobbet, att rädda liv. Detta vilar
tungt.

Om informationen vid olyckor

Enligt föreskrifterna är det länsstyrelsen som skall sköta detta. När det
gäller information till oss på sjukhuset, så skall det enligt vår katastrof-
plan upprättas en kåta strof ledning inom sjukhuset vilken ger direktiv.
När det gäller informationen mer allmänt om kärnkraftsfrågor är det
bra att flera sidor kommer till tals.
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Befolkningens agerande

Delar av befolkningen i Väröområdet har nog inte fattat, de konsekvenser
som kan uppkomma. En del gamla envisa personer kommer nog att stanna
kvar i sina hus vid evakuering men de flesta åker nog direkt. När det
gäller kollegors agerande förmodar ip att flera ej är benägna att arbeta
om det skulle föreligga risk att bli utsatt för strålning. De flesta som ar-
betar här har små barn.

Inställningen till sjukvårdsarbetet har på senare år ändrats mycket. Nu-
mera sätter man familjen före ansvaret med jobbet. I detta avseende är
nog inte denna avd annorlunda än andra. Man tar inte sjukvårdsjobbet som
ett kall längre. Förr lade man ner all möda i världen för att lösa problem
och för att inte ställa sina arbetskamrater i en svår situation. Men den
känslan är borta. Så tänker man inte längre.

Förslag på förbättringar

Tidigare har behovet av att förbättra informationen och utbildningen gäl-
lande strålskador berörts. Här kan nämnas att ip:s erfarenhet av kata-
strofövningar inte är helt positiva. Dessa har i visst avseende fungerat .
dåligt därför att många inte tar det hela på allvar. I samband med att
länsstyrelsen och polisen har diskussioner om beredskapsorganiseringen,
vore det utmärkt om man även från sjukvårds sidan kunde få deltaga. Detta
skulle kunna ge bättre insikter i om hur katastrofförberedelserna är upp-
lagda. En sådan bättre översikt kan kanske i sin tur öka motivationen för
att hjälpa till vid ett kåta strof läge. Till sist, hur kommer samarbetet
mellan Halmstad, Mölndal, Borås att fungera om Varbergs sjukhus skulle
slås ut?
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Ip 16: Avd föreståndare, ca 50 år (kvinna).

Kännedom om olika stråldoser

Vetskapen om dessa frågor är liten, då avdelningen primärt inte ingår i
katastrofplanen. Avdelningen är obekant med sådana saker som har an-
knytning till Ringhals.

Arbetsuppgifter vid olycka

Vår avdelning skall vid behov ställa platser till förfogande vid större
olyckor. Vi kan även vara behjälpliga på andra sätt.

Syn på erhållen information

Ip har inte fått mer information än den som alla kan få genom massmedia.
Men alla på ett sjukhus som ligger så nära Ringhals borde känna till något
om risker, veta vad man ska göra om en olycka händer.

Någon utbildning i dessa frågor har ip inte fått, men anser att om kärn-
kraften skall byggas ut vore kanske utbildning önskvärt för alla personal-
kategorier.

Svårigheter vid olycka

Även om det skulle råda svåra förhållanden, så stannar ip kvar. Det
gäller att ta ansvar för både den egna personalen och för patienterna. Men
i en olyckssituation måste man i förväg veta vad man skall göra för att
åstadkomma det bästa möjliga av situationen. Styrkan i en katastrofsitua-
tion är att veta hur man skall bete sig, annars uppkommer svårigheter.

Varför kommer en del av sjukhuspersonalen att lämna sina arbetsupp-
gifter? Det finns flera sätt att resonera på; var och en är sig själv när-
mast och man har bara ett liv; man drabbas av chock och saknar hand-
lingsberedskap; familjen/bamen/anhöriga behöver ens hjälp; de människor
man lämnar är ändå sjuka, gamla och kan inte räddas ändå. Lagåtgärder
blir nog ett tomt hot om man väl bestämt sig.

Om information vid olycka

Mer allmänt utöver olyckssituationen menar ip att det är bra med informa-
tion från många håll, annars kan denna bli partisk som t ex Vattenfall.

Befolkningens agerande

Detta med kärnkraften är nytt för folk, strålningen är mystisk och därmed
kommer en evakuerings situation att bli rörig, lite kaotisk. Flyktinstinkten
blir stark.

Bland annan sjukhuspersonal kommer vissa personer att rymma fältet,
evakuera sig själva i första hand. En motverkande effekt skulle upplysning
om skaderisker kunna utgöra. Idag vet vi ingenting .

Förslag på förbättringar

Det borde finnas ett PM för åtgärder vid olyckor med kärnkraftverk.

1 1
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Ip 17: Undersköterska, ca 20 år (kvinna).

Kännedom om olika stråldoser

Ip har ej vetskap om olika gränsvärden för strålnings skador m m.

Arbetsuppgift vid olycka

Ip kan komma att ingå i katastrofplanen. I ett sådant läge kommer hon
att ställa upp även under besvärliga betingelser.

Syn på erhållen information

Det har saknats en information i kärnkraftsfrågor som är avpassad för
sjukhuspersonal. Det gäller dels medicinska aspekter, dels åtgärder
vid katastrofsituationer.

Någon utbildning har hon ej fått. Men med tanke på att det i en svår
olyckssituation troligtvis kommer att råda brist på personal som ingår
i den uppgjorda katastrofplanen, skulle det behövas fler personalgrupper
som har kunskap om strålskador.

Svårigheter vid olyckor

Den största svårigheten blir nog att personalen ej kommer att vara in-
takt. Nuvarande arbetslag kommer att splittras. Med tanke på att vi
idag inte v et vilka åtgärder som gäller vid kärnkraftsolyckor, kan ar-
betssituationen bli besvärlig. I ett sådant läge kan atomberedskapslagen
ha den effekten att vissa personer kanske skräms till att delta i kata-
strofarbetet för att hjälpa andra människor.

Om informationen vid olycka

Det är viktigt att man får information från båda sidorna. Ip tror att det
inte finns några helt obundna och opartiska informationsorgan i kärnkrafts-
frågan.

Befolkningens agerande

Förmodligen lämnar de flesta området omedelbart. När en stor olycka
väl inträffat bryr man sig inte om lugnande information. Ip tror att
kanske hälften av personalen kan sticka ifrån sina uppgifter. Skälet
till denna uppfattning är de erfarenheter hon har av det vanliga avdel-
ning sarbetet. Små förändringar som kan vara till nytta för patienterna,
men som kräver en något större arbetsinsats från personalens sida, kan
sällan eller aldrig genomföras. Ett annat skäl för att ej ställa upp kan
vara okunnighet.

Förslag på förbättringar

Information om skaderisker och handlingsåtgärder är absolut viktigast.
Ett problem är dock hur informationen ska göras effektiv. De flesta
arbetskamrater upplever att de redan nu får för mycket information om
olika saker.

1
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Ip 18: Undersköterska, 26 år (kvinna).

Kännedom om olika stråldoser

Ip känner till verkningen av strålning, dock utan kännedom om siffer-
värden.

Arbetsuppgifter vid olycka

Inten sivvård savdelning en ingår i sjukhusets speciella katastrofplan, som
har givna arbetsuppgifter.

Syn på erhållen information och utbildning

Det saknas mycket information dels till allmänheten, dels till sjukvårds-
personal om deras uppgifter. Vidare borde man på intensivvårdsavdel-
ningen ha utbildning när det gäller behandling av strålskadade patienter.
Det enda vi fått är en halvtimmes undervisning på Ringhals för fem år
sedan. Denna personal finns till stor del inte kvar på sjukhuset idag och
dessutom är den informationen inaktuell.

Svårigheter vid olycka

Rätt information och utbildning kan undanröja många problem. En -riktig
förutsättning för att arbeta är att ens barn befinner sig i säkerhet. P g a
detta känner ip sig tveksam åtminstone i nuläget till att ställa upp på
någon arbetsuppgift som innebär att man blir utsatt för strålning. Dess-
utom arbetar hennes man på deltid inom brandkåren h han kommer
säkert att få delta i katastrofarbetet. I en sådan situation väljer ip nog
barnets trygghet och säkerhet före jobbet, men skulle hon å andra sidan
redan befinna sig på arbetsplatsen när larmet går, skulle det nog vara
svårt att säga nej till arbete. Då hinner man inte tänka efter på samma
sätt som hemma. Det blir svårt att inte visa solidaritet med andra ar-
betskamrater som ställer upp.

Om informationen vid olycka

Informationen vid olyckstillfället måste en huvudansvarig stå för. Det
borde vara länsstyrelsen som är ansvarig för att kraftverket finns. Under
normala omständigheter är det viktigt att flera parter diskuterar.

Befolkningens agerande

Man sticker nog direkt. En bidragande orsak härtill kan vara den kata-
strofövning som genomfördes i våras, där ip menar att alltför stora
brister visade sig. Dessa verkar inte ha åtgärdats i större utsträckning.

Förslag på förbättringar

Länsstyrelsen måste redan nu försöka att förmedla en information om åt-
gärder och risker, så man har kunskaper innan en olycka har inträffat.

^
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Övriga synpunkter

Ip påpekar att flera saker inte fungerade vid övningen med Ringhals i
våras. Brandkåren t ex som skall vara först på plats vid olyckor och
bland annat utföra mätningar med dosimeter var ej med på övningen
och hade/har ej fått utbildning på de instrument som strålning skall
mätas med. I en radio sändning i samband med denna övning framför-
de man dock från ansvarigt håll att brandkårens personal vid olyckor
snabbt kan utföra mätningar av strålintensiteten i utsatta områden.
Ip menar att sådana händelser undergräver folks tilltro till myndig-
heter på ett effektivt sätt.

^ . -jLJf
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Ip 19: Underläkare, 31 år (kvinna).

Kännedom om olika stråldoser

Ip känner till strålningens skadeverkningar, utan att precis kunna säga
vid vilka stråldoser detta sker. Sådana uppgifter är det dock lätt att ta
reda på.

Arbetsuppgifter vid olycka

Kirurgi ska kliniken ingår som en fast del i katastrofplanen.

Syn på erhållen information och utbildning

Informationen om strålning i samband med kärnkraft har varit dålig.
Under utbildningstiden till läkare fick man goda kunskaper om t ex
röntgenstrålning, men kärnkraftens verkningar var ej aktuella då. Det
gäller att själv aktivt skaffa sig kännedom om dessa. Är man passiv
får man inga upplysningar. Men med tanke på Varbergs närhet till Ring-
hals är det viktigt att det finns flera personer som har kompetens att
ta hand om strålskadade personer.

Svårigheter vid olyckor

Om en katastrofsituation inträffar är en förutsättning för att arbeta att
barnpassningsfrågan är löst. Alla katastrofplaner förutsätter att denna
fråga är löst, men vid ett plötsligt larm kan detta bli ett besvärligt pro-
blem. En tidig graviditet skulle skapa en väldigt problematisk situation.

Om informationen vid olycka

Länsstyrelsen måste i första hand hålla i informationen, då man är
lokalt förankrade. Andra statliga organ kan också vara inkopplade, men
inte Vattenfall som kraftproducent. Andra organisationer som t ex miljö-
grupper litar ip på, men vid en katastrofsituation måste beslutsfattande
statliga myndigheter informera. Det är då viktigt att informationer, är
opartisk och handlingsvägledande.

Befolkningens agerande

Folk kommer att bli hemskt rädda och ge sig iväg direkt. Det såg vi vid
en tidigare övning vid Barsebäck. Det är viktigt för myndigheter att ge
ärlig och relevant information, så att folk kan lita på vad som sägs.
Man måste vara medveten om att det finns viss misstro mot styrande
organ. En anledning till att folk ger sig av direkt beror säkert på att
man inte känner till de gränsvärden som gäller för strålningsskador.
Man saknar då förmåga att kunna bedöma de upplysningar man får.

Läkarkollegorna kommer säkert att ställa upp vid olyckstillfälle. Vi måste
lita på varandra och är beroende av varandra för att kunna utföra arbets-
uppgifterna.

1
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Förslag på förbättringar

Den katastrofplan som finns borde komma till fleras kännedom. De kata-
strofövningar som genomförts har fungerat bra, men det är viktigt att
man försöker engagera mer personal i dessa än vad tidigare varit fallet.
Erfarenheter kan annars stanna hos de administratörer och överläkare
som deltagit.

Man kan vidare ge all personal en lättillgänglig information om strål-
ningens skadeverkningar. Detta kan ge en viss trygghet, bättre förmåga
att kunna bedöma rapporter. Om man helt oförberedd hamnar i en kata-
strofsituation reduceras betydelsen av den då givna informationen.
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Ip 20: Avd föreståndare, 25 år (kvinna).

Kännedom om olika stråldoser

Ip har ingen kännedom om de värden som gäller, men dessa kan man få
reda på själv.

Arbetsuppgifter vid olycka

Genom katastrofplanen blir ip inkallad till arbete vid kirurgavd.

Svn på erhållen information och utbildning

Informationen om vad som gäller vid olyckor skall komma innan olyckan
har skett. Ip har tagit upp detta problem och fått det beskedet att detta
sköter Ringhals om. Vid kontakt med Ringhals erhålls då upplysningar
att sådana uppgifter kommer att skickas till sjukhuset vid sådan situa-
tion. Detta känns lite galet. Personalen på denna avdelning har ingen
utbildning när det gäller att ta emot strålskadade patienter. Det är fel
att vi som blir inkallade genom katastrofplanen inte kan något alls om
detta. Akutavdelningen har haft information främst genom att överläkarna
varit med på en övning vid Ringhals förra hösten. När det gäller objektiva
fakta om strålning borde det inte vara svårt att ge information om detta.
En sådan information skulle delge hur man skyddar sig mot strålning, hur
man skall bete sig i övrigt, hur man tar hand om strålskadade patienter.
Länsstyrelsen kunde lämpligen ansvara för detta.

Utbildning genom att delta i övningar är lite tveksamt, eftersom det lätt
blir lek istället för allvar.

Svårigheter vid olycka

Om den arbetande personalen ej är tillräckligt utbildad och informerad
om nödvändiga åtgärder uppstår givetvis problem. Det viktigaste skälet
till att man inte ställer upp är om man har barn. En sådan situation skulle
bli problematisk och än svårare blir det om man är gravid. Då skulle
ip inte arbeta i närheten av strålning. Förutom barnproblemet ser ip
inga speciella skäl för att inte arbeta i olyckssituation.

Ip menar att en lag som atomberedskapslagen gäller i princip alltid för
sjukvårdspersonal. Det ingår i ens utbildning att inte neka till beordrat
arbete.

Om informationen vid olycka

Det är svårt för ip att säga vem som ska ge information när det gäller
kärnkraftsfrågor, då hon inte litar på någon. Sjukhuspersonalen kommer
att informeras genom personer från sjukhuset.

Befolkningens agerande

Erfarenheterna från Harrisburg visar på att folk kommer att försvinna
från området så fort dom kan. Informationen i det läget kan inte förhindra
panik i någon större utsträckning, även om den ändå behövs. Man måste
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i så fall veta innan vilka åtgärder som skall vidtagas.

Ip vet ej hur den övriga personalen kommer att agera, då detta ej har
diskuterats.

Förslag och krav på förändringar

Det viktigaste kravet gäller utbildning och information som tidigare nämnts.
Informationen skall omfatta handlingsåtgärder vid olycka och fakta och ut-
bildning av str ål skador.



1

BILAGA C: INTERNATIONELLT BISTÅND

1963 ingicks det nordiska samarbetsavtal i samband med strålnings-
olyckor som återges i denna bilaga. Farter i avtalet är Internationella
atomenergiorganet i Wien (IÄEA), Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Avtalet trädde i kraft 19 juni 1964 och gäller fortfarande med vissa
mindre ändringar.

1963 gjorde IAEA också en sammanställning över det bistånd ett antal
medlemsländer var beredda att ge på begäran från ett annat land i
händelse av en strålningsolycka. Denna resurskatalog med titeln "Mutual
Emergency Assistance for Radiation Accidents" har sedan reviderats vid
några tillfällen och fler medlemsländer har tagits upp i förteckningen.
Den senaste revideringen pågår för närvarande och Sveriges svar på
IAEA's frågeformulär återges i denna bilaga. /Svaret har inte hunnit
färdigbearbetas inom institutet men inga väsentliga ändringar väntas./



1965 SVERIGES N:o81
ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

Nordiskt samarbetsavtal i samband med strålningsolyckor.
Wien den 17 oktober 1963.

Avtalet trädde i kraft den 19 juni 1964.

Förteckning över stater som undertecknat utan förbehåll för ratifikation
eller deponerat sina ratifikationsinstrument:

Internationella atomenergiorganet 17/10 1963
Sverige,_ v 17/10 1963 Artikel 2

NorT a r k W/6 1964 Särskilda uppgifter för atomenergi-
Finland 16/6 1965 organef

(översättning) 1 ; Internationella atomenergiorga-
net skall på begäran av och i samråd

Nordiskt gamorbetsavtal om bistånd " med den begärande staten:
i samband med strålnings- : -

olvcfco_ ' (a) Lämna råd angående de åt-
•_'-' \. * :"'"""'-_ gärder som böra vidtagas och det bi-

De avtalsslutande parterna, vilka •**"* s ° m , f f o r d r a s- / . „
i möjligaste mån önskar bistå var- . (,b) B?f̂ & ™ d _att f r å n m.««enis-
andra i händelse av olycka, förbun- . ?tater« " l k a I c k e «"> parter i denna
den med skada av radioaktiv strål- . överenskommelse, utverka sådant
ning och vilka önskar på förhand bl

I!
t.and' * ° m l c k e *** lf^ t

k a n

fastställa de villkor, varunder en av- tillhandahållas av de avtalsslutan-
talsslutande stat som begär bistånd de parterna.
(här nedan benämnd »begärande (c, Samordna tillhandahållandet
stat») må begagna sig av det bistånd av mstand.
som lämnats av annan fördragsslu- 2. AtomenorgiorgHiets generaldi-
tande stat eller av Internationella ' e k t o r m ä - ^ J " l k ™ t ldJPunkt som

atomenergiorganet (här nedan be- helst, efter att ha underrättats av en
nämnd »hjälpande part»), har enats fordragsslutande stat om att en nod-
om följande: situation är för handen inom dess

territorium, i samråd med denna
Article 1 s t a t u t s e e n observatör, som skall

äga tillträde till dess territorium i
Allmänna villkor för bistånd syfte att undersöka beskaffenheten

1. Den begärande staten skall vara a v nödsituationen och dess omfatt-
fullt ansvarig för användningen av ning samt avlägga rapport till ho-_
bistånd lämnat i enlighet med denna nom därom. Generaldirektören må
överenskommelse, och all personal dessutom bemyndiga sådan person
som tillhandahållits genom den hjäl- a t t f u n S e r a s o m h a n s representant,
pande partens försorg skall stå un-
der den begärande statens ledning
och kontroll vid utövandet av sin Artikel A
verksamhet inom den begärande sta- Föreskrifter beträffande kostnader
tens territorium. . _. ' . . ' . , „ .

2. Utrustning och materiel skall, , V, D e n , begärande staten ska be-
om ej annorledes överenskommits, stnda alla kostnader som skall be-
förbli den hjälpande partens egen- *ala* i n o . m . . d f f A

te
f
rnt°""m

I1\.f1
am-

dom och skall på begäran av denna bf.nd .med biståndet, och skall till bi-
återlämnas stående personal utbetala skäliga

3. Den begärande staten skall an- traktamenten i den på platsen gäng-
vända biståndet uteslutande för än- * e « a « "V.-, J » , ., u
damål för vilket sådant bistånd har , 2. Den hjälpande parten skall be-
lämnats, och skall själv inom ra- • ? • £ s å d a n a kostnader, som aro att
men för sina möjligheter tillhanda- hänföra till av denna lämnat bistånd
hålla på platsen befintliga anord- och som skal betalas utanför den
ningar och tjänster, vilka erfordras begärande staten, inbegripet foljan-
för ett lämpligt och effektivt hand- a*\ . _ , , .
havande av biståndet, ävensom för <•> Personalens loner.
skydd av personal, utrustning eller . <b> Inköpspriser eller nyttjande-
matericl kostnader for utrustning, anord-

4. Biståndet skall icke användas ningar eller materiel
på sådant sätt att något militärt än- <c> Kostnader for transport av
damål därigenom främjas. P?"0™1!, u t»»tnmg eller materiel

utanför den begärande statens terri-
torium, inbegripet traktamenten förpersonalen.
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3. Såvida icke annorledes överens-
kommits skall den begärande staten
gottgöra den hjälpande parten för
kostnader som uppkommit i enlighet
med punkt 2. Sådan gottgörelse
skall motsvara skälig kostnad för
tjänster, utrustning, materiel eller
anordningar, eller bruket därav, som
åsamkats den hjälpande parten vid
den tidpunkt dessa tillhandahölls.
Gottgörelse skall lämnas inom sex-
tio dagar efter det att den hjälpande
parten har underrättat den begäran-
de staten om sin fordran.

Artikel 4

Ansvarsskyldighet
1. Den begärande staten skall bära

det ekonomiska ansvaret för alla ris-
ker och anspråk på ersättning, som
härrör från eller uppstår under, el-
ler annorledes är förbundna med bi-
stånd, som lämnats på dess territo-
rium och som avses i denna överens-
kommelse. Den begärande staten
skall särskilt vara ansvarig för
handläggningen av anspråk som
kunna framföras av tredje man
gentemot den hjälpande parten eller
personalen. Med undantag för an-
svarsskyldighet för personer, som
förorsakat skada genom uppsåt eller
grov vårdslöshet, skall den begäran-
de staten hålla den hjälpande parten
eller personalen skadeslös i händelse
av anspråk eller ansvarsskyldighet
i samband med biståndet.

2. Den begärande staten skall er-
sätta den hjälpande parten i händel-
se av dödsfall, eller vid uppkomsten
av tillfälliga eller varaktiga skador
bland personalen, såväl som för för-
lusten av eller skador på utrustning
eller materiel, förorsakade inom
dess territorium i samband med bi-
ståndet.

3. Den hjälpande staten skall bära
det ekonomiska ansvaret för alla ris-
ker och anspråk på ersättning i
samband med skada eller olycka
som inträffar inom dess eget terri-
torium.

4. De begärande och hjälpande
staterna skall lösas från sina för-
pliktelser i enlighet med punkterna
1—3 i den omfattning, som skadan
ersattes av en innehavare av atom-
anläggning och som är ansvars-
skyldig för atomskada enligt gällan-
de nationell lag.

5. Vad som stadgas i denna arti-
kel skall icke inverka på rätten att
föra talan i enlighet med gällande
nationell lag, med undantag för att
talan kan väckas mot hjälpande per-
sonal endast med avseende på skada
aller olycka som den förorsakat ge-
nom uppsåtlig försummelse eller
grov vårdslöshet..

Artikel 5

Utseende au behöriga myndigheter

1. De behöriga myndigheter, som
av de fördragsslutande parterna be-
myndigats att mottaga begäran och
antaga erbjudande om hjälp samt
att mottaga meddelanden som hän-
föra sig därtill, finnas angivna i till-
lägget till denna överenskommelse.

2. De fördragsslutande parterna
skall underrätta varandra om varje
förändring med avseende på sådana
behöriga myndigheter.

Artikel 6

Lättnader, privilegier och immunitet

Den begärande staten skall med
avseende på biståndet erbjuda erfor-
derliga lättnader, privilegier och im-
munitet i syfte att säkerställa ett
snabbt utförande av de i enlighet'
med denna överenskommelse om-
nämnda uppgifterna. I vad avser bi-
stånd som lämnas av Internationella
atomenergiorganet skall den begä-
rande staten tillämpa den för detta
organ gällande överenskommelsen
om privilegier och immunitet.

Artikel 7

Utnyttjande av upplysningar
En hjälpande part skall icke göra

något offentligt uttalande rörande
olycka, ej heller lämna några upp-
lysningar, som i enlighet med denna
överenskommelse erhållits därom,
utan den begärande statens samtyc-
ke.

Artikel 8

Särskilda villkor
En hjälpande part eller den be-

gärande staten må fästa särskilda
villkor vid begäran eller erbjudande
om, eller mottagande av bistånd. Så-
dana särskilda villkor skall bliva
bindande, så snart som de godkänts
av den andra parten eller övriga be-
rörda parter.

Artikel 9

Biläggande av tvister
Varje tvist rörande tolkningen el-

ler tillämpningen av denna överens-
kommelse, som icke bilägges genom
förhandling, skall, på begäran av nå-
gon av de tvistande parterna biläg-
gas genom skiljemannaförfarande
eller, därest parterna icke överens-
komma om sammansättningen av en
skiljedomstol inom tre månader ef-
ter det att begäran om skiljemanna-
förfarande framställdes, genom In-
ternationella domstolen.
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Artikel 10

Biståndets upphörande
1. Den begärande staten må vid

vilken tidpunkt som helst inkomma
med skriftlig begäran om upphöran-
de av det i denna överenskommelse
avsedda biståndet.

2. En hjälpande part må, efter att
ha lämnat skriftlig underrättelse,
upphöra med sitt bistånd därest:

(a) Enligt dess åsikt sådant bi-
stånd icke längre är erforderligt för
den begärande staten.

(b) Dess inhemska behov så på-
kalla.

(c) Den begärande staten under-
låter att iakttaga bestämmelserna i
denna överenskommelse.

3. Vid sådan begäran eller sådant
meddelande om upphörande skall
den begärande staten och den hjäl-
pande parten samråda i syfte att av-
sluta varje pågående verksamhet vid
tiden för sådant upphörande och un-
derlätta tillbakadragandet av bistån-
det.

Artikel 11

Ikraftträdande
Denna överenskommelse skall trä-

da i kraft vid:
(a) undertecknande utan förbe-

håll för ratifikation eller
(b) undertecknande med förbe-

håll för ratifikation, följt av ratifi-
kation, å två staters vägnar och av
Internationella atoinenergiorganet.
Ratifikationsinstrumenten skall de-
poneras hos organets generaldirek-
tör.

Artikel 12

Frdnträdande av överenskommelsen
Varje part må frånträda denna

överenskommelse genom att lämna
skriftlig underrättelse därom till öv-
riga parter. Sådant frånträdande trä-
der i kraft tolv månader efter motta-
gandet av underrättelsen. Frånträ-
dande skall dock icke medföra upp-
hörande av detta avtals tillämpning
i vad avser bistånd, som börjat läm-
nas före den dag, på vilken frånträ-
dande träder i kraft.

Som skedde i Wien den 17 okto-
ber 1963 på engelska språket i ett
original, vilket skall deponeras i ar-
kivet hos Internationella atomener-
giorganet. Behörigen styrkt avskrift
skall av dess generaldirektör tilistäi-
las varje fördragsslutande stat.

För Internationella atomenergi-
organet:

Sigvard Eklund

För Konungariket Danmarks
regering:

Sigvald Kristensen
med förbehåll för ratifikation

För Finlands regering:
Otso Wartiovaara

med förbehåll för ratifikation

För Konungariket Norges regering:
Torfinn Oftedal

med förbehåll för ratifikation

För Konungariket Sveriges
regering:

Soen A Hard

Tillägg

Behöriga myndigheter
Jämlikt paragraf 1 av Artikel 5 i

denna överenskommelse ha följande
behöriga myndigheter bemyndigats
av den nedan angivna fördragsslu-
tande parten att mottaga begäran el-
ler antaga erbjudande av hjälp samt
att godkänna meddelanden, som
hänföra sig därtill:

Genom Internationella
atomenergiorganet:
Generaldirektören

Internationella A tomenergiorganet
Wien

Genom Konungariket Danmarks
regering:

A tomenergikommissionen
Köpenhamn

Genom Finlands regering:
Handels- och Industriministeriet

Industriavdelningen
Helsingfors

Genom Konugariket Norges
regering:

Institutet för Atomenergi
Lilleström

Genom Konungariket Sveriges
regering:

A/B Atomenergi
Stockholm

Utkom av trycket den 10 januari 1969

KUNGL. l O i m , STHIM I t»» tlO4»S
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WP.35/kev.3 - "Mutual Emergency Assistance for Radiation Accidents".

QUESTIONNAIRE; To be sent to Member States to determine the nature and extent
of the assistance which States might be able to make available or require, on
request, in the event of a radiation accident.

PART I - ASSISTANCE! WHICH COULD BE MADE AVAILABLE TO OTHER COUNTRIES:

1.

1.1

2.

2.1

REQUESTS FOR ASSISTANCE SHOULD BE MADE TO:

Focal point (availability continuous)

Hane of offioe and/or officer

Address

Telephone

Telex

Languages understood

(a)

(b)

(e)

(a)

(e)

(0

National Institute of Radiation Protection,
Division of Emergencies,
P.O. Box 6020lt, S-10U 01 STOCKHOLM
08 - 2h UO 80
11771 saferad s

Scandinavian, English
Hours of operation (local time) 08.00 - 16.00 (sep-apr 08.00 - 16.1+0)

1*1.1 If the focal point is not in operation continuously, please also provide
•inilar information for any duty officer system which may have bees introduced.

Studsvik Energiteknik AB, Fack, S-611 82 NYKÖPING

tel. 01SS-80

Scandinavian.

2l* h/d

000 .t.plpi

Enelish

<• 61*013 aterg nykopinsc s

MEANS OF MEASUREMENT AND SURVEILLANCE

Personnel

(a) Survey team for:

- rapid high-level radiation and/or
cop*fÄiwi flfl^ion fl^n^^Ffi^rs

- alpha, beta, gamma surveys at
ground level for contamination
including foodstuffs, agricul-
tural products and consumer »roods

- aerial surveys in fixed-wing air-
craft or helicopters

• other specialised surveys
(specify)

[b) Advisers on the organizations and
operation of:

- high level radiation and contami-
nation surveys

— environmental contamination sur-
veys with special reference to
agricultural produce and dietary
habits in various countries

Ye./
No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No. available as to
Personnel/Equipment

~20

~20

-v10

Notice
Required
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2.2 Equipment

fa) Survey instruments:
- high-range beta/gamma survey

- alpha, beta* gamma survey meters
- high-sensitivity survey meters

- portable air monitors

- aerial survey equipment
— other specialized survey instru-

ments (specify)

(b) Collection and preparation of
samples of:

- air . water, agricultural products
such as milk, leafy vegetables
gnd cereals, soi l and herbage

- biological material of animal, and
human origin

(o) Mobile assay equipment:

— CM. and proportional counters,
scintillation detectors (including
•"ell-tyoe crystals)

- portable gamma ray spectrometers

(d) Protection equipment:

— protective elothing and other
devices

- face masks, self-contained
breathing apparatus, portable
a,ir compressors

(e) Miscellaneous equipment:

- specially equipped survey vehicles

- aircraft or helicopters
- radiocommunication equipment

- special cameras

Yes/
No

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
No

No. available as to
Personnel/Equipment

<"100

~100

~10

~1

<v10

~100

~100

-"5
~ 1

- 1 0 0

Notice
Required

J
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2.^ Radiochemical analysis of samples

fa) Specialists in:
- routine analytical methods: air,

water, biological materials such
as milk, leaf crops, cereals,
aoilj blood, urine, faeces etc.

- rapid analytical methods: air,
milk and water

(b) Equipment and supplies for:

- low-background counting
• gamma ray spsctrometry
- radiochemical procedures

(solvents, reBins, special
glassware etc . )

2*4 Personnel monitoring

- devices for estimating exposure to
external radiation (beta, gamma,
neutron exposure)

- fac i l i t i e s for estimating exposure to
internal radiation (bio-assay and
mobile whole-body monitors)

3 . EVALUATION AND CONTROL OP EMERGENCIES

3*1 Special ist in i

(a) Interpretation of measurements:

— assessment of need for imposing
restrictions on consumption of
any item of diet , water etc.

ft») Buclear aspects:

- pjttieplitv
— reactor safety

— plant decontamination and
recovery

- storage, treatment and disposal of
contaminated articles and wastes

(c) Medical aspects:

— decontamination of personnel
- diagnosis and treatment of

radiation injury and internal
radioactive contamination

Yes/
No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No. available as to
Personnel/Equipment

~5

- 1 0

hundreds

~10

- 1 0

- 1 0

~10

- 1 0

Notice
Required
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3.2

(d) Environmental aspects:

- agriculture and fisheries

— meteorolo£7 and hydrology

- environmental health
(to cover special problems on
ingestion hazards arising from
the food chain and water)

facilities, equipment and supplies,
including:

— remote handling eauiDinent

- decontamination eauipment and suDDlies

- mobile waste treatment units

- packaging and sealing materials for
disposal of contaminated articles

- chelatinp and other therapeutic agents

- any additional specialized medical
facilities and equipment (specify)

Yes/
No

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes
Yes

No

No. available as to
Personnel/Equipment

~10

MO

~10

-

Notice
Required

RELIEF SERVICES TOR MAJOR RADIATION ACCIDENTS

Arrangements for co-operation between public health
authorities, atomic energy authorities, food and
agriculture authorities, labour authorities, civil
defence, Red Cross societies, etc., for services
which could be made available outside the State,
including:

Wo special arrangements for radiation accidents exists.
— emergency medical and surgical care

- medical, nursing and technical staff

— field and mobile hospital units

- blood transfusion facilities

- emergency supplies, including food and clothing

Yes No

MEANS OF TRANSPORT OF ASSISTANCE

It is expected that the assistance mentioned above would
in normal circumstances be despatched by:

Military aircraft

Scheduled flights

Charter flights
and that overflight/refuelling/landing rights would be

obtained bys

Donor country

O.N. intervention

Road/Railroad
(Check one or more boxes as appropriate)

I
I X

L

I
I

I
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PART IT - ASSISTANCE V.TIICH MIGHT BE MADE AVAILABLE WITHIN THE (ASSISTING) STATE:

1.

1.2

1.3

2.

2.1

SUPPORTING FACILITIES WITHIN THE STATE

J&cilities for medical investigation and treatment
including:

- bio-assav services

— whole body monitors

- radiochemical analysis of samples

- specialized staff and hospital facilities for
treatment of radiation casualties

- gamma ray and alpha spectrometry analysis of
samt>l es

Facilities for storage, treatment or disposal of
contaminated plantf ecfuiDment, wastes, etc.

Existence of one or more laboratories (national monitoring
service) for the routine monitoring of samples in order to
de."t the apnearance of significant radiochemicals in the
environment (e.g. agricultural soil, river water) and in
food and drink (e.g. raw cereals, harvested vegetables and
fish for human food).

OTHERS

Co—operation between public health authorities, atomic energy
authority * food and agriculture authorities, labour
authority °-, civil defence, Red Cross societies, blood trans-
fusion centres, individual hospitals etc., for the provision
of emergency assistance for large scale radiation accidents
and any co-operative training exercises which have been held
and are to be held.

Availability of assistance of public information officer
specialized in nuclear matter.

Yes

Yes

YPR

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

2.2

2.3 Name and address of co-ordinating authority for national
monitoring service indicated in Sec. 1.3 above.

Hational Institute of Radiation Protection, P.O.Box 6020U, S-1OU 01 STOCKHOLM

PART III - ASSISTANCE WHICH MAY BE REQUIRED BY YOUR STATE:

NOTE: This part would be needed as advance information to aid in preplanning
in the event of a radiation accident occuring within your State or any
neighbouring State).

1. In case of a radiation accident, please indicate the type of assistance
your Government might require from other States, in accordance with the
listing of Part I of this questionnaire; viz:

2.1 Personnel: Yes
(a)

(b)

No

X
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2.2 Equipment:

(a)

(c)

(*)

(e)

2.3 Radiochemical Analysis of Samples:

(a)

2.4 Personnel Monitoring:

3.1 Specialists in:

(a)

(b)

(c)

(d)

3*2 facilities, equipment & supplies:

Yes

X

X

_x

X

X

X

X

X

No
X

Others: Please speci fy

2 . Have you entered into agreements, or are you in the process of doing so
with other States regarding ass i s tance in radiation emergencies? <^es7) No.

I f y e s , please g ive br ie f summary of d e t a i l s : Nordic Mutual

Emergency Ass i s tance Agreement i n Connection wi th Radiat ion

Accidents ; IAEA,Sweden,Denmark,Norway,Finland; Vienna 19Ö3.

3 . OFFERS OF ASSISTANCE SHOULD BE MADE TO:

3«1 Focal point (availability continuous)

(a) Name of office and/or officer National Inst i tute of Radiation Protection,
t%,\ kAA Division of Emergencies,
loj Adidas p_ 0^ B o x 6o2Qht s_^Qk Q 1 STOCKHOLM
(c) Telephone 08 - 2k ko 80
(d) Telex 11771 saferad s
(e) Languages understood Scandinavian, English
(f) Hours of operation (local time) 08.00 - 16.00 (sep-apr 08.00 - 16.UO>
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-3.1«1 If the focal point is not in operation continuously, please also provide
similar information for any duty officer system which may have been introduced.

Studsvik Energiteknik

te l . O15S-8O onn .t.^ip

Scandinavian. Enelish

2k h/d

AB, Fack

•x 6U013

, S-61

aters

1 82 NYKÖPING

nvkonine s

• - - -. '• :; • _ - ' . . ' j - _ . "-'•- '•"' • ' ~ ' : - . . .


