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Statens Institutt for Strålehygiene 

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE (SIS) 

Dette instituttet ble opprettet i 1939. Instituttet hører 

inn under Sosialdepartementet med administrativ linje: 

Sosialdepartementet- Helsedirektoratet- Hygienekontoret-

Statens Institutt for Strålehygiene. 

Instituttet har egen bygning på Østerås i Dærum. 

Adresse: Østerndalen 25 

1345 Østerås 

Telefon: (02) 17 00 92 

LOV 06 GRUNNLEGGENDE FORSKRIFTER OM STRÅLEVERN 

Lov nr. 1 av 18. juni 1938 om bruk av røntgenstråler og 

radium m.v. 

Lov av 18. juni 1938 er en kort og konsentrert rammelov som 

har tosidig formål, å hindre stråleskader og å gjøre appara-

ter og anlegg mest mulig virksomme og gagnlige for syke. 

Den forutsetter at Kongen eller den han bemyndigir kan gi 

forskrifter om melding, godkjenning, bruk og tilsyn for 

apparater, kilder og anlegg for ioniserende og annen helse

farlig stråling, videre at det gis forskrifter om utdannelse, 

arbeidsvilkår, legetilsyn m.v. for den som bruker eller 

arbeider- med kilder for slik stråling. Tilsynsmyndigheten 

kan etter loven forby bruk av anlegg og kilder, dersom 

forskrifter eller pålegg gitt etter loven ikke etterkommes. 

Det samme gjelder hvis tilsynsmyndigheten ikke får de opp-

lysninger den forlanger, eller blir nektet adgang til anlegg. 
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Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater 

materiell og stoffer som avgir ioniserende eller annen 

helsefarlig stråling. Gitt ved Kgl. res. av 23. januar 

1976, med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 oia bruk av 

røntgenstråler og radium m.v. 

Disse forskrifter slår fast at Statens Institutt for Stråle

hygiene skal føre tilsyn etter loven. Instituttet får full

makt til å godkjenne apparater og anlegg og gi forbud i 

samsvar med loven. Det får videre fullmakt til å gi ut 

særlige forskrifter om strålevern. Tilsynet gjelder: 

"alle anlegg, apparater, materiell og stoffer 

som frambringer ioniserende stråling og som 

brukes i medisinsk, veterinært, vitenskapelig, 

industrielt eller annet øyemed, samt alle be-

holdninger, avfall og utslipp av stoffer som 

frambringer ioniserende stråling". 

Tilsynet omfatter også bruk av laser, radar, mikrobølger 

og annen helsefarlig elektromagnetisk stråling. 

Gruver anses i denne forbindelse som anlegg og skal derfor 

kontrolleres med omsyn til radon og radondøtre. 

Forskriftene omfatter også beholdninger under transport, 

og de innebærer at Statens Institutt for Strålehygiene 

også er tillagt tilsynet når det gjelder avfall og utslipp 

fra mulige kjernefysiske anlegg. Instituttet bemyndiges 

også til å gi særskilte forskrifter om utdannelse for den 

som bruker anlegg, apparater og stoffar m.v. som omfattes 

av forskriftene. 

Forskriftene presiserer at eier av anlegg er ansvarlig for 

at de plikter som pålegges han etter loven og disse for

skrifter blir etterkommet. 

Lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 

("Arbeidsmiljøloven"). 

Denne loven, som Arbeidstilsynet administrerer, inne-

holder en rekke bestemmelser som også har relevans i 
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i strålevernet. En kan fremheve § 8 (Arbeidsplassen, 

her er også stråling nevnt), § 14 (Arbeidsgiverens 

plikter), §§ 25, 26, 27 og 28 (Verneombud, oppgåver, 

plikter). 

Verneombudet for anlegg eller avdelinger der stralekilder 

benyttes vil ivareta arbeidstakers interesser hva angår 

strålevern. 

Arbeidsmiljøloven må nødvendigvis innebære at kontakt 

og samarbeide mellom Arbeidstilsynet og SIS styrkes. 

Kgl. res. av 3.10.1975 om sikkerhet m.v. for undersøkelse 

og boring etter undersjøiske petroleumsforekomster. 

SIS er blitt pålagt å gi ut forskrifter for og føre 

tilsyn med bruk av stralekilder ved slik virksomhet. 

ILO-Konvens j onen. 

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (International 

Labour Organization, ILO) har vedtatt en konvensjon om 

vern for arbeidere mot strålefare. Dette er "Konvensjon 

nr. 115" av 1960. Norge har tilrådt denne konvensjon, 

som ble ratifisert av Stortinget i 1961. Konvensjonen 

angir generelle og grunnleggende prinsipper for stråle

vern av arbeidstaker. I det følgende refereres noen 

viktige punkter i konvensjonen. 

Artikkel 3 

1. Så langt vår innsikt til enhver tid rekker skal alle 

høvelige tiltak gjøres for å sikre effektivt vern av 

arbeider mot ioniserende stråler når det gjelder helse 

og sikkerhet. 

2. De regler og tiltak som er nødvendige for dette for

mål skal gjennomføres, og de opplysninger som er nød

vendige for effektivt vern skal gjøres tilgjengelige. 

Artikkel 5 

Alt som er mulig skal gjøres for å avgrense stråle-

belastningen av arbeidere til det lavest mulige nivå, 

og alle parter skal søke å unngå enhver unødig be

stråling. 
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(Spesifikke dosegrenser er som rimelig ikke angitt 

i Konvensjonen. Disse skal fastsettes på basis av 

det kjennskap man til enhver tid har om strålefare). 

Artikkel 9 

1. Passende varselmetoder skal benyttes for å vise mulig 

risiko for fare fra ioniserende stråling. Arbeidere 

skal få alle de opplysninger de trenger i denne 

sammenheng. 

2. Alle arbeidere som er direkte sysselsatt med strålings-

arbeid skal få fullgod instruksjon, før og under slik 

sysselsetting om de sikringstiltak som må tas for 

deres helse og sikkerhet, og grunnene til disse. 

Artikkel 13 

Det skal utføres høvelig overvaking av arbeidere og 

arbeidsplasser, slik at en får et mål for hvor utsatt 

arbeiderne er for ioniserende stråler og radioaktive 

emner, og slik at en forvisser seg cm at de riktige 

strålingsnivåer blir respektert. 

Forskrifter om særlige vernetiltak ved arbeid med ioni

serende stråling. Fastsatt av Direktoratet for arbeidstil

synet 31. mars 1978 med hjemmel i lov om arbeidervern og 

arbeidsmiljø av 4. februar 1977. 

Disse forskriftene vurderes av ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING 
AV RISIKO OG VERNETILTAK VED ARBEID MED IONISERENDE STRÅLING. 

Andre lover og forskrifter. 

Det finnes også noen andre lover og forskrifter som berører 

strålevernet, men det anses unødvendig for vår vurdering 

å omtale disse nærmere. 
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SIS's OPPGÅVER OG VIRKSOMHET 

Programklassifikasjonen for SIS, godkjent av Helse

direktoratet, er samlet i ett HOVEDPROGRAM som betegnes 

"STRÅLEHYGIENE". Dette hovedprogrammet er så inndelt 

i følgende 

DELPROGRAMMER: 

1. Stralevernsbesteinmelser og tilsyn 

2. Undervisning og informasjon 

3. Beredskap 

4. Utviklingsarbeid 

5. Administrasjon 
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Delprogram 1: §tEåi§Y§ES§feiS£§SSSiS§E_22_£ii§YS 

går i korthet ut på å gi retningslinjer o.l. for bruk 

av og kontakt med strålekilder, vurdere bruk av og 

eventuelt gi tillatelse til drift av anlegg, apparater, 

utstyr o.l., samt å føre tilsyn på brukssteder og 

andre steder hvor ioniserende og eventuelt annen helse

farlig elektromagnetisk stråling av en eller annen 

opprinnelse opptrer eller kan forventes å opptre. Den 

instruksjon som gis som direkte ledd i tilsynsarbeidet 

er tatt med i dette programmet. Likeledes omfatter 

delprogrammet forskjellige former for radgivningsarbeid. 

For interne styringsformål har SIS funnet det hensikts

messig å inndele dette delprogrammet i følgende tiltak: 

1.1. Strålevernsbestemmelser. 

Omfatter arbeid med utarbeidelse og utforming 

av normer, lover, forskrifter og særskilte 

bestemmelser og arbeidsregler i forbindelse med 

strålehygiene. 

1.2. Lisensiering. Omfatter bl.a.: 

- Vurdering og eventuelt forhåndsgodkjennelse 

av anlegg, apparater, utstyr og lokaliteter. 

- Autorisasjon av brukere. 

Registrering av anlegg, apparater , 

utstyr og brukere. 

Godkjennelse av transporter av radio

aktive stoffer. 

• 1«3. Tilsen. 

- Typekontroll,med eventuell typegodkjenning, 

av nye anlegg, apparater og utstyr. 

- Kontroll av anlegg, apparater, utstyr og 

beholdninger. 
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- Kalibrering av anlegg, apparater og 

kilder for stråleterapi. 

Kontroll av strålenivåer og persondoser, 

inklusive pasientdoser. 

Kontroll med strålemiljø. 

- Studier av arbeidsforhold og arbeidsvaner. 

- Instruksjon. 

Rapportering og utforming av pålegg. 

1.4. Råd^ive^d^arbeide^ Omfatter hovedsakelig: 

- Deltaking i råd, utvalg og komitéer som 

arbeider med spørsmål i tilknytning til 

strålehygiene. 

- Behandling av spesielle enkeltsaker. 

Særlige ekspertutredninger og-uttalelser. 

Delprogram 2: yDåSE^i§SiS3_22_iSf2HS3Si2S 

går i korthet ut på: 

Planlegging og gjennomføring av kurs, fore-

lesningsserier, orienteringsmøter og 

foredrag. 

- Utarbeidelse og distribusjon av publika-

sjoner og annet trykt materiell. 

Delprogram 3; §§E§§skap_ 

går i korthet ut på: 

- Sikre at en har den nødvendige beredskap for, 

såvidt mulig, å hindre stråleskader og 

redusere konsekvensene ved eventuelle strålings-

uhell og -ulykker samt i nedfallssltuasjoner 

o.l. 
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Utrykning ved strålingsuhell- og 

ulykker. 

Landsomfattende system for måling av 

radioaktivitet i drikkevann og føde-

midler (Lo Ra Kon). 

- Sykehusberedskap ved strålingsulykker og 

ved radioaktivt nedfall. 

Delprogram 4: ytviklingsarbeid 

Dette delprogrammet kan hensiktsmessig inndeles i 

følgende tiltak: 

4.1. §runnleggende_undersøkelser Omfatter bl.a.: 

- Dosestandardisering. 

Spesialundersøkelser i relasjon til 

pasientdoser. 

Undersøkelser av i hvilken grad befolkningen 

er utsatt for helsefarlig stråling, og 

ulike former for sådan. 

- Undersøkelser omkring biologiske stråle-

virkninger. 

4.2. Etterutdanning_ay_egne_ansatte Omfatter bl.a.: 

- Kurser, studieopphold, seminarer, 

kollokvier, litteraturstudier o.l. 

Delprogram 5; $É5!iSiS5E§§i2D 

Omfatter alt ordinært administrativt arbeid. 
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OVERSIKT OVER INTERN STRUKTUR OG ARBF.insoppRAVFR 

Instituttet er etter sine funksjoner delt i en stråle-

fysisk og en strålemedisinsk fagseksjon, og den stråle-

fysiske seksjon er videre oppdelt i to fagavdelinger. 

Avdeling I har tilsynet med strålevernet ved alle 

medisinske strålingsanlegg m.v. Rutinemessig kontroll 

omfatter .alle anlegg og apparater for høyvolt 

(aksellerator)- terapi, konvensjonell røntgenterapi, 

røntgendiagnostikk, dentalrøntgen, veterinærrøntgen, 

gammakilder for teleterapi (koboltkanoner) og i prepa-

rater for nærbestråling. Ved kontrollene blir stråledoser 

til pasientens og betjeningen målt i den hensikt å fast

legge strålenivå og strålemiljø, og å redusere stråle-

dosene til nivå som kan aksepteres. Dette kan bare oppnås 

ved tidkrevende studier av arbeidsteknikk og undersøkelses-/ 

behandlingsteknikk. Grunnlaget for bruk av strålingsanlegg 

og - utstyr i medisinen og for strålevern generelt, er en 

presis og nøyaktig dosestandardisering. Til denne standardi

sering disponerer instituttet nye og velutstyrte labora

torier. Den løpande drift av disse laboratoriene hører inn 

under avdelingens oppgåver. Avdelingens ansvar omfatter 

også strålevern ved medisinsk bruk av ultrafiolett stråling, 

kortbølge, høyfjellssol m.v. og eventuelt ultralyd. Person-

dosimetrien (filmtjenesten) for kontinuerlig registrering 

av stråledoser som mottas av yrkeseksponerte over hele 

landet administreres av avdelingen. Til avdelingens opp

gåver hører produktkontroll av apparatur m.v. for hele 

tllsynsområdet hva angår strålevern og strålefare og 

apparaturens egnethet til medisinske formål. 

Avdeling II har tilsynet med strålevernet innen industri, 

forskning og undervisning og med strålemiljø generelt 

utenom medisinske anlegg. Tilsynet omfatter også kontinental

sokkelen. Avdelingens oppgåver vil derfor omfatte et stort 

antall områder som angitt i følgende oversikt: 
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Industriell radiograf! med røntgenapparater og 

radioaktive kilder. 

Strukturundersøkelser med røntgenapparater og 

radioaktive kilder. 

- Prosesskontroll med røntgenapparater og radioaktive 

kilder i fast oppstilling. 

- Bestrålingsanlegg. 

Åpne radioaktive kilder i industri, medisin, 

forskning og i sporingsforsøk. 

Produksjon av radioaktive kilder. 

- Atomenergi. 

- Transport av radioaktive stoffer. 

Disponering og lagring av radioaktivt avfall. 

- Radon og radondøtre i gruver, tunnellanlegg 

og andre bergrom. 

Radioaktivitet i bygningsmaterialer. 

Radioaktivitet i salgsprodukter. 

- Ikke-ioniserende helsefarlig stråling innen industri, 

forskning og undervisning, og generelt fra salgs

produkter . 

Til tilsynet hører produktkontroll når det gjelder stråling 

og strålingsfare sammen med typegodkjenning innen hele det 

skisserte arbeidsfelt. Arbeide ved instituttets radio-

kjemiske laboratorier, helkroppstellerlaboratoriene og 

elektronikklaboratoriet hører inn under avdelingen. Tilsynet 

omfatter også innsats når stralekilder kommsr ut av kontroll, 

og instituttet, og spesielt avdeling II, inngår i lokal 

redningsstab (LRS) ved de ulike politidistrikter ved ulykker 

som medfører, eller kan medføre, strålefare. Spesielle 

beredskapsoppgåver som Helsedirektoratet har pålagt 

instituttet å administrere, og som hører inn under avdelingen. 
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er sykehusenes egetvern mot radioaktivt nedfall med 

31 stasjoner og lokal radioaktivitetskontroll for drikke

vann og matvarer (LORAKON) med 80 stasjoner. 

Begge avdelingene er opptatt med å utarbeide normer, 

forskrifter, bestemmelser og arbeidsregler, vurdere og 

behandle planer og prosjekter for nye strålingsanlegg, 

ny bruk av stråling, typekontroll, standardisering og 

registrering som pålagt etter Lov og Forskrifter. Dette 

krever like meget tid som det direkte tilsynsarbeidet. 

Strålemedisinsk fagseksjon har egne lokaler ved 

Universitetets institutt for Patologi på Rikshospitalet 

og ledes av Overlegen i strålehygiene. Strålehygiene som 

helhet vil alltid inneholde en kombinasjon av stralemedi

sinske, stralebiologiske og strålefysikalske vurderinger. 

Seksjonen er saksbehandler for og samarbeider med den 

fysiske seksjon om den stralemedisinske og stralebiologiske 

del av strålehygienen. Overlege Devik er alene sakkyndig 

for disse oppgåvene ved fagseksjonen. Dette betyr at 

under ferier, tjenestereiser og annet fråvær har ikke 

instituttet saksbehandler på dette feltet, og kontinuiteten 

er ikke sikret. Seksjonen arbeider også med informasjon, 

undervisning og grunnleggende undersøkelser innen sitt 

felt. 

Instituttet som helhet driver undervisning, grunnleggende 

undersøkelser og etterutdanning av egne ansatte innen 

feitene generell strålehygiene, stråledosimetri og stråle-

biologi. Undervisningen har stor betydning for strålevernet 

og er derfor blitt utvidet de senere år. På området som 

hører inn under avdeling I deltar en i undervisning i 

strålehygiene ved de etablerte radiografskoler , ved tall

rike kurser m.v. for radiologer, radiografer, røntgensyke-

pleiere, servicepersonale m.v. På området som hører inn 

under avdeling II holdes årlig flere autorisasjonskurs, 

kurs ved større bed*-.' Tter, LORAKON-kurs, kurs i sykehus-

beredskap m.v. 
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Ved siden av den direkte undervisning drives opplysnings-

arbeide i form av artikler i fagtidsskrifter og utgivelse 

av brosjyrer m.v. Utviklingen tyder på at krav om 

informasjon vil øke med den stadig økende interesse for 

arbeidsmiljøspørsmål. Undervisning og informasjon om 

strålevern vil hjelpe til med å sette brukerne best 

mulig i stand til å utføre egenkontroll. Dette er også 

i samsvar med formålet i arbeidsmiljølovgivningen. 

Det faglige kompetente personale bruker en ikke liten del 

av arbeidstiden til nasjonalt og internasjonalt komité-

arbeide innenfor instituttets ansvars- og funksjonsområde. 

Dette må gjøres for å opprettholde faglig kompetanse, 

for å påvirke internasjonale og regionale normer og som 

rådgiver for myndighetene i strålehygieniske spørsmål. 
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ORGANISASJON 

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE 

Strålemedisinsk 

seksjon 

OVERLEGE 

Kontorassistent 

Preparant 

Person-
dosimetri 

Adm.sekretær 

Tekniker 

Kontorassistent 

røntgenassistent 

DIREKTØR 

S t r a l e fys i sk seksjon 

Avdeling I 

Medisinsk stråle-
diagnostikk 

Medisinsk stråle
terapi 

Dentalrøntgen 

Veterinær røntgen 

Dosestandardi-
sering 

Iklce-ioniserende 
el. magn. stråling 

Miljøovervåking 

AVDELINGSSJEF 

2.lab.førstefysiker 

3 lab.fysaker 

1 ingeniør 

Avdeling II 

Strålekilder i 
industri og 
forskning 

Apne radioisotoper 
i medisinen 

Transport av radio
aktive stoffer 

Atomenergi 

Ikke-ioniserende 
el. magn. stråling 

Miljøovervåking 

AVDKT.TKGSSJEF 

3 lab.førstefysiker 

2 lab.fysiker 

1 ingeniør 

UNDERVISNING 

hele instituttet 

Administrasjon 

KONSULENT 

Adm. sekretær 

Kontorfullmektig 

Kontorassistent 

Sentralbord-
betjent 

Vakt- og varns-
mester 

Elektronikk-
laboratorium 

Ingeniør 
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BEDRIFTENES EGENKONTROLL AV STRÅLEVERN 

Det er bedriften seiv som har ansvaret for at sikkerhet på 

arbeidsplassen er i samsvar med lovgivningen. Dette gjelder 

da også bruk av helsefarlig stråling. 

Dette ansvar består i at bedriften må sørge for at 

strålingsanlegg og apparatur er godkjent etter forskriftene, 

og holdes i forskriftsmessig stand. Videre er det bedriftens 

ansvar å sørge for at det blir gitt arbeidsinstrukser som 

sikrer alle arbeiderne og befolkningen for øvrig mot util

børlige stråledoser. 

Anlegg, utstyr og arbeidsinstrukser er gjenstand for kontroll 

av SIS. Slik kontroll kan bare gjennomføres med relativt lange 

mellomrom. Kontroll med at arbeidsinstrukser blir fulgt kan 

bare skje ved egenkontroll innen bedriften. 

Bruk av strålekilder på arbeidsplassene spenner i dag over 

et svært stort spektrum.. Vi har bedrifter som kan ha en 

enkelt strålekilde i fast oppstilling, der strålevernet i 

all vesentlig grad er innebygget i selve konstruksjonen 

av apparaturen, bedrifter med ett enkelt røntgenapparat 

(leger, tannleger, veterinærer, strukturrøntgen), bedrifter 

med ambulerende virksomhet for industriell radiografi og 

medisinsk radiografi (skjermbilde), store sykehus med et 

stort antall strålekilder og avdelinger med ulik bruk av 

stråling, forskningssentra med atomreaktorer, akselleratorer 

og isotop-produksjon. 

Det er innlysende at de praktiske krav til egenkontrollen 

vil variere sterkt fra bedrift til bedrift. I det enkleste 

tilfelle kan egenkontrollen bestå i at en av bedriftens 

ansatte, eksempelvis vernesjefen, blir gitt i oppdrag å se 

etter at den ene strålekilden bedriften har er merket etter 

forskriftene og at den relativt enkle arbeidsinstruksen 

blir fulgt, samt å sende årlig rapport via bedriften til 

SIS om dette. 

Ved sykehus og andre bedrifter med middels store strålings-

avdelinger kan vernesjef eller annen tilsynshavende leder 
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ha i oppdrag å føre kontroll, ved stikkprøver, med at 

instruksene blir fulgt og at stralingsutstyr og verneutstyr 

holder den forskriftsmessige standard. 

Ved store sykehus og andre institusjoner med variert og 

massiv bruk av strålekilder kan det være aktuelt med egen 

strålevernsavdeling for rutinetilsyn og med en fastlagt 

ansvarskjede ned til de enkelte avdelinger og den enkelte 

bruker. 

De krav SIS må stille er at den ordningen som velges gir 

SIS rimelig grunn til å stole på at det foregår en fra dag 

til dag betryggende egenkontroll med at strålevernet er i 

samsvar med strålevernsforskriftene og ikke bryter med 

prinsippene om arbeidervern generelt. 

Ved en del bedrifter er det organisert intern stråleverns-

tjeneste. Denne tjenesten er ansvarlig overfor arbeidsgiver, 

og sender rapporter om strålevernet til SIS. 

Denne interne strålevernstjenesten gir en god hevning av 

standarden på strålevernet. Den fritar imidlertid ikke SIS 

fra plikt og rett til å føre tilsyn. 

Egen strålevernstjeneste er etablert ved 

- Institutt for Atomenergi, Kjeller 

- Institutt for Atomenergi, Halden 

- Universitetet i Oslo 

Det Norske Radiumhospital 

- Rikshospitalet 

- Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus 

Egen strålevernstjeneste er under etablering ved 

- Ullevål Sykehus, Oslo 

- Sentralinstituttet for Industriell Forskning, Oslo 

Deler av strålevernstjeneste er etablert ved bedrifter 

med industriell radiograf!. 
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STRÅLEVERNSBESTEMMELSER 

I samsvar med sin lovhjemmel skal SIS gi ut særskilte 

forskrifter om bruk m.v, av strålekilder. I dette arbeidet 

skal instituttet følge ILO-konvensjonen nr. 115 og ICRP's 

rekommandasjonar. Anbefalinger fra internasjonale og 

regionale organisasjoner som IAEA, WHO, OECD/NEA m.v. 

vil også her ha virkning på utformingen av forskriftene. 

Det foregår i tillegg et nordisk samarbeid om stråleverns-

normer innen de ulike arbeidsfelt. 

Instituttet ligger ikke godt an når det gjelder arbeide 

med forskrifter. Det er gitt ut en rekke anbefalinger, 

arbeidsregler og bestemmelser mer eller mindre i ruiidskrivs 

form innen ulike bruksområder. Systematikken er dårlig, og 

helheten mangier. Det er ikke mulig for instituttet å gjøre 

noen vesentlig forbedring her uten midlertidig (noen års) 

nedprioritering av de rene tilsynsoppgåvene. På flere 

områder er det arbeide i gang i utvalg og arbeidsgrupper 

med normer, og her må vi vente på resultat fra slikt arbeide 

før vi går i gang med å skrive særskilte forskrifter eller 

bestemmelser. Følgende tabell gir en oversikt ovr 

stillingen: 



WJXSBWEL: NOBMVERK: 

tov av 18. juni 1938 H O konvensjon nr. 115 

Forskrifter av 23. jan. 1976 ICRP's rekomsendasjoner 

Forskrifter av 3. okt. 1975 IAEA's Safety Series 

Sosialdepartementets bestemrelser WHO, CBCD/NEA, IEC 

Nordiske norner 

Utvalgsinnstillinger 

Craråde Type Utgiver Ar Bruk
bar 

Bør revi-
deres 

Mangier Anmerkninger 

Produksjon, iroport og 

omsetning av radio

aktive stoffer 

Forskrift Sosialdep. x Forslag fra SIS ligger til behandling 

i Helsedirektoratet 

Bedriftenes egen

kontroll 

Særlig 

forskrift 

SIS x i 

1 

Ikke ioniserende 

stråling 

Foreløpige 

retnings

linjer 

Forskrift 

SIS 1972 x 

x 

Gjelder mLkrdbølgeovner 

Utvalg er i arbeide. Det vil bli behov 

for en rekke særskilte forskrifter 

Stråleterapi x ICRP og nordiske normer benyttes 

Generell røntgen

diagnostikk 

(Bøntgenavdelinger 

osv.) 

x ICRP og nordiske normer benyttes. 

Normer revideres av nordisk arbeidsgruppe 



Område Type Utgiver Ar Bruk
bar 

Bør revi-
deres 

Mangier Anmerkninger 

De viktigste best-
ennielser for kirur
gisk og transporta
bel røntgenapparatur 

Stråleverns-
bestettmelser 

SIS 1968. x 

^ Foreløpige best» 
Bureiser for røntgen-
anlegg san helt eller 
delvis brukes til 
skjermbildefotografering 

Stråleverns-
bestammelser 

SIS 1974 x 

De viktigste best-
enmelser for dentale 
røntgen-diagnostiXk-
anlegg 

SIS 1973 x 

Avskjerming av 
røntgenrcni 

Stråleverns-
besteomelser SIS 1959 x * 

Har vært benyttet san orientering for 
arkitektar og røntgenfirmaer. I den 
senere tid spesialvurdering av all £ 
skjerming. , 
Nordiske fellesnormer under ut-
arbeidelse 

Bøntgenbruk bos 
kiropraktor 

x Generelle prinsipper for strålevern i 
røntgendiagnostikk anvendt. Forskrifter 
og stxålevernsbesteirnelser under ut-
arbeidelse. 

Veterinarrøntgen x ICRP og nordiske normer benyttes. 

Strålevern ved montasje, 
innkjøring og service av 
medisinsk røntgenappara
tur 

Strålevems-
bestenmelser SIS 1977 x 



Område Type Otgiver Ar Bruk
bar 

Bør revi-
deres 

Mangier Anmerkninger 

Badon i bergron Særlig 
forskrift 

SIS / 
Arbeidstil
synet 

x Normer er behandlet i Nordisk Dokumsnt. 
OECD/NBh nedsetter ekspertgruppe 

Radioaktivitet i 
bygnlngsmaterialer 

Særlig 
forskrift 

Sis/Foru-
rensningstil-
synet 

Arbeide ér i gang med forskrifter 

Industriell radio
graf! 

Stråleverns-
bestenmelser 

SIS 1974 x Arbeide er i gang med revisjon 

Industrielle 
kontrollkilder 

Stralevems-
-bestenmelser 

1974 x Bestenmelsene omf atter ikke bruksan-
råder som logging på kontinental
sokkelen, bruk av ladningsfjernere, 
bruk av fuktighetsmålere, bruk av 
mineralanalysatorer m.v. 

Strukturrøntgen Strålevems-
bestatmelser 

1974 x 

-19-

Apne radioaktive 
kilter 

Forskrifter SIS x Prøveordninger med detaljerte regler 
for arbeide , ansvarsforhold og 
anlegg er under utprøving 

Radioaktivt avfall Bestatiitelser SIS x Bestenmelsene gjelder for sykehus-
laboratorier m.v 

Utslipp av radio
aktive stoffer 

Særlig 
forskrift 

SIS 
(Helsedir.) x 

Kontinentalsokkelen Forskrifter SIS 1975 x Forskriftene gjelder ikke faste 
anlegg og rørledningsarbeide. Dette 
spørsmålet er under behandling i 
samarbeid ned Oljedirektoratet 



Ourade Trøe Utgiver Ar Bruk
bar 

Bør revi-
deres 

Mangier Anmerkninger 

Bruk av ioni-
serende stråling 
i skolen 

Bestsimelser SIS 1975 x 

Radioaktive 
salgsprodukter 

Forskrifter SIS 1979 x x 

x 

Forskrifter for rssykvarslere må 
må revideres i takt med utviklingen 

Generelle forskrifter,og spesielle 
forskrifter for andre produkt mangier 

Transport av radio
aktive stoff er 

Forskrifter 

n 

il 

n 

it 

Sjøfarts-
dix. 

tuftfarts-
dir. 

Vegdir. 

NSB 

SIS 

1975 

1979 

1976 

1973 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Forskrifter for internasjonal 
transport foreligger. Forskrifter 
for innenlands transport er under 
utarbeidelse 

M 

o 
1 
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SPESIFIKKE TILSYNSOPPGÅVER FOR Avn. I 

Medisinsk stråleterapi. 

Tilsynet omfatter følgende anlegg: 

Kategori Anlegg Apparater 

Dypterapi 100-300 kV 58 60 

Bløtstråleterapi 10-50 kV 41 41 

Høgenergi terapifi 3 13 
(akselleratorer, Co) 
T x. i J. ••. *. • -• 226„ 60„ 192,. Intrakavitær stråleterapi 3 Ba, Co, Ir. 

Tilsynet omfatter kalibrering av alle apparater for 

dyp- og bløtstråleterapi 1-2 ganger pr. år, dvs. for 

ca. 150 apparater. Ved alle nye anlegg, inkludert høy-

energianlegg, foretas kontroll av skjermingsbarrierer 

og beskyttelsen generelt. 

Personalbeskyttelsen ved anlegg for teleterapi er god, 

mens den intrakavitære stråleterapi fremdeles innebærer 

en relativt høy risiko for bestråling av personalet. Mer 

omfattende arbeidsstudier på dette felt er påkrevet, 

llkeledes utarbeidelse av detaljerte forskrifter og arbeids-

lnstrukser. Fra kompetent hold har det også vært ytret 

ønske om at instituttet skulle yte en mer omfattende 

dosimetrisk service ved alle terapianlegg. 

Medisinsk røntgendiagnostikk. 

Det er særlig på dette område at strålevernstilsynet er 

mangelfullt, og det skyldes det store anta11 anlegg og 

apparater sett i relasjon til instituttets tilsynskapasitet. 

Den følgende tabell gir et omtrentlig bilde av tilsynsmassen 

i landet. 
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Røntgendiagnostikk Antall Antall 
Kategori Anlegg Apparater,omtrentlig. 

Store sykehus m.egen rtg.avd, 85 1500 

Store sykehus, andre avd. ca. 150 400 

Offentlige brukere 
(legekontor, helse-
stasjoner, sykestuer m.v.) 

160 200 

Militære legekontoret 20 40 

Private brukere 120 160 

Skjermbilde anlegg 40 40 

Samlet antall (ca) 575 2340 

Dentalrøntgenanlegg ca. 3300 4200 

Kiropraktorer 40 40 

Veterinærrøntgen 35 35 

Med den bemanning instituttet har går det ca. 7 år mellom 
hver rutinemessige kontroll innen de 6 førstnevnte grupper 

i 

i tabellen. Dette er en bedrøvelig lav inspeksjonsfrekvens. 
I tillegg har vi maktet en rask befaring uten malinger ved 

noen få av anleggene. Arbeidsteknikkstudier er meget viktig 

for å kunne vurdere den strålehygieniske situasjon og for å 

nedsette både personal- og pasientdosene. Slike studier 

er tldkrevende, og vi har dessverre bare i meget begrenset 

grad kunnet avse tid og mannskap til slike studier. 

Dentalrøntgensektoren er karakterisert ved et meget stort 

antall apparater spredt over hele landet, i stor utstrekning 

også på lite sentrale steder. Tilsynet er derfor tldkrevende, 

ikke minst på grunn av selve reisene.Vårt ambisjonsnivå er 

foreløpig bare 6n Inspeksjon av hvert anlegg. Seiv om planene 

for slike anlegg -som for andre anlegg- vurderes grundig, 

er en slik engangskontroll i snaueste laget. 
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Tilsyn av røntgenanlegg hos kiropraktorer og 

veterinærer er begrenset på samme måte som ved de andre 

medisinske anlegg. Et arbeidsteknikkstudium hos kiro

praktorer vil bli satt i gang i 1980. 

Begrepet "tilsyn" forbindes ofte med en rent teknisk 

kontroll og inspeksjon. Vi oppfatter det slik at til

synet også omfatter planleggingsarbeider, spesialstudier 

(av f.eks. arbeidsteknikk, pasientdoser m.v.) og ikke minst 

også instruksjon og undervisning. Ved noen av de større 

sykehus har vi de senere år arrangert strålevernskurs 

omfattende 8-10 undervisningstimer med avsluttende prøve. 

Slike kurs bør bli obligatoriske (Forskrifter av 1976, 

§ 6), men instituttet har ikke kapasitet til en rask 

gjennomføring av et slikt undervisningsopplegg på bred 

front. 

Et rimelig tilsynsnivå på dette felt vil være: 

a) Grundig inspeksjon av røntgendiagnostikkanlegg 

hvert 3. år. 

b) Arbeidsteknikk- og spesialstudier ved alle røntgen-

avdelinger gjennomsnittlig hvert 5. år. 

c) Kurs med prøve, ca. 10 forelesningstimer med demonstra

sjon og dosemålinger, ved hver røntgenavdeling ca. 

hvert 5. år. 

d) Inspeksjon av dentalrøntgenanlegg hvert 10. år. 

e) Spesiell inspeksjon av hvert anlegg når særlige 

forhold, f.eks. høye personaldoser, tilsier dette. 

Et ambisjonsnivå som karakterisert under (a)-(e) burde være 

en selvfølge for vårt tilsyn. Det er ikke særlig fordringsfullt. 

Det vil kreve en økning av instituttets innsats p? 3 mannar 

pr. år, dvs. en økning av fysikerstaben på 3 personer. De 

siste 10 årene har den av instituttets to avdelinger, som 

dekker dette feltet, samlet bare hatt en stab på 6 fysikere. 
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I tillegg til det nevnte tilsyn fra SIS må det ved anleggene 

etableres en løpende selvkontroll, Eier av anlegg, som er 

ansvarlig for strålevernet innen bedriften/institusjonen 

må legge forholdene til rette for en slik selvkontroll og 

videre sørge for at ansvarskjeden er fastlagt og bevisst

gjort. 

Det system som velges, skal godkjennes av SIS. 

Avd. I og II 

- Ikke-ioniserende helsefarlig stråling innen medisin, 

industri, forskning og undervisning, og generelt i 

salgsprodukter. 

Forskrifter av 1976 slår fast at instituttet skal føre 

tilsyn med laser, radar, mikrobølger og annen helsefarlig 

elektromagnetisk stråling. 

Et utvalg nedsatt av Helsedirektoratet med Overlege F. Devik 

som formann vurderer de biologiske virkninger av slik 

stråling og behov for normer, forskrifter og tilsyn. 

Apparatur som sender ut ikke-ioniserende helsefarlig stråling 

nyttes i stor utstrekning innen tilsynsområdet til begge 

avdelingene. Oppgåvene blir først å kartlegge stråleverns-

forholdene ved bruk av ultrafiolett stråling fra bl.a. høy-

fjellssol, solarier m.v., og arbeid med mikrobølgeovner, 

radar og laser. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet har 

fremsatt krav om utvidet kontrollmåling av mikrobølgeovner. 

Instituttet har bare i liten grad utført slikt arbeid. 

Fra Statens Forurensningstilsyn har instituttet mottatt fore-

spørsel om å gjennomføre en større undersøkelse av ultra

fiolett stråling fra belysningslamper på idrettsplasser m.v. 

Amerikanske rapporter viser flere tilfeller av skadelig be

stråling fra slike lamper. Instituttets bemanning pr. i dag 

gjør det meget vanskelig å gjennomføre denne oppgave. 

Det hersker usikkerhet om faremomenter ved flere områder 

av den ikke-ioniserende stråling, både når det gjelder 

arbeidsmiljø og ved annen bruk av slik stråling. Vi mener 

det bør gjøres en betydelig innsats på dette området i tiden 

fremover. Utvalget som er nevnt ovenfor, uttalte i brev av 

8.2.1978 at det er behov for 2 fysikerstillinger ved 

instituttet allerede fra 1979 for dette formål. 
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SPESIFIKKE TILSYNSQPPCAVER FOR AVD. I I , 

- Industriell radiografi med røntgenapparater og 

radioaktive kilder. 

Antall enheter: Røntgen ca. 180 

Gamma ca. 80 

Antall bedrifter: ca. 100 

Antall arbeidere: ca. 500 

Denne type strålingsarbeide har i tillegg virkning på 

arbeidsmiljøet på de fleste arbeidsplasser i verksted-

industrien. Enkle undersøkelser blir foretatt med 

1 - 2 års mellomrom. Grundige undersøkelser ved noen 

bedrifter har synt store mangier ved strålevernet. Slike 

undersøkelser er altfor tidkrevende til at avdelingens 

stab kan utføre et tilsvarende, landsomfattende tilsyn. 

For å kunne gjennomføre dette trengs en ekstra innsats 

på 2 mannar, og videre en ny fast fysiker for løpende 

kontroll. 

Strukturundersøkelser med røntgenapparater og 

radioaktive kilder. 

Antall enheter: ca. 70 

Antall bedrifter: ca. 25 

Antall arbeidere: ca.100 

Slikt utstyr brukes til forskning og til analyseformål 

spesielt i kjemisk og metallurgisk industri. Dette utstyret 

kan gi dosehastigheter på flere tusen rad/sek. ved berøring 

av stråleutganger. Statistikk tatt opp i Sverige viser at 

de fleste stråleforbrenninger skjer ved reparasjon og 

vedlikehold av slikt utstyr. Tilsyn blir foretatt hver 

2 - 3 år, men særlig ved forskning og undervisning kan det 

ofte foregå skifte av operatører, slik at oftere kontroll 

med instruksjon er påkrevet. 
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- Prosesskontroll med røntgenapparater og radioaktive 

kilder i fast oppstilling. 

Antall enheter: ca. 1200 

Antall bedrifter: ca. 450 

Disse anlegg er stort sett basert på innebygget sikkerhet 

og egenkontroll fra bedriftenes side og med engangskontroll 

fra SIS. Ved kontroller har vi i mer enn 50% av tilfellene 

krevet utbedring av strålevernet. 

Apne radioaktive kilder i industri, medisin, forskning 

og i sporingsforsøk. 

Antall enheter: ca. 200 

Disse enheter spenner fra isotopproduksjonslaboratoriene 

på IFA med ca. 20 personer til laboratorier for behandling 

av lavaktive merkede forbindelser med noen få personer i 

arbeide. 

Tilsynsarbeidet er her en del av arbeidsoppgåvene til én 

fysiker, og mye står ugjort innen arbeide med forskrifter, 

tilsyn og persondosimetri. 

- Radon og radondøtre i gruver og andre bergrom. 

Antall gruveområder 

Antall tunnelanlegg og andre bergrom 

Antall arbeidere: 

Gruver 

Tunneldrift 

Andre bergrom 

Arbeidere under jord hører til den mest stråleeksponerte 

Arbeidergxuppe her i landet grunnet stråledoser til lunge-

vevet fra naturlig radioaktive gasser og datterprodukter 

av disse. Tiltak i den forbindelse er kartlegging og mulig 

avstengning av radonproduserende områder og økning og 

styring av frisklufttilførsel. Etter en innsats på ca. 3 

mannar i 1971 - 73 har tilsynet her bestått i enkeltmålinger 

av konsentrasjoner med lange (flere års) mellomrom. 

ca. 20 

ukjent 

ca. 1600 

" 1200 

ukjent 
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Instituttet makter her på langt nær å oppfylle kravet 

i ILO-konvensjonen om overvaking av arbeidere og 

arbeidsplasser. Et tilfredsstillende tilsyn vil kreve 

en innsats på 1 mannar pr. år utover det en nå kan 

overkomme. 

- Radioaktivitet i bygningsmaterialer/stråling i hus. 

Dosebidraget til befolkningen fra stråling i hus er i 

Norge i dag 3-400 mrem/år. Mesteparten av dette skyldes 

radongass som frigjøres fra bygningsmatsrialer og bakken. 

Denne stralingen gir det desidert største dosebidraget til 

befolkningen. Innføring av bygningsmaterialer med høyt 

radioaktivt innhold eller reduksjon av ventilasjon vil 

derfor kunne gi en betydelig økning av stråledosen til 

befolkningen. 

Arbeidet som har vært utført i de senere år har omfattet: 

1) Kartlegging av strålenivåer i norske hus 

2) Måling av radioaktivitet i bygningsmaterialer 

3) Eksperimentelle og teoretiske undersøkelser av de 

faktorer som kan ha betydning for disse strålenivåene 

4) Litteraturstudier av biologiske virkninger av radon 

5) Komité- og utredningsarbeid med henblikk på utarbeidelse 

av normer for radioaktivt innhold i bygningsmaterialen 

I det siste året har dette arbeidet kostet ca. 1 mannar i 

arbeidsinnsats for instituttet. 

Arbeid som bør utføres i nærmeste fremtid: 

1) Videreutvikling av dosimetrien 

2) En større undersøkelse av landsvariasjoner i radon-

innholdet innendørs 

3) Oppfølging av komitéarbeid 

4) Oppbygning av videre rutinemålinger av radioaktivitet 

i bygningsmaterialer for å unngå introduksjon av 

bygningsmaterialer med høye konsentrasjoner av radio

a k t i v t ^ 
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Radioaktivitet i bygningsiuaterialer og stråling i hus 

(spesielt fra radon) gir det største dosebidraget til 

befolkningen. Disse dosene kan lett økes ved at bygnings-

materialer med mye radioaktivitet innføres eller at 

ventilasjonen reduseres. Arbeidet på dette feltet må 

derfor prioriteres høyt, og for at dette arbeidet skal 

kunne følges opp forsvarlig, må 1 fysiker arbeide med 

disse problemene mer eller mindre på heltid. 

Ulike oppgåver: 

- Produksjon av radioaktive kilder 

- Atomenergi 

- Transport av radioaktive stoffer 

Disponering og lagring av radioaktivt avfall 

Bestrålingsanlegg 

- Radioaktivitet i salgsprodukter 

Disse oppgåvene kan ikke nedprioriteres, og de medfører 

hver for seg en god del administrativt arbeide og tilsyns-

arbeide. Mye står ugjort. Eksempel på det er etterkontroll 

av radioaktivt utslipp fra IFA, Kjeller og Halden, etter

kontroll av dosimetri ved hestrålingsanlegget på IFA, Kjeller, 

forskrifter om produksjon, import og omsetning av radio

aktive stoffer og forskrifter om utslipp. 
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UTVIKLINGSARBEIDE/ LABORATORIEFUNKSJONER 

Instituttets funksjoner utad med tilsyn, undervisning 

og informasjon, beredskap m.v. avhenger i høy grad av 

at de indre funksjoner er effektivt dekket. Instituttet 

har fra 1975 disponert et moderne nybygg med delvis 

velutstyrte laboratorier av ulike slag. Detbeklagelige 

er at disse spesiallaboratorier er lite utnyttet på grunn 

av en sterkt begrenset stab. • 

Personal/pasientdoser i røntgendiagnostikk, (avd. I) 

Instituttet har et røntgendiagnostikklaboratorium med et 

universalstativ, bildeforsterker-TV-kjede, automatiske 

fotosysterner og annet utstyr. Laboratoriet har vært 

benyttet ved noen prosjekter (måling av helkroppsdose 

sett i relasjon til filmdose, effekt av gonadedekning) 

og i undervisningen (radiografskolene). Instituttet 

mangier dog kapasitet til en rimelig utnyttelse av dette 

kostbare laboratorium. 

Diverse strålefysiske oppgåver, (avd. I og II) 

I vårt strålevernsarbeide møter vi stadig problemer som 

krever måleoppsett i spesiallaboratorier for å kunne 

løses. Til dette formål disponerer instituttet nå 2 

strålingslaboratorier hvor vi har sterke strålekilder 

som dekker energiområdet fra 10 kV røntgenstråling opp 

til Co-gammastråling. Her kan vi måle skjermingseffekten 

av skjermingsbarrierer, spredt stråling fra ulike stoffer, 

pasientdoser,m.v. 

Dosestandardiserlng og kalibrering (avd. I) 

Instituttet har i alle år vært den eneste institusjon for 

dosestandardiserlng i vårt land. Dette innebærer at man 

eksperimentelt bestemmer strållngsenheten for ulike energier 

av røntgen- og gammastråling. Dette er bl.a. av viktighet 

for korrekt dosimetri i all strålebehandling, da denne 

dosimetrien er basert på instituttets standarder. Til 
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dosestandardiseringen benyttes de ovenfor nevnte 3 

laboratorier hvor vi disponerer en ganske omfattende 

dosimetrisk apparatur, egnede stativer osv. 

I nær tilknytning til dosestandardiseringen konuner 

kalibreringen av dosimetrisk utstyr, både egne felt-

dosimetre og dosimetre for andre institusjoner. 

Dosestandardisering og kalibrering er en ineget spesialisert 

disiplin, og man burde her fast ha engasjert 1-2 fysikere 

og 1 ingeniør, slik som i Sverige (Finland har satset ennå 

mer på dette). Vi har dessverre ikke hatt mulighet for 

en så konsentrert innsats, og virksomheten har stort sett 

blitt ivaretatt ved ner tilfeldig innsats av stabens 

fysikere. Dette gir hverken den rette faglige eller 

produksjonsmessige effektivitet. 

På dette felt er det behov for minst én ny fysiker med 

permanent ansvar for dosimetri. 

Maling av intern kontaminasjon.(avd. II) 

Instituttet har utstyr for helkroppsmåling og for måling 

på urin og excreta. Vi kan ta sporadiske prøver, men har 

ikke stab for rutinekontroll. 

Måling av radioaktivt utslipp.(avd. II) 

Instituttet har laboratorier og utstyr. Vi kan ta enkelte 

kontrollprøver, men mangier stab for rutlne-arbeid. 

Måling av radioaktivt nedfall i luft og vann.(avd. II) 

Instituttet har laboratorier og prøvetakingsutstyr er under 

montering. Et moderat måleprogram vil bli iverksatt. 

Måling av radioaktivt nedfall i matvarer.(avd. II) 

Instituttet har årlig kontroll på reinskjøtt fra Kautokeino-

distriktet. Vi kan måle på andre matvarer, men staben 

tillater ikke rutinekontroll. 
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Måling av radioaktivt nedfall i mennesker.(avd. II) 

Instituttet har rutinemåling av en gruppe på ca. 100 samer 

fra Kautokeinodistriktet hver vår. Vi måler ikke noen 

kontrollgruppe fra andre deler av landet. 

Måling av radon fra hus, bygningsmaterialer og gruver.(avd. II) 

Instituttet har laboratorium og utstyr for måling i tilsendte 

prøver. Vi har ikke stab for et utvidet program med rutine-

målinger på prøver fra gruver, tunnellanlegg og bergrom 

for Øvrig. Dette vil være den eneste måten vi kan utføre 

en tilnærmet persondosimetri på for arbeidere i bergrom. 

Persondosimetri.(avd. I) 

Instituttet har laboratorier, stab og utstyr for film-

dosimetri av de yrkeseksponerte som arbeider med røntgen-

og gammastråling. Vi har utstyr for persondosemåling for 

strålingsarbeidere med andre oppgåver, (åpne radioaktive 

isotoper, nøytronkilder, strukturrøntgen) men har ikke stab 

til å etablere rutinekontroll. 

Typegodkjenning, (avd. I og II) 

Instituttet har laboratorier, utstyr og stab for denne 

oppgave. 

Elektronlkkverkated.( avd. II) 

Instituttet har laboratorium, utstyr og stab for dette 

formålet. 

Instrumentmakerverksted. 

Instituttet har verksted med moderne utstyr men ingen 

instrumentmaker. 
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KONKLUSJON 

Statens institutt for Strålehygiene er godt utbygget 

med laboratorier, utstyr og instrumenter. 

Instituttet mangier arbeidskapasitet til nødvendig 

utgivelse av særskilte forskrifter. 

Instituttet mangier arbeidskapasitet til å utføre et 

rimelig tilsynsprogram. 

Instituttet mangier arbeidskapasitet til å utføre 

laboratoriefunksjoner som er nødvendige for tilsynsarbeide, 

miljøovervåkning og utviklingsarbeide. 

Instituttets ansatte får, på grunn av arbeidssituasjonen, 

ikke bruke nødvendig tid til vedlikehold og økning av 

kompetanse. 

Det er behov for økning av staben med 8-10 fysikere/ 

ingeniører for å ta igjen utviklingen. 


