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Effekterna av kylvatten på det biologiska systemet och upptag/anrikning

av radionuklider i sediment och biota har studerats vid Oskarshamsverket, Öster-

sjökusten. Kylvattenvägarnas utformning och områdets topografi gör det naturligt

att indela området i fyra verkningszoner. I kraftverket och kylkanalerna, zon 1,

sker en fiskförstöring, en förlust av planktonarter och en uppblomstring av
2

fastsittande organismer, främst balanider. I utsläppsfjärden, zon 2 (0,1 km ),

är verkningarna tydliga på alla nivåer i ekosystemet. Karakteristiskt är en

ändrad artbalans och ökade biomassor av gynnade arter men framför allt en

h^gre omsättningshastighet från produktion till nedbrytning av organiskt materi-

al. I havsområdet utanför fjärden, zon 3, (20-25 km') kan effekter påvisas i

skilda delar av ekosystemet, främst utefter stränder och bottnar med en drag-

ning av effekterna mot söder. En anlockning sker av strömming under vinter och

tidig vår. Strömmingen leker tidigare i området, rommen kläcks och ynglen över-

lever även inne i utsläppsfjärden. Ingen effekt kan påvisas på vandringen av

den ekonomiskt viktiga ålen. I storområdet, zon 4, (7 km N och 20 km S) skuggas

eventuella effekter av de naturliga variationerna i den exponerade miljön. Att

en påverkan förekommer visar de radioekologiska mätningarna, där radionuklider

i mycket små mängder kan spåras i mätområdets yttergränser. Huvuddelen av de

utsläppta radionukliderna ligger i storområdets sediment. I biota är anrikningen

störst i vegetation och minst i fiskkött. De i ansökningshandlingarna 1961 an-

tagna anrikningsfaktorerna, som ligger till grund för beräkning av dos till

människa, är i allmänhet mycket konservativa. Så är t ex de funna värdena för

fiskkött 1 - 2 tiopotenser lägre än de antagna.
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INLEDNING

Oskarshamnsverket, Sveriges första kommersiella kärnkraftverk,

ligger i Simpvarp vid östersjökusten, 20 km nordost Oskarshamn

(Fig 1). Det första aggregatet togs i drift vid årsskiftet

1971-72 och det andra startade under hösten 1974. Tillsammans

kräver blocken ca 50 m /sekund kylvatten, vilket uppvärmes

ungefär 10°C. På uppdrag av Söderbygdens vattendomstol har under-

sökningar bedrivits av statens naturvårdsverk i syfte att klar-

lägga effekterna av kylvatten och radionuklider i recipienten.

Studier av de opåverkade förhållandena inleddes 1962.

I föreliggande uppsats sammanfattas resultaten av kontroll-

undersökningarna. Kontrollperioden rymmer tre år av oregelbunden

och tre år av i huvudsak kontinuerlig drift. Här bör konstateras

att det är under förhållandevis korta perioder som effekterna av

två aggregat har kunnat studeras, dvs de effekter som prövotiden

avser att belysa.

Sammanfattningen presenterar de resultat, som bedömts centrala för

förståelsen av värmeutsläppens pffekter på recipienten. Bearbet-

ningen av materialet har främst .inriktats på att klargöra dimen-

sionerna av dessa effekter på det biologiska systemet. Därutöver

föreligger ett omfattande material, som i senare skede beräknas

ge underlag för bedömningen av långsiktiga förändringar.

Tidsfaktorn är således av centralt intresse för förståelsen av

påverkan. En diffus uppvärmning av stora kuststräckor med någon

tiondels grad verkar på lång sikt. Inte ens i det omedelbara när-

området, Hamnefjärden, med dess snabba och tydliga effekter har en

stabilisering skett, utan påvisbara trender i utvecklingen har

växlat riktning och karaktär under de gångna åren.

Kylvattensystemets utformning och områdets topografi gör det

naturligt att indela verkningsområdet i fyra huvudzoner:

1. Kraftverket och kylvattenkanalerna.
2

2. Den primära recipienten, Hamnefjärden, med en yta av 0,1 km .
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3. Havsområdet utanför fjärdens Mynning, son någon gång berörs

av en tenperaturförhöjning av 0,5°C, vilket motsvarar en yta

av 20-25 ka2.

4. Storområdet, inom vilket mätningar har bedrivits, dvs inom

ett avstånd av ca 7 km N och 20 km S Hamnefjärdens mynning.

Resultaten av undersökningarna ger således erfarenheter från

två typer av recipienter i en serie av isoleringsgrad. Hamne-

fjärden ger erfarenheter från ett isolerat och extremt närom-

råde och recipienten utanför från exponerad havskust. Erfaren-

heterna från Hamnefjärden kan dock icke oförbehållsamt över-

föras på ett skärgårdsområde, som genom sin serie av deposi-

tionsområden och instängdhet avviker från Hamnefjärdens marke-

rade direkttransporter till öppet hav.

Möjligheten att urskilja effekter är av naturliga skäl beroende

av avståndet till utsläppspunkten. Inne i Hamnefjärden är på-

verkningarna tydliga på alla nivåer i ekosystemet. I närområdet

utanför fjärden kan effekter av värmeutsläppen påvisas i skilda

delar av ekosystemet. På längre avstånd är effekterna svåra att

utläsa till följd av kustens exponering och de naturligt betingade

variationerna inom och mellan år i ett öppet system. En bidragande

orsak är även brister i mätteknik och den förhållandevis korta på-

verkningsperioden. Att storområdet rymmer påverkan visar de radio-

ekologiska undersökningarna med sina sofistikerade mätmetoder.

Den förhållandevis korta period, som driften av två aggregat har

påverkat området, riktar intresset till närområdet, Hamnefjärden,

vars reaktion på ett tidigt stadium ger svar på många principiellt

viktiga frågor rörande effekterna av ett kärnkraftverk på vatten-

miljön.

Slutsatserna bygger på enskilda arbeten, som presenteras i REFERENSER.

I texten hänvisas fortsättningsvis till arbetenas numrering* En

speciell sammanfattning föreligger för fisk (24).
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SLUTSATSER. ALLMAN EKOLOGI.

_k^lkanale£na_.

En jämförelse mellan intagsområdet och Hamnefjärden visar att

det sker förändringar i det fria vattnets organismvärld vid

passagen av kylsystemet, främst en förlust av arter.

Sådana förluster kan påvisas hos fytoplankton. Som exempel kan

nämnas undersökningar under våren 1977, där 9 arter är gemensamma

men där 16 arter i intagsområdet saknas i Hamnefjärden. Samtliga

som saknas är kolonibildande ochobetecknas som ömtåliga för

sönderbrytning (1). Mekanisk sönderslagning i kylsystemet kan

således antas vara en verksam faktor.

De planktonlevande kräftdjurens direkta betydelse som fiskföda

har motiverat en omfattande uppföljning av effekterna (2). Resul-

taten visar på kvantitativa förluster, som kan vara omfattande

speciellt under sommaren och som ett årsmedelvärde kan skattas

till ca 40 °ä. Förlusterna synes i detta fall ej orsakas av meka-

nisk sönderslagning. Den ringa förekomsten av döda individer i

utsläppen talar ej heller för en temperaturberoende dödlighet.

Förlusterna sätts i direkt samband med avfiltrering av organis-

mer genom havstulpaner (Balanus improvisus). Dessa besätter

kanalväggarna i så stor mängd, att deras produktion av plankton-

levande larver, som kulminerar i maj och augusti, kvantitativt

uppväger förlusterna av vattnens övriga djurplanktci.

Resultatet av denna mekanism i systemet blir ändrad artb&lans

i kylvattnet. Den totala mängden utspolat organiskt material i

olika stadier av nedbrytning och närsalter torde däremot ha

ökat, främst som en följd av havstulpanernas aktivitet.

Det mekaniska avfiltreringssystemets uppbyggnad omöjliggör passage

av fisk genom kylsystemet. Dessa fångas upp i kraftverkets sil-

station, där de registrerats (3). Dödligheten har uppskattats till

ca 13 ton under 1975, vilket ungefär motsvarar årsfångsten i två

bottengarn. Pelagiska stimfiskar dominerar kraftigt; drygt 50 %



(ca 3,5 miljoner individer) utgjordes av skarpsillyngél och ca 20 %

av strömming. Vid en förmodad naturlig dödlighet på mellan 50 och

90 % fram till en ålder av 3-4 år motsvarar detta mellan 2-14 ton

skarpsill av konsumtionsstorlek.

L°H ^•_Hamne_f jorden.

Utsläppet av kylvatten sker i Hamnefjärdens centrala del. Dess inre

del är därför närmast att betrakta som ett bakvatten med förhållan-

devis lugna strömförhållanden. Dess yttre del påverkas direkt av

kylvattenströmmen mot mynningen. Med strömmen transporteras vär-

mets produkter och det tillsatta radioaktiva avfallet ut till havet.

Därutöver förekommer transport in och ut ur fjärden via organis-

mer, främst vandrande fisk.

Undersökningar genomförda under 1977 (1) ger geno.n sin uppläggning

flera svar på övergripande ekologiska effekter. Arbetet behandlar

dynamiken i det biologiska systemet, främst i den fria vattenmas-

san, men med knytning till sedimenten. Jämförelsen mellan intags-

området och Hamnefjärden visar högre biomassor och individtäthet

av organismer i vattenmassan liksom högre kapacitet för produktion,

respiration och nedbrytning i den uppvärmda Hamnefjärden. Aktivi-

teten för uppbyggnad av organiskt material är ca 5 ggr högre och

för nedbrytning ca 12 ggr högre i det varmare vattnet. Detta av-

slöjar sig bl a i fjärdens sediment med dess sammansättning av

nedbrytande bakterier, syrgashalt etc. Resultaten indikerar att

ett stopp i kylvattenflödet snabbt kan ge upphov till syrgasbrist

med försämrad vattenkvalitet och fiskdöd i Hamnefjärden som följd.

En uppföljning av primärproduktionen under 1975-76 visar att upp-

värmningen leder till en högre fytoplanKtonproduktion, som, sett

över hela året, kan uppskattas till 40 % (4). Förutsättningen för

denna ökade produktion är inte endast den högre temperaturen utan

även tillgång på närsalter, som enligt mätningar är högre i Hamne-

fjärden än i intagsområdet. Denna skillnad betingas av de nämnda

tillskotten från kylvattenkanalen och från den snabba omsättningen

och mineraliseringen i Hamnefjärdens sediment,
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Fytoplanktons biomassa och artsammansättning i den inre Hamne-

fjärden avviker under året från de naturliga förhållandena i

havet (5). Den typiska vårblomningen av kiselalger och pansar-

flagellater uteblir i fjärden; dessa kallvattenarter missgynnas

uppenbarligen av värmepåslaget. Gynnade och därmed även domi-

nerande under hela året är monaderna, som ger en uttalad topp

under slutet av augusti. Därutöver kan konstateras en högre

koncentration av kiselalger under vintern. Dessa tillhör ej det

fria vattnets plankton utan är losslitna från stränder och bottnar.

En översiktlig bild av zooplanktonsamhällets individtäthet och

biomassa inne i Hamnefjärden är svår att framkalla och jämföra

med naturliga vattenområdens, främst beroende på fjärdens ringa

djup (6). Däremot kan en klar effekt fastläggas på balansen mel-

lan arter, som till stor del är en produkt av de effekter som

uppstår i kylvattenkanalernao Tätheten av Balanuslarver är onor-

malt hög hela året. Dessutom har andelen av cladocerer minskat

i förhållande till copepoderna. En tänkbar förklaring till clado-

cerernas låga andel kan vara gasövermättnaden i det uppvärmda

vattnet, vilken kan leda till gasblåsor under kitinskalet och en

fastläggning av cladocererna till vattnets ytfilm.

Bottenvegetationen är, vid sidan av uppvärmningen, påverkad av

vattenströmmarna i fjärden. De växter, som är känsliga för ström-

mande vatten, har nära nog helt försvunnit i Hamnefjärdens yttre

hälft (7). Hit kan räknas Myriphyllum spicatum, som i stället bil-

dar avsevärt tätare bestånd än tidigare i den inre delen av fjär-

den. Bland de arter, som helt försvunnit ur fjärden kan nämnas

Ranunculus baudotii, Potamogeton perfoliatus och Chara baltica.

Hit skall även räknas bestånden av Fucus vesiculosus, som tidigare

besatte fjärdens mynningsområde. Blåstångens försvinnande får ses

som en kombinerad effekt av höga temperaturer och överväxning av

grönalger. Grönalgerna Cladophora glomerata och Enteromorpha sp

har gynnats av värme och ström och förekommer särskilt rikligt i

Hamnefjärdens mynning. Effekter kan även ses på strandvegetationen

i form av en ökad utbredning och täthet hos vass medan motsatsen

gäller för säv. Vassen utvecklas också snabbare under våren;



skotten passerar vattenytan cirka två månader tidigare än i

angränsande fjärdar.

Värmeutsläppen har medfört förändringar i mjukbottenfaunan, såväl

vad gäller artsammansättning som kvantitet (8)0 På tre av fyra

stationer har individtätheten ökat efter påverkan. En minskning

gäller för den ytterst belägna, som starkast påverkas av kyl-

vattenströmmen. Utvecklingen har i allmänhet gått över högre

abundans åren närmast efter utsläppen och sedan en vikande ten-

dens. De största förändringarna gäller emellertid artsammansätt-

ningen. Den viktiga musslan Macoma baltica försvinner successivt

ur bottnarna. I stället sker en fortlöpande ökning av insekts-

larver (Chironomidae) och kräftdjuret Corophium volutator-gr. En

intressant utveckling visar snäckorna Paludestrina och Hydrobia,

som åren omedelbart efter värmeutsläppen ökar kraftigt för att

så småningom försvinna i materialet. Samma trend i utvecklingen

visar strändernas snäckfauna. De ur flera aspekter viktiga lung-

snäckorna (Lymnea-arter) besvarar i förstone uppvärmningen med

ökad täthet för att under senare år drastiskt minska (9). Andra

organismer, som minskat efter stränderna, är gammarider.

Förändringarna i bottenfaunan, som ännu ej kan anses slutgiltiga,

går mot färre arter men fler individer per art, vilket är karak-

teristiskt för extremare miljöer» Utslagningen av Macoma baltica

kan förklaras av de höga temperaturerna, som bl a blockerar dess

födoupptag. Corophium, å andra sidan, är tålig för höga tempera-

turer. En speciell analys har genomförts av chironomidfaunan och

dess artsammansättning. Flertalet av arterna har bred ekologisk

utbredning och kan betecknas som tåliga för stressande faktorer

i miljön, t ex låg syrgashalt (10)»

Fiskfaunans reaktioner på värme presenteras i en serie arbeten

(11-16)o Bestånden domineras av sötvattenfiskar, främst abborre

och mört. Effekter kan ses dels i produktion, dels i fiskens

vandringsmönster. Fjärden utgör ett lek- och uppväxtområde för

flera arter. Temperaturhöjningen har medfört en högre tillväxt-

hastighet crh en längre tillväxtsäsong för årsyngel av abborre

och mört. Mellanårsvariationen i täthet av yngel är positivt
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korrelerad till temperaturen under sommaren och hösten. Förutom

temperaturens direkta effekt på ämnesomsättningen är det sannolikt

att en förbättrad tillgänglighet av lämplig föda bidragit till en

större yngelproduktion. Förlängningen av tillväxtsäsongen ger i

materialet inte samma utslag i förbättrad medeltillväxt hos vuxen

fisk, vilket beror på utbyte av bestånden genom vandringar. Kontroll

av vandringar till och från fjärden visar att strömförhållanden i

den smala mynningen har större betydelse än temperatur. Skarpa

gradienter minskar invandringen av bottenlevande fisk, bland dem

abborre och mört, och i än högre utsträckning kallvattenfiskar som

lake och rötsimpa. En gynnsam effekt på invandringen har fastslagits

för björkna och löja. Mängden vuxen fisk i Hamnefjärden ökade under

de första åren efter verkets start, varefter en nedgång åter ägt rum

till en nivå, som är lägre än för 1972-, Den troligaste förklaringen

till detta är sämre tillgång på lämplig föda för den vuxna fisken,

t ex nedgången av gammarider, musslor och snäckor.

Ögonparasiter hos fisk har följts i Hamnefjärden och i jämförelse-

områden och resultaten visar att infektionsnivån hos såväl fisk

som mellanvärden, lungsnäckor, är högre i det värmepåverkade om-

rådet (17). De olika leden i parasitcykeln synes påverkas positivt

av värme. Så t ex förekommer de olika utvecklingsstadier, som nor-

malt är begränsade till sommaren, under större delen av året. Under

senare år har nivån stabiliserats eller är trenden något vikande.

Här kan erinras om att lungsnäckornas populationer i Hamnefjärden

gått ner anmärkningsvärt„

De experiment som genomförts på temperaturens effekter på upptag

av gifter i fisk från området har följts upp med månatliga analyser

av fisk från Hamnefjärden och intagsområdet. Resultaten visar att

det finns en årlig rytm i halterna hos fisk. Resultaten visar också

att halterna av DDT och PCB är signifikant högre i det varma vattnet

(18),

Situationen i den fria vattenmassan, dvs dess fyto- och zooplankton,

kan ses som resteffekter av processerna i kylvattenkanalerna och

Hamnefjärden. På stationen, ca 0,5 km utanför fjärdens mynning, sak-
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nas liksom i Hamnefjärden, vårblomning (5). Inslaget av blågröna

alger under sommaren och kiselalger under hösten är dock större,

som en följd av inblandningen av omgivande vatten, De domine-

rande arterna under dessa perioder är desamma som vid referens-

stationen ute i öppna havet. Även zooplankton röjer påverkan

från de inre zonerna (6), Balanus-larver uppträder i större mängd

än normalt. Förutsättningarna för en bedömning av biomassor och

individtäthet är bättre än i Hamnefjärden. Resultaten tyder på

lägre täthet framför allt av cladocerer jämfört med situationen

före verkets start.

I samband med kraftverkets start försvann i stort sett all botten-

bunden vegetation 200 m N och 300 m 5 Hamnefjärdens mynning (7).

Orsaken är att söka i överslamning genom sediment från Hamne-

fjärden. Inom större delen av detta område har det skett en åter-

hämtning under senare år. För grönalger gäller nu en kraftigare

beväxning av stränderna än tidigare medan rödalgen Ceramiurn

tenuicorne ej har återinvaderat området- Blåstången, Fucus, går

liksom övrig vegetation ner utanför Hamnefjärden vid kraftverkets

start. Återhämtningen går långsammare och algen har svårt att

etablera normala bestånd närmast Hamnehålet. Flygfotografering

1974-75, som täcker en kuststräckning av 15 km, visar att kust-

linjen 2 km söder Hamnefjärden har en cirka dubbelt så hög täck-

ningsgrad av algbevuxen yta som kringliggande kustlinjer. En på-

verkan av låga övertemperaturer kan ej uteslutas (19).

Undersökningar av bottenfnunans utveckling 1962-1977 visar natur-

liga variationer i individtachet; inom och mellan Ar. Tätheten i

totalfaunan är i allmänhet högre under hösten rin under våren.

Sett över hela undersökningsperioden sker en dramatisk nedgång

i bottenfaunan under 1968. Denny depression vara till hösten 1971,

då en viss återhämtning r,kcr, varefter abundansen åter sjunker till

mycket låga tal mot 1976-77. Denna utveckling ar inte exklusiv

för Simpevarp utan griller för hela det undersökta kustområdet —

jämförelseorrrndet vid Vnldnmarsvik och Marvikons skärgård.

Utvecklingen styrs t i 1.1. stor utsträckning, men ej enbart, av

det betydelfjcfulla kräftdjuret Pontoporeia af finis. Denna för
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höga temperaturer känsliga istidsrelikt synes ha svårt att

etablera bestånd utanför Simpf-varp efter 1972. Även om den gene-

rella trenden i övriga områden är likartad, verkar det föreligga

en negativ "resteffekt" utanför Simpevarp. Samma förhållande råder

för gammarider, t ex G. zaddachi, som efter 1972 ej återfinns i

materialet från djupzon 10-15m samt blåmusslan, Mytilus edulis,

som saknas under en följd av år i djupzonen 10-25m vid Simpevarp

men bildar normala bestånd i jämförelseområdet. Östersjömusslan,

Macoma baltica, som slås ut i Hamnefjärden, visar inga tydliga

tendenser till nedgång utan klarar den begränsade temperatur-

höjningen i det närliggande havsområdet. Liksom i Hamnefjärden

ökar chironomiderna i täthet (20).

Inom den aktuella zonen har genomförts tillväxtanalyser på fisk,

omfattande provfisken samt daglig registrering av yrkesfiskarenas

fångster (21-23). Resultaten utmärks av stora mellanårsvariationer

och tyder ej på några avgörande effekter av kraftverkets drift.

Här bör noteras att ändringar i produktion av fisk eller i balan-

sen mellan arter ej kan förväntas efter den förhållandevis korta

perioden med stora kylvattenmängder. Fiskbeståndet domineras

emellertid ej av de arter, som hela året befinner sig inom zonen.

Ur kvantitativ synpunkt är de arter viktigare, vilka tidvis upp-

söker kustområdet, t ex strömming och torsk. Inom zonen har en

anlockning kunnat konstateras till kylvattenplymen av strömming

under vinter och tidig vår. Dessutom kan konstateras att ström-

mingen leker utanför Hamnefjärden och att detta sker tidigare än

normalt. Ett annat exempel på temperaturens betydelse för leken

gavs under den onomalt kalla våren 1979, då Hamnefjärden inva-

derades av stora mängder lekande strömming. Denna rom har kläckts

och täta bestånd av yngel kan i dag konstateras i fjärden, 2

månader efter leken.

Ålen är den ekonomiskt viktigaste arten vid Simpevarp. Den fångas

främst i stora ryssjor, bottengarn,under sin lekvandring söderut

längs kusten. Dess eventuella reaktioner på kylvattenplymen inom

zon 3 har undersökts med hjälp av yrkesfiskarenas fångster och

märkningsförsök. Årsfångster vid Simpevarp och flera referens-

områden har jämförts. Den dagliga fångsten i zonen och strax söder
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om denna har relaterats till verkets drift och plymens utbredning.

Det har inte gått att påvisa någon inverkan på detta fiske. Den

minskning av ålfångsterna i området, som skett under 1960-70 talet

beror till största delen på minskad invandring av små ål till

Östersjön och på ökat fiske längre norrut.

L-__St_oromr:ä_det_2_ Jkm_ N̂  ocĥ  ̂ Okm_S_Hamn_ef järd_ens_my_njTing.

Fytoplankton har följts på en station, 8 km från kusten, från

slutet av vårblomningen till vinter. Utvecklingen under året

följer det förlopp, som kan konstateras för Östersjökusten i

stort, t ex sammansättningen och successionen av arter vid

Asko eller Marviken.

Yrkesfisket har följts genom journalföring av dagliga fångster.

Utmärkande för materialet är stora variationer i fiskeinsats

och fångster, vilket medför att endast storskaliga effekter

av kraftverkets drift kan avläsas; några sådana har ej kunnat

beläggas.I detta tidiga kontrollskede har materialet främst

utnyttjats för studier av vandringsålen, vilken behandlats för

zon 3.

Fiskets utfall utgör ett viktigt underlagsmaterial för en

kvantifiering av radioaktiv dos till människa. Som nämnts i

inledningen kan enskilda nuklider spåras inom hela storområdet

med undantag för i fisk och för områden utanför 2km radie i norr.

En sammanfattning av resultaten ges i följande kapitel.
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SLUTSATSER. RADIOEKOLOGI.

Radioekologien har brutits ut ur den övriga redovisningen av

flera skäl. Ett är att den radioekologiska modellen fordrar

kunskap om vilka arter, som ingår i det biologiska systemet,

deras kvantiteter, funktioner och anrikning av radioaktivt

material och slutligen genom vilka kanaler, som människan kommer

i kontakt med aktiviteten i havet och dess produkter.

Underlaget för den radioekoloyiska modellen i ansökningshand-

lingarna 1961 grundar sig på litteraturuppgifter. För att verifiera

denna modell har, under perioden för basundersökningarna, stabila

metaller analyserats i vatten, biologiskt material och sediment.

Resultaten av dessa mätningar visar att de antagna värdena för

anrikning är tilltagna med ett betydande mått av säkerhet. Så

kan t ex anrikningsfaktorer för fiskkött, som är den viktigaste

källan ur dossynpunkt, sänkas med minst 1-2 tiopotenser, beroende

på nuklid.

Under kontrollskedet har analyser av radionuklider regelbundet

genomförts på utsläpp (zon 1), vatten, vegetation, bottendjur,

olika fiskorgan och sediment (zon 2 och 3). Under senare år har

mätningar i biota och sediment utsträckts till zon 4. Resultaten

visar att anrikningsfaktorerna för de stabila metallerna nära

överensstämmer med anrikningsfaktorerna för motsvarande radio-

nuklider.

Mätningar genomförs på halterna av varje enskild radionuklid

innan avfallet kan tillsättas i kylvattenströmmen. Vid dessa

mätningar beräknas hur stor andel av aktiviteten, som är se-

dimenterbar resp föreligger i löst form. Den sedimenterbara

andelen hos enskilda nuklider varierar inom och mellan år och

med en samvariation, som kan tyda på att förhållandet kan styras.

Halterna i sedimenten påverkas av denna grad av sedimenterbarhet.

Variationerna i sedimenten påverkas dessutom av utsläppens stor-

lek, den fysikaliska halveringstiden för de olika nukliderna

och bottnarnas exponering för vattenomsättning. Budgetberäkningar

visar att huvudparten av de utsläppta nukliderna ligger i sedi-

menten. Trots detta är de i ansökan antagna riktvärdena för

halter i sedimenten högst konservativa.



Halterna av radionuklider sjunker i biologiskt material och

i sediment med avståndet från utsläppet. I biologiskt material

gäller högre anrikningsfaktorer (AF) i vegetation än i botten-

djur, som i sin tur har högre AF än fiskkött. En jämförelse

mellan olika organ hos fisk visar en 10-potens högre halter

i ben och gälar jämfört med muskler. Den enda aktiveringsprodukt,

som hittils har kunnat erhållas i mätbara mängder i sedimenten

på stora avstånd från källan är Co. På 20 km avstånd söderut

är halterna ca 1/100 jämfört med Hamnefjärdens.

Vad gäller gradienter i sedimenten utgör Cs ett viktigt undan-

tag. Halterna i Hamnefjärdens bottnar är visserligen en faktor 2,5

högre jämfört med havets, men orsaken ligger i det positiva sam-

bandet mellan halten cesium och sedimentens glödförlust, dvs

halt av organiskt material. De exponerade erosions- och transport-

bottnarna utanför Hamnefjärden och därmed dess låga halter av

organiskt material motverkar en fastläggning av cesium, som

därmed transporteras till Östersjöns djupområden eller förs ut

ur Östersjön, där tillskottet från kraftverket helt skuggas

av tillskotten från nedfallet efter bombtester.

Gradienterna av övriga nuklider i biota och sediment stöder

antagandet att överskottsvärmet och dess produkter tillsammans

med det radioaktiva avfallet huvudsakligen transporteras söderut

i området. Halterna av aktiveringsprodukter i biota är av samma

storleksordning 2 km norrut och 20 km söderut.

Depåerna av radionuklider i sedimenten är tillgängliga för

upptag i biota. Detta faktum markerades speciellt under 1975

i samband med ökat kylvattenflöde och resuspension och upptransport

av nuklider till vattenmassan från Hamnefjärdens sedimentyta.

Denna utlösning besvarades med en markant ökad AF för vegetation

samma år i såväl Hamnefjärden som utanför dess mynning (zon 2

och 3). Samma effekt kan utläsas hos analyserad helfisk yngel

och i båda fallen torde det huvudsakligen röra sig om en yt-

adsorbtion. Svaret kommer något senare hos bottendjuren och med

ett års fördröjning i vuxen fisk, vilket talar för upptag av

nukliderna via näringskedjorna.
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Förutom en fysikalisk transport av nuklider via genomflödande

kylvatten sker en transport via organismer, framför allt vand-

rande fisk ut ur Hamnefjärden. Detta yäller främst de betydande

bestånden av vårlekande arter, som medverkar till lägre medel-

halter av radionuklider för fisk i Hamnefjärden och högre utsida

dess mynning under våren. Halterna i fisk är 10 ggr högre i

Hamnefjärden än utanför. I båda områdena gäller samma förhållande

mellan organ, dvs 10 ggr högre halter i gälar och ben jämfört

med muskler. Situationen i zon 3 har dock ännu ej stabiliserats.

Relationerna mellan Cs och Cs är närmast identiska i utsläpp,

vegetation och fisk. Sedimenten avviker tydligt med förhållandevis

högre halter av Cs, främst som en följd av dess längre fysika-

liska halveringstid. Relationerna mellan Co och Zn är likartade

i utsläpp och i vegetation, zon 2. Förhållandevis högre halter av

Co i sedimenten, zon 2, och Zn i Fucus, zon 3, beror på skill-

nader i sedimenterbarhet i utsläppen. De högre utsläppen av Co

under 1977 slår igenom i såväl vegetation som sediment. Av de

från sedimenten frigjorda depåerna av nuklider under 1975 är

dock Zn mer tillgänglig för biota än Co.

En budget har framräknats för det totala innehållet av mät-

bara aktiveringsprodukter samt Cs i biologiskt material och

sediment i zonerna 2, 3 och 4. Budgeten är beräknad för året

1976, som i flera hänseenden ger en överrepresentation av radio-

nuklider i biota. Därtill kommer act halterna för fisk i zonerna

3 och 4 blir överbetonade, då mätbara värden, som endast finns

inom en radie av 2 km i zon 3, har tillämpats på materialet

för hela zon 4.

Av det totala utsläppet av Co 1972-76 återfinnes sammanlagt

ca 1/3 i de tre zonerna. Av denna identifierade mängd ligger

huvuddelen i sedimenten, eller 0,4% inom zon 2 och 99?o inom

zonerna 3+4. Resterande 0,6% sitter i storområdets Fucus-bestånd.

Fiskkött, sammanlagt 6 ton från zon 2 och 25 ton från det kommer-

siella fisket i zonerna 3+4, ger sammantaget 2,2 jjRi eller ca

0,0002% av den totala mängden återfunnen Co.
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Samma förhållande synes råda för andra aktiveringsprodukter.

Nuklider som Mn och Zn har emellertid större affinitet till

biologiskt material än Co och kan betraktas som mer rörliga

i transportkedjorna. De förekommer också i något mindre utsträck-

ning i närområdenas sediment. Detta betyder att dessa nuklider

har betydligt lättare att spridas ut även från storområdet,

trots att de förekommer i högre halter i organismerna i samma

område.
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